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Vážení spoluobčania, milí čitatelia nášho obecného časopisu,
chcem sa Vám aj touto cestou s úctou poďakovať za prejavenú dôveru, poďakovať za to, že ste
prišli voliť a dali hlas svojim kandidátom v doplňujúcich komunálnych voľbách, ktoré sa v našej
obci konali 3. októbra 2020. Osobitne sa chcem
poďakovať voličom, ktorí odovzdali hlas v môj
prospech. Ubezpečujem Vás, že budem starostkou obce pre všetkých voličov, aj pre tých, ktorí
mali odlišný názor pri svojom rozhodovaní o voľbe starostu obce. Zvolením do funkcie starostky
ste mi dali oficiálny mandát na realizáciu môjho
volebného programu, za čo Vám úprimne ďakujem a nesmierne si to vážim.
Končí sa ďalší hektický a ťažký rok pre všetkých
obyvateľov nielen Mojzesova, ale aj celého sveta,
ktorý zatiaľ bezúspešne bojuje s novou pandémiou COVID-19. Prežívame veľmi ťažké obdobie,
ktoré kladie nemalé nároky na našu psychickú
vyrovnanosť a silu. Každý z nás sa stretol a musel
sa vyrovnať s obmedzeniami a následkami opatrení, ktoré so sebou prinášajú nariadenia vlády,
zamerané na zvládnutie a zamedzenie šírenia
vírusu v Slovenskej republike.
Aj naša obec si prešla dvoma kolami testovania
na výskyt vírusu COVID-19 medzi obyvateľmi
našej obce. Zažili sme zatvorenie ZŠ Mojzesovo
– Černík, dvakrát zatvorenie MŠ Mojzesovo z dôvodu výskytu pozitívne testovaných pedagógov
a detí. Aj v týchto dňoch sa rozhoduje o tom, či
sa v dôsledku šírenia pandémie vyučovanie na
ZŠ v mesiaci január 2021 obnoví, alebo bude
naďalej prebiehať vyučovanie na druhom stupni ZŠ iba dištančnou formou. Na zabezpečenie
ochranných prostriedkov, dezinfekcie, na zabezpečenie testovania obec vyčlenila z rozpočtu
7 500 €. Z finančných výdavkov na testovanie,
ktoré činia čiastku 6 648,74 € nám štát preplatil
výdavky vo výške 4 885,66 €. Pre januárové testovanie žiakov ZŠ a rodičov žiakov obec vyčlenila z rozpočtu 1000 € .
Chcela by som Vám všetkým poďakovať za
disciplínu a rozvahu, za vašu zodpovednosť voči
nám všetkým, ktorú ste preukázali tým, že ste sa
v tak veľkom počte zúčastnili testovania, ktoré
prebehlo v našej obci . Aj touto cestou ďakujem
všetkým tým, ktorí sa na úspešnom a bezkonfliktnom priebehu testovania podieľali – ďakujem zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, príslušníkom silových zložiek – OS SR, PZ
SR a dobrovoľníkom, bez ktorých by testovanie
nebolo možné.
Možno sa zdá, že sa život v obci zastavil, ale nie je
tomu tak. Po podpísaní zmluvy s výhercom Verejného obstarávania na výstavbu ZS Mojzesovo
sa začalo v mesiaci október s výstavbou zdravotného strediska v našej obci. Celková hodnota
diela je vyrátaná na sumu 560 238,54 €. Vypra-

covala sa projektová dokumentácia na výstavbu
Krížovej cesty, výstavbu chce obec zrealizovať
svojpomocne.
Od 1.1.2021 vyplýva pre obec podľa zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v § 81 odsek 7 písmena b)
povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného

kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov,
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Z
tohto dôvodu sa OZ v Mojzesovo rozhodlo, že
sa vyčlenia finančné prostriedky potrebné na
nákup kompostérov do každej domácnosti na
základe Dohody o kompostovaní, ktorú uzatvorí
obec s každou domácnosťou. V mesiaci november vám všetkým bola do domácností doručená Dohoda o kompostovaní, na základe ktorej
bude v mesiacoch január – február každej domácnosti vydaný kompostér. Zároveň sa v obci
postaví Kompostáreň, kde budú môcť občania
nosiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.
Rozpočet na výstavbu Kompostárne pre Mojzesovo je vo výške 19 932,29 €. Kompostáreň chceme budovať za pomoci dotácie z Envirofondu z
5% spoluúčasťou obce. Žiadosť o dotáciu podáva za obec rozvojová regionálna agentúra - RRA
NOVOZÁMOCKO.
Na likvidáciu čiernej skládky za mostom, ktorá
vznikla v r. 2019, a kvôli nedisciplinovanosti občanov, ktorí nerešpektujú zákaz vyvážania odpadu na túto skládku, nám skládka stále narastá,
obec požiadala o dotáciu vo výške 20 000 € z
MAS CEDRON NITRAVA na jej likvidáciu a ná-

sledné revitalizovanie priestorov skládky. Boli
zakúpené fotopasce, ktoré nám v týchto dňoch
monitorujú nielen túto skládku, ale aj priestor
v okolí kontajnerov na cintoríne a priestor smetiska v starej bani, aby sme mohli monitorovať
protizákonný vývoz odpadu.
Koncom roka 2019 bola pre našu obec schválená dotácia na realizáciu projektu: Projekt Obnovy zelene v obci v hodnote 16 350 €. Projekt
je dotovaný z Národného projektu podpora
biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v
obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. Výsadba zelene a realizácia tohto projektu sa z dôvodu pandémie COVID-19 posunula až na roky
2022 -2023.
Stále nie je rozhodnuté zo strany vlády o finančnej podpore našich projektov: Zberný dvor,
rozpočet projektu je vyčíslený na 694 007,15 €.
Z toho je od štátu žiadaná výška nenávratného
finančného príspevku 659 306,79 €, výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 34 700,36 €.
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Mojzesovo, rozpočet projektu je vyčíslený na sumu
142 360,09 €. Z toho je žiadaná výška nenávratného finančného príspevku 135 242,05 €, výška
spolufinancovania z vlastných zdrojov 7 118,00 €.
Z hľadiska investičných projektov je do budúcna
potrebné zrekonštruovať verejné osvetlenie v
celej našej obci, vymeniť staré svietidlá za moderné, úsporné LED svietidlá.
Všetky plány sa dajú zrealizovať iba za účinnej podpory a pomoci aj zo strany obyvateľov
obce. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým sponzorom obce, členom spoločenských a
športových organizácií v obci, obyvateľom Mojzesova – ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k
tomu, aby sa naša obec rozvíjala a budovala aj
v r. 2020.
Ďakujem dobrovoľníkom – p. Branislavovi Zlatinskému, Ing. Michaele Vašekovej - za aktívnu
pomoc, obaja bez nároku na honorár strávili
spolu so mnou dlhé víkendy v KD na testovaní
obyvateľov. Ďakujem ženám z našej obce, ktoré
nezištne prispeli materiálom na ochranné rúška,
ženám, ktoré spolu so mnou šili ochranné rúška
na začiatku pandémie COVID-19: Lenke Podmanickej, Márii Javorčíkovej, Dagmar Javorčíkovej,
Marianne Martišovej, Márii Teplanovej, Márii
Mokrášovej, Marte Hlavačkovej, Beate Pečimútovej, Daniele Hoppanovej, Márii Ďúranovej.
Prajem Vám všetkým pokojné a požehnané
prežitie Vianoc. Do nového roka 2021 chcem
všetkým obyvateľom Mojzesova popriať pevné
zdravie, krásne chvíle v kruhu Vašich najbližších,
splnenie všetkých prianí, túžob a snov.

Tatiana Martišová
starostka obce Mojzesovo
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Fašiangy u nás v Mojzesove
V Mojzesove posledný januárový víkend bol plný príležitostí na
spoločné stretnutia, zábavu, kultúrneho vyžitia sa. Konala sa veselica spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Obec Mojzesovo spolu s poslancami obecného zastupiteľstva, miestnymi
organizáciami a sponzormi zorganizovala už 7. ročník Obecnej
zabíjačky, ktorá sa uskutočnila dňa 25. januára 2020 v priestoroch kultúrneho domu. Zabíjačka bola zároveň skĺbená s fašiangovými oslavami, a keďže fašiangy končia začiatkom pôstneho
obdobia, sú tým pádom aj obdobím, kedy sa veľa hoduje, varí,
pečie. Doslova a do písmena to bolo aj tento rok. Aby sa v sobotu mohlo hodovať, už piatkové ráno bolo pracovné. Dobrovoľníci rozobrali prvé prasiatko, aby mohli pripraviť dobroty na
sobotu. Každoročne je v ponuke vynikajúca oškvarková pomazánka, tlačenka, oškvarky, „žobrácka“ kaša, pečienka, jaternice
či klobása. Domáca receptúra je zárukou kvalitných výrobkov.
Výnimočné na mojzesovskej zabíjačke je, že ju pripravuje čisto
mužské pokolenie. Dva dni v kuchyni nenájdete jednu ženu. Zatiaľ čo chlapi strojili zabíjačkové špeciality, pracovníci obecného
úradu pripravili druhú – fašiangovú časť soboty. Priestory kultúrneho domu dali do gala, sála hrala veselými farbami. Sobotňajšia akcia mohla začať. Štart bol určený na ôsmu hodinu ráno,
kde bolo možné prizerať sa na zakáľanie ošípanej. Prasiatko sa
postupne v rukách našich šikovných majstrov premieňalo na
fajnové dobroty. Varila sa kapustnica, ktorú opätovne mala pod
palcom Poľovná spoločnosť Mojzesovo na čele s predsedom
Ing. Michalom Vašekom.
Súčasťou programu obecnej zabíjačky bol fašiangový sprievod
obcou, ktorý začínal o pol jedenástej, sprevádzaný muzikou ĽH
Javorinka z Pliešoviec na mašľami vypereným kočom s poníkmi.
A keďže v istom slova zmysle by sa dalo povedať, že fašiangy
sú v podstate karneval, účastníkmi sprievodu boli aj mládenci
preoblečení za koňa, vola či čertov. Mladík preoblečený za ženu

pozýval miestnych dedinčanov k poobedňajšej zábave. Dievky
v krojoch zasa ponúkali sladké dobroty zo svojich košíkov. Počas pochodu nás gazdinky pohostili aj svojimi dobrotami, šišky
od Jarky Komáromyovej boli výnimočné. Na zohriatie nás ľudia
pri svojich príbytkoch na oplátku tiež pohostili svojou pálenkou,
teplým čajom či rôznymi dobrotami. Občerstvenie nás opätovne
čakalo u p. Ľudky Kozárovej a Márii Teplanovej. Potom sa scenár
presunul do kultúrneho domu, kde úvod zahájila zastupujúca
starostka obce Tatiana Martišová a po nej akciu konferovala Mgr.
Jana Vašeková. Keďže sme chceli, aby si tí skôr narodení pripomenuli minulosť a naopak mladej generácii ukázali niekdajšie
zvyky, do programu sme vkomponovali aj zvyk Pochovávanie
basy, ktorý veľmi vtipne predviedla Mužská spevácka skupina
Váraďani. V krátkom predstavení parodovali skutočný pohreb,
kde nechýbal pohrebný sprievod, plač nad hrobom, hlavnými
kostýmovými postavami boli postava kňaza, kostolníka a smútiaci „pozostalí.“ Texty boli popretkávané humornými príbehmi.
Váraďani nás potom ešte niekoľkými vstupmi potešili aj svojou
hudobnou produkciou. Celý večer nás takisto sprevádzala cimbalovka ĽH Javorinka. Tento rok bolo novinkou počas popoludňajšej slávnosti žrebovanie o „Fašiangovú pekárku.“ Gazdinky
mohli predviesť svoje pekárske umenie, priniesť ochutnať zo
svojich sladkých a slaných pokušení a zároveň sa tak zapojiť
do súťaže. Pastvou nielen pre oči, ale aj pre chuťové poháriky
boli fajnoty od Marty Hlavačkovej, Marianny Martišovej, Márii
Buranskej, Evy Hlavačkovej, Dajany Hanzelovej, Jany Mikátovej,
Emílii Valentovej, Danky Mesárošovej, Vlasty Slovákovej, Heleny
Buranskej a Márii Teplanovej. Šťastie sa usmialo na p. Máriu Buranskú a za odmenu si odniesla „pomocníka“ do kuchyne. Žiadanou súčasťou tejto akcie je tombola, ktorá bola bohatá vďaka
štedrým sponzorom. Z pozvaných hostí prijal pozvanie p. farár
ThDr. Stanislav Kaššovic PhD, pán riaditeľ ZŠ Mojzesovo - Černík
PaedDr. Stanislav Petráš s manželkou, riaditeľka
ÚPSVaR v Nových Zámkoch Ing. Helena Bohátová PhD, zo ZaD Dvory nad Žitavou Ing. Ján
Badín s manželkou, pán starosta z Černíka Ing.
Peter Stuchlý PhD. a manželia Kováčoví z firmy
Fenix Works Šurany. Bujará zábava trvala do
polnoci. Hojná účasť na tejto vydarenej akcii je
dôvodom takéto podujatia v obci organizovať
a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Poďakovanie patrí konkrétnym posilám, ktoré sa podieľali na priebehu obecnej zabíjačky: Ján Kajanovič, Ján Rupek ml., Ľubomír
Opát, Pavol Melišek, Michal Opát, Juraj Opát,

pokračovanie na str. 4.
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Branislav Zlatinský, Juraj Kozár, Ing. Peter Porubský, Jozef Záhorec, Ing. Slavomír
Hačko, Štefan Németh, Andrej Buranský, Igor Gábriš, Ľuboš Slovák, Marián Hoppan, Ing. Michal Vašek, Miroslav Čongrády, Vierka Kečkéšová, žiaci ZŠ Mojzesovo
– Černík: Natália Čongrádyová, Lenka Záhorcová, Alexandra Kováčová, Nina Kováčová, Sára Buranská, Benjamín Valent a Timur Buranský, členovia MO Slovenský orol: Adam Buranský, Patrik Húdik, Michal Krajčovič, Filip Chovanec, Samuel
Valent a Martin Farbjak, členky kultúrnej komisie: Mgr. Jana Vašeková a Katarína
Valentová, zamestnanci obecného úradu: Tatiana Martišová, Ján Mokráš, Vlastimil
Halás, Elena Turzová, Lucia Buranská a Ľubica Holková a Viktória Juríková a Jakub
Martiš.
Ďakujeme aj štedrým sponzorom:
MO Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Slovenského zväzu chovateľov, Poľovná spoločnosť Mojzesovo, Združenie agropodnikateľov družstvo Dvory
nad Žitavou – Ing. Stanislav Becík PhD., Novosev s.r.o. – Miroslav Vašek, EZ-Elektromont a.s. – Ing. Ján Teplan, Stolárstvo Chovanec – Miroslav Chovanec, Wikus SK s.r.o. – Branislav Zlatinský, Dela Company Slovakia s.r.o. – Juraj
Kozár, Auto DuPo s.r.o. – Martin Duchoň a Filip Chovanec, Stolárstvo Pavol
Vašek, Proka SK s.r.o. – Štefan Hancko, Stolárstvo Peter Polák, Pohostinstvo
Viera Kečkéšová, Auto stop - Ján Ostrožlík, Caffe house Ján Ostrožlík ml., TB
Coffee – JUDr. Tomáš Blanár, Butik Stella – Dajana Hanzelová, Kvetinárstvo
Flóra – Miriam Petrášová, Kaderníctvo Katka – Katarína Valentová, Zmiešaný
tovar – Anna Buranská, Lívia Hlavačková, Patrícia Hajnovičová, Ján Rupek
ml., Ján Rupek st., Jozef Záhorec, Ing. Ivan Hlavačka
- buranská -

Naše Mojzesovo

5

Tatiana Martišová je oficiálnou starostkou Mojzesova
Dňa 3. októbra 2020, takmer rok po smrti nášho pána starostu Ing. Jozefa Čunderlíka sa v našej obci konali komunálne
voľby o post starostu a Mojzesovčania
si mohli vyberať spomedzi štyroch kandidátov: Jozefa Čunderlíka, Radoslava
Kreháka, Tatiany Martišovej a Dáši Žigraiovej. Starostkou obce sa stala dovtedy
zastupujúca starostka obce Tatiana Martišová, ktorá zároveň bola aj poslanky-

nebolo toto zasadnutie obecného zastupiteľstva verejné. Zasadnutie OZ otvorila
Tatiana Martišová ešte ako zástupkyňa
starostu obce a vyzvala predsedníčku
miestnej volebnej okrskovej komisie
Patríciu Hajnovičovú, aby prítomných
oboznámila s výsledkami volieb. Predsedníčka následne odovzdala novozvolenej starostke a novému poslancovi
osvedčenie o zvolení. Najskôr prečítala
starostka Tatiana Martišová
sľub starostu a svojím podpisom potvrdila text sľubu a po
nej prečítal sľub poslanca nový
poslanec Mgr. Peter Gábriš a
tiež svojím podpisom potvrdil
text sľubu. Potom ustanovujúce zasadnutie OZ pokračovalo
podľa schváleného programu.
Starostka obce poverila zastupovaním starostu obce poslanca Ľubomíra Opáta, z radov
poslancov určila sobášiaceho
tiež Ľubomíra Opáta.
Mgr. Peter Gábriš - nový poslanec
- LB -

ňou obecného zastupiteľstva. Keďže jej
mandát poslanca zanikol, bolo potrebné
určiť nového poslanca, ktorý v komunálnych voľbách v roku 2018 skončil z náhradníkov s najvyšším počtom hlasov.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 22.10.2020 o
18.00 hodine v sále kultúrneho domu.
Vzhľadom na protiepidemické opatrenia
v súvislosti so šírením nákazy Covid-19

Patrícia Hajnovičová - predsedníčka VOK

Ľubomír Opát, vicestarosta

starostka Tatiana Martišová
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Testovanie v Mojzesove nepodcenili

Prvé celoplošné testovanie na Covid –
19 na Slovensku, ktoré sa dotklo aj našej obce, sa uskutočnilo v dňoch 31.10.
– 1.11.2020. Cieľom bolo zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie
vírusu, vďaka čomu mali naši lekári
získať čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Príprava a vykonanie
celoplošného testovania obyvateľstva

na území SR sa realizovala na základe
Uznesenia vlády SR č. 665/2020 zo dňa
18.10.2020. Podľa tohto uznesenia boli
hlavným nositeľom úlohy Ozbrojené
sily Slovenskej republiky a zároveň
vláda týmto uznesením uložila bezodkladne starostom obcí a primátorom
miest plniť na svojom území úlohy
vyžadované orgánmi štátnej správy.

Obec mala zabezpečiť priestory, administratívnych pracovníkov, materiálne
zabezpečenie priestorov, kancelárske
potreby a rôzne iné veci. Pre všetky samosprávy to bola nová skúsenosť. Celý
týždeň starostka so zamestnancami
úradu podľa daných pokynov pripravovala plánovanú akciu. Zodpovednou osobou na odbernom mieste bol
zamestnanec Ministerstva obrany SR.
Deň pred plánovaným testovaním si
prišiel obhliadnuť priestory a dohodli
sa so starostkou na potrebných veciach. V našej obci bolo plánované jedno odberné miesto v priestoroch kultúrneho domu s 2 administratívnymi
pracovníkmi, 3 zdravotníkmi, 1 zamestnancom Ozbrojených síl a 1 zamestnancom Policajného zboru. Do nášho
tímu sa prihlásili aj dvaja dobrovoľníci Ing. Michaela Vašeková a Branislav
Zlatinský, ktorí celý víkend pomáhali
bez nároku na odplatu. V piatok sa dokončili posledné prípravy, rozložili sa
stany, aby v prípade nepriaznivého počasia ľudia nestáli na daždi, rozmiestnili sa informačné tabuľky, smerovacie
tabule a všetky potrebné veci na svoje
miesto. Členovia odberného tímu boli
testovaní pred otvorením celoplošného testovania. V sobotu ráno sa začínalo o 7.00 hod. Už pred 6.00 hodinou sa
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Vznikli srdečné priateľstvá
začali vytvárať rady ľudí, ktorí mali záujem o testovanie. Vzhľadom na to, ako
boli vládou nastavené podmienky pre
občanov, záujem bol veľký. Po prvej
ubehnutej hodine veliteľ odberného
miesta rozhodol, že administratívnym
pracovníkom by mohli pomôcť ďalší
dvaja - administrátori, a to aby pri zápise registračných údajov o testovaných
osobách pomáhala jedna pracovníčka
s predvypĺňaním údajov do tabuľky
a druhá administratívna pracovníčka
bola zasa pridelená k stanovišťu výdaja certifikátov, kde takisto vypĺňala
certifikáty a zapisovala potrebné infor-

mácie, aby ľudia čo najkratšie čakali na
výsledok svojho testu. Tempo testovania sa tak mohlo zrýchliť. V sobotu sa
v kultúrnom dome otestovalo cez 750
ľudí. Druhý deň testovania – nedeľa
bola oveľa pokojnejšia, ľudí prišlo niečo iba cez 150. Celkovo sa počas tohto
víkendu otestovalo v našej obci 913
ľudí, z čoho pozitívnych bolo 14, čiže
1,53%.
Ďalšie kolo testovania na ochorenie
Covid-19 sa uskutočnilo v 458 mestách a obciach, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov pri predchádzajúcom testovaní dosiahol v rámci

celoplošného testovania obyvateľstva
hranicu 1% a viac. Toto testovanie ale
bolo dobrovoľné, v termíne 21. – 22.
11.2020, odberné miesto však bolo
otvorené iba od 8:00 do 20:00 hod.
Celý priebeh tohto druhého kola testovania prebiehal v oveľa miernejšom
záujme občanov, počas tohto víkendu sa v našej obci otestovalo celkovo
259 ľudí, z čoho 4 osoby boli pozitívne.
Nešlo však o obyvateľov z Mojzesova,
čo sa tentokrát aj zaznamenávalo do
štatistík, takže pre nás to nemalo žiadny negatívny dopad. Keďže záujem o
testovanie nebol veľký, testujúci
personál bol tentokrát iba v základnom zložení. Opäť ako dobrovoľník počas celého víkendu pomáhal Branislav Zlatinský.
V priebehu týchto testovacích
víkendov bola okrem testovacieho personálu a našich dobrovoľníkov celý čas prítomná aj pani
starostka Tatiana Martišová, ktorá
taktiež pomáhala pri vstupe do
kultúrneho domu a počas dlhého čakania ponúkala čakajúcim
teplý čaj. Tiež by som chcela poďakovať za sladké koláče pre náš
testujúci tím pani starostke Tatiane Martišovej a Janke Zlatinskej.
Lucia Buranská
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Tak ako končí leto a začína jeseň, prich

Aj tento rok sm
spomenúť na t
vaná na 24.10.2
tuácii zrušená.
Tatiana Martišo
úradu Mariann
90 rokov, darov
Medzi obdarov
Kajanovič Joz
Komáromy
Mgr. Mrnušt
Čajkov
Kalužák Marek
Zajíčková H
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hádza staroba nenápadne a pomaly...

me si mesiac október, ktorý je vyhlásený za mesiac úcty k starším, chceli
tých skôr narodených. Tento rok bola oslava našich jubilantov napláno2020. Žiaľ, ako všetky ostatné akcie, aj táto musela byť kvôli súčasnej siNapriek tomu sme si na našich oslávencov spomenuli a pani starostka
ová im osobne zablahoželala, rozniesla spolu s pracovníčkou obecného
nou Martišovou pripravené darčeky. Jubilantom, ktorí oslávili 70, 80 a
vala obec šálku, uterák, gratulačnú pohľadnicu, dezert a voňavú ružu.
vaných tento rok patrili:
zef, Fehérváriová Mária, Eliáš Ján, Hudec Vojtech, Ing. Ružička Marián,
my Stanislav, Hudecová Terézia, Halásová Agnesa, Vašeková Helena,
tíková Eliška, Buranská Helena, Gábrišová Helena, Teplanová Helena,
vičová Lýdia, Rumanová Daniela, Jelšicová Serafína, Hogh Alojz,
k, Kajanovič František, Vašeková Mária, Srnová Emília, Havlíková Anna,
Helena, Holonková Mária, Buranská Veronika, Hlavačková Hedviga,
Komáromyová Serafína.

Ešte raz oslávencom srdečne gratulujeme !
Milý jubilant, jubilantka!
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám k Vášmu jubileu priať.
Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov života.
Tatiana M a r t i š o v á
starostka obce

Milý jubilant, jubilantka!
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám k Vášmu jubileu priať.
Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov života.
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Náročné obdobie pandémie
prežíva aj naša základná škola
V školskom roku 2020/2021 navštevuje ZŠ Mojzesovo-Černík 224 žiakov. Z dôvodu opatrení Covid-19 sme školský rok
otvorili bez zvyčajného slávnostného stretnutia žiakov, učiteľov a rodičov. Spoločné stretnutie za dodržania bezpečnostných opatrení mali iba žiaci 1. ročníka. Je ich 27 a otvorili sme
pre nich dve triedy. V 1.A je triedna p. učiteľka PaedDr. Mária
Chrobáková a v 1.B triede Mgr. Miroslava Majtánová.
Letné prázdniny sme využili na rekonštrukciu elektroinštalácie prízemia v II. pavilóne, nakoľko viac ako 50 ročná inštalácia
bola nevyhovujúca. Okrem toho sme zmodernizovali zborovňu novým nábytkom a zníženým kazetovým stropom.
Škola sa úspešne zapojila do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Od septembra v škole
pôsobí tzv. inkluzívny tím pozostávajúci zo špeciálneho pe-

2. trieda

dagóga a 4 pedagogických asistentov. Úlohou tohto tímu je
pomáhať žiakom s výchovno-vzdelávacími potrebami, zlepšiť ich vedomosti a zručnosti.
Mnohé projekty, ktoré sme minulý školský rok podali, boli
schválené. Vďaka podpore ÚNSK sme v škole realizovali projekt „S raketami do školy“, v ktorom sme získali profesionálne
stolnotenisové vybavenie. Projektom „Čítame, píšeme, tvoríme!“ sme mohli doplniť knižný fond do školskej knižnice, zakúpiť kreatívne a umelecké potreby. V projekte „Zachovanie
tradícií v ZŠ Mojzesovo-Černík“ sme školu vybavili ozvučovacou technikou a mikrofónmi. Rozvoju športu pomôže projekt
„Kto športuje, skáče ďalej!“, vďaka ktorému sme vybudovali
nové doskočisko, ktoré sme napojili na krátku „rozbehovú“
bežeckú dráhu. V ďalších rokoch máme v pláne pokračovať

4.B trieda

4.A trieda
1.B trieda

1.A trieda

3. trieda

Naše Mojzesovo

11

Doskočisko s 1. etapou bežeckej dráhy

Ukladanie bežeckého povrchu dráhy

Pôvodná dráha s doskočiskom

Vyučovanie na prvom stupni prebieha prezenčne

Mikuláš v škole - aj takto si čerti počkali na žiakov

v budovaní bežeckej dráhy a vytvoriť tak bežecký ovál okolo
futbalového ihriska. Aj vďaka týmto projektom sa škola naďalej úspešne rozvíja.
Vyučovací proces bol od 25. septembra prerušený pre výskyt
COVID vírusu a škola bola rozhodnutím Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch zatvorená na 2
týždne. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu
bolo v celej Slovenskej republike od 26. októbra 2020 prerušené prezenčné vyučovanie pre 2.stupeň ZŠ až do odvolania. Na vzniknutú situáciu sme reagovali a spustili sme
online vzdelávanie v programe Microsoft Teams, pričom bola
potrebná úprava rozvrhu a redukcia vyučovacích hodín. Naďalej naši žiaci môžu využívať zdarma licenciu k OFFICE 365.
V porovnaní s prvou vlnou epidémie, kedy sme online vzdelávanie spúšťali po prvýkrát, môžeme povedať, že po technickej stránke sa situácia zlepšila. Takmer všetci žiaci majú
prístup k internetu a technike, vďaka čomu sa už vedia aktívne pripájať na vyučovacie hodiny podľa rozvrhu. Aktuálne
sa prezenčného vzdelávania zúčastňujú len žiaci 1.stupňa. Pri
príchode do školy prechádzajú cez „ranný filter“, pri ktorom je
im meraná teplota a dezinfikujú si ruky. Rúško je počas celého
vyučovania povinné.

Žiaľ, vzhľadom na opatrenia sme museli mnohé súťaže a aktivity zrušiť. Neorganizovali sme školu v prírode, zrušili sme
lyžiarsky výcvik naplánovaný na január 2021. Nebudeme organizovať ani školský ples.
Keďže opatrenia nám v tomto roku neumožnia realizovať ani
Vianočnú akadémiu, rozhodli sme sa priniesť Vianoce do každej rodiny. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Gabriely Slovákovej pripravujeme vydanie vianočného CD v podaní talentovaných žiakov a učiteľov.
Aspoň jeden z adventných zvykov sa nám podarilo zrealizovať. Ako každý rok, ani tento rok neobišiel našu základnú školu svätý Mikuláš s anjelmi a čertami. Aj táto tradícia sa však
musela prispôsobiť pandemickej dobe, no vštepiť deťom
zmysel krásneho predvianočného sviatku bol zachovaný.
Súčasné obdobie je náročné pre nás všetkých, a preto je
na každom z nás, zvlášť v tomto adventnom období, aby sme
si zachovali vzájomnú ľudskosť a tolerantnosť. Za kolektív zamestnancov a žiakov školy prajem všetkým čitateľom krásne
a pokojné vianočné sviatky a nech nás čaká lepší rok 2021.
PaedDr. Stanislav Petráš
riaditeľ školy
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Mikuláš, anjel a čert v Mojzesove...

Zaiste všetci vieme, kto sv. Mikuláš je, no pre pripomenutie si to objasníme.
Svätý Mikuláš nie je vymyslenou postavou, ale skutočne existoval. Narodil sa okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie. Bol biskupom a jeho
dobrota, spravodlivosť a obetavosť mu priniesli veľkú obľubu medzi ľuďmi.
Medzi jeho najznámejší skutok patrí záchrana troch schudobnelých dievčat, ktoré chcel otec poslať do nevestinca. Hovorí sa, že istý boháč mal tri
dcéry. Keď schudobnel a jeho rodina už nemala čo do úst vložiť, rozhodol
sa, že z dievčat urobí neviestky. Dozvedel sa o tom svätý Mikuláš, zabalil do
kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval trikrát, až kým
peňazí nebolo toľko, že sa všetky tri dievčatá mohli čestne vydať. Pravdepodobne tu sa začína tradícia obdarovávania na sv. Mikuláša.
Pôvodne Mikuláš chodil oblečený v biskupskom rúchu, na hlave mal biskupskú čiapku a v ruke berlu. Neskôr sa mikulášske prestrojenie zmenilo na
červený kabát/plášť s červenou čiapkou a na tvári biela dlhá brada.
U nás v Mojzesove sme v sobotu 5. decembra v predvečer sviatku sv. Mikuláša tiež mohli stretnúť obidve podobizne tejto postavičky, pretože sme
mali dve skupiny týchto čarovných bytostí. Keďže súčasná situácia nedovolila stretnutie sv. Mikuláša s deťmi v kultúrnom dome, rozhodol sa sv. Mikuláš, že za deťmi príde on. Zobral si na pomoc aj svojich pomocníkov anjela
a čerta. Balíčkov pre deti bolo pripravených približne 230 kusov a časovo by
nebolo možné to zvládnuť s jednou skupinou. Na začiatku si Mikuláškovia
podľa zoznamu detí a mapy, ktorú dostali, rozdelili trasu, aby sa nestretli
a nezmiatli detičky, že vidia dvoch Mikulášov. Krátko po 16.00 hodine za
sprievodu vianočných kolied, ktoré hrali v obecnom rozhlase sa vydali na
púť a potešili sladkým balíčkom nedočkavé deti. Pomocníci anjel a čert
pomohli s rozdávaním pomarančov. Veľa detí bolo na príchod sv. Mikuláša pripravené a zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku. Vrátili sme
sa do čias, kedy bolo 5. decembra vo večerných hodinách bežné v uliciach
stretnúť sv. Mikuláša, a povedala by som, že aj do čias, keď boli ľudia k sebe
prístupnejší. Príchodom sv. Mikuláša, anjela a čerta sa rozžiarili nielen očká
detí, ale radosť bolo vidieť aj u oteckov, mamičiek, babičiek či deduškov. Aj
keď bolo na niektorých miestach čakanie až príliš dlhé, svojím láskavým privítaním a pohostením nám prejavili vďaku za úsilie, ktorú sme vynaložili pri
organizácii tejto akcie. Srdečné poďakovanie patrí predovšetkým hlavným
aktérom, kde v úlohe sv. Mikuláša vystupoval Miroslav Hlavačka a Tomáš
Kozár, krásnych anjelov prezentovali Natália Kozárová a Tímea Zlatinská a
rozjašených čertov Michal Krajčovič a Andrej Hancko. Zároveň sa chcem po-
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ďakovať pracovníkom OÚ, ktorí pomohli pri prípravách a veľká
vďaka patrí aj sponzorom, ktorí prispeli finančne, a to firme
WIKUS SK s.r.o. – Branislavovi Zlatinskému, a firme IZOL Plus
s.r.o. - Miroslave Buranskej.
Pri tejto príležitosti by obec Mojzesovo chcela poďakovať aj
pani Renáte Srnovej, ktorá darovala obci krásny stromček na
vianočnú výzdobu a Poľovnej spoločnosti zasa za stromček,
ktorý bol vyzdobený v kultúrnom dome.
- buranská -
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Postup, ako navštíviť virtuálny Mojzesovský cintorín
Na základe dotazov viacerých z vás vám ukážeme postup, ako sa môžete dostať na virtuálny cintorín Mojzesova. Ľahko si môžete zistiť číslo hrobového miesta, skontrolovať, či máte platnú nájomnú zmluvu, prípadne dokedy je nájom hrobového miesta zaplatený alebo iba online zapáliť kahanec, alebo položiť kyticu
či veniec. Informácií je na stránke viacej a postupne sa ešte dopĺňajú. Zároveň chceme poprosiť tých nájomcov, ktorým skončila platnosť nájomnej zmluvy a neuhradili nájomné na ďalších 10 rokov, aby tak urobili čo v najkratšom čase, aby nedošlo k prípadnému nedorozumeniu. Chápeme, že poplatok za hrobové
miesto sa oproti roku 2009 veľmi navýšil a pre tých, ktorí majú hrobových miest viacej, je suma privysoká,
ale je potrebné, aby ste nás aspoň informovali, či o dané hrobové miesto máte záujem a o časovom intervale platby sa dohodneme na mieste alebo nám iba oznámite, že v prenájme už nechcete pokračovať a
vypíšete tlačivo „Zrieknutie sa hrobového miesta“. Je dôležité sa informovať o platnosti nájomnej zmluvy,
nakoľko obec Mojzesovo v tomto roku zmenila program a systém pre správu cintorína a zo starého programu sa nie všetky údaje prekopírovali správne. V prípade, že už zmluva platná nie je, pripravíme novú zmluvu, ktorú je potrebné podpísať oboma zmluvnými stranami (nájomca a prenajímateľ), nájomné je možné
uhradiť ihneď v hotovosti na obecnom úrade alebo bankovým prevodom na základe údajov zo zmluvy.
Nájomcom, ktorí trvalý pobyt nemajú v Mojzesove, sa zmluvy o nájme hrobového miesta posielajú poštou
postupne. Zmenu, ktorú zaznamenáme do systému, si môžete overiť na internetovej stránke približne do
7 dní.
- obec Mojzesovo -

Na obecnom úrade zažiješ rôzne situácie...
Sú ľudia, ktorí ťa budú milovať vždy, nech urobíš čokoľvek. A
potom sú ľudia, ktorí ťa nebudú milovať nikdy, nech urobíš čokoľvek.
(Eleanor Brown)
Nie je mojím úmyslom text alebo slovosled tejto vety zmeniť, iba vám
chcem v krátkosti priblížiť moje vnímanie práce zamestnanca na
obecnom úrade v rodnej dedine, v ktorej žijem štyridsať rokov. Šancu
zamestnať sa v obci, kde bývam, som sa usilovala získať viackrát, no
príležitosť som dostala presne pred dvoma rokmi, keď mi pán starosta Ing. Jozef Čunderlík prejavil dôveru. Pre jeho chorobu sme na úrade spolu pracovali krátke štyri mesiace, počas ktorých ma naučil nielen veci týkajúce sa práce v samospráve, ale podelil sa so mnou aj o
vlastné skúsenosti, aké nástrahy ho čakali od ľudí pri nástupe na úrad
a naznačil mi, že to je osud každého nového pracovníka, ktorý na úrad
príde. A mal pravdu. Hoci som predtým pracovala v rôznych firmách
na rôznych pracovných pozíciách a tiež to bola práca s ľuďmi, nikdy
to nebolo tak náročné na psychiku. Ľudia v dnešnej dobe naozaj riešia
úplne všetko. Odkedy pracujem na úrade, dozvedela som sa o sebe veľa
zaujímavých a pre mňa úplne nových informácií. Vďaka svojej rodine a
povahe, ktorú mám, to zvládam ľahšie.
Napriek všetkému mám svoju prácu veľmi rada a snažím sa ju vykonávať najlepšie, ako viem, aj keď bez chýb to nejde. Nie každý deň je
nedeľa a nie každý deň mám úsmev na tvári.
Sú však aj chvíle, keď je to naopak, a dôvodom na úsmev na tvári sú
práve návštevníci úradu.
Aké milé je, keď nás občan na úrade príde iba pozdraviť, opýtať sa, ako
sa nám darí.
...keď sa na úrade objaví váš pán učiteľ, ktorý ide náhodou okolo a že
sa dopočul, že pracujete na úrade, tak vám prišiel popriať pekný deň
...keď príde človek ponúknuť sadeničky kvetov, pretože by chcel skrášliť
centrum obce
...keď príde človek s bahniatkami, lebo ide Veľká Noc a na úrade sa nám
budú hodiť do vázy
...keď príde človek a z vďačnosti, že sme mu pomohli, prinesie uháčkovaný obrus, aby sme si skrášlili stolík v kuchynke
...keď vám len tak z ľudskej nezištnosti prinesie občianka pochutnať si

na jej vlastných medovníkoch
...alebo vám dedko odtrhne strapec hrozna alebo jabĺčko, aby sa pochválil, aké dopestoval, hoci veľmi dobre vie, že všetci sú na úrade z dediny a majú vo vlastnej záhrade všetkého dostatok
...alebo keď jednoducho ujo vyberie z vrecka cukrík, aby nám osladil
deň.
To sú také milé gestá, ktoré nás zahrejú pri srdci. Vtedy sa naozaj zastavím a zamyslím sa, že dobro z nás ešte nevymizlo. Tieto príklady, ktoré
som tu spomenula sú naozaj pravdivé. Jediné, čo mi je ľúto, že v týchto
príbehoch je vždy ten spomínaný človek, občan, občianka v staršom
veku – dôchodca. Nie že by som sa nepotešila staršiemu človeku, len sa
vtedy hanbím za nás, skôr narodených. Že už nedokážeme byť za nič
vďační, všetko je pre nás automatické a samozrejmé. Veľmi rýchlo dokážeme človeka odsúdiť a skritizovať. Veľkou obľubou mladších občanov sú v súčasnej modernej dobe rôzne príspevky, statusy či komentáre
na sociálnych sieťach.
...ako sa chcú chopiť moci a urobiť z Mojzesova miesto, kde je radosť žiť
a naplniť srdce každého občana hrdosťou k svojmu domovu
...ako obecný úrad mohol za situáciu, ktorá nastala pri doplňujúcich
voľbách do orgánov samosprávy obcí, lebo ľudia, ktorí boli v karanténe, nemohli ísť voliť a nebolo im ani umožnené voliť do prenosnej urny.
A to vraj preto, aby hlasy zostali doma. A že to bolo porušenie práva
voliť a tak ďalej
...ako tento rok neboli kolotoče v obci, ale po minulé roky, keď tú možnosť mali, na nich ani neboli
...ako niekto netuší, čo sa deje v dedine, a preto adresuje otázky na neoficiálnu stránku obce na niektorú zo sociálnych sietí, ktorú ani sama
obec nevie, kto založil, namiesto toho, aby jednoducho zdvihol telefón
a zavolal na jedno z telefónnych čísiel obecného úradu, prípadne poslal mail alebo jednoducho prišiel a opýtal sa osobne.
A dalo by sa písať o ďalších príspevkoch, ktorých je neúrekom.
V tomto krátkom článku som iba chcela poukázať na druhú stranu
mince. Áno, je pravda že zamestnanci obecného úradu sú tu pre vás
– pre občanov, ale tiež by si mohli občania uvedomiť, že sú aj nejaké
hranice a tí zamestnanci sú tiež iba ľudia.
Lucia Buranská

Krok 2 - Do vyhľadávania cintorínov do kolonky Obec/mesto zadáme
MOJZESOVO (potvrdíme výber vo výsledkoch Výhľadávania

Krok 1 – www.cintoriny.sk (otvorí sa nižšie uvedený obrázok)

Krok 3 – Vyhľadávanie údajov na Virtuálnom cintoríne
Mojzesovo

Naše Mojzesovo
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Naše Mojzesovo

Nech sú Vianoce časom pokoja a mieru
Vianoce, to nie je len vôňa ihličia a teplo, ktoré zmení aj najdrsnejšiu zimu, zarámovanú za oknami príbytku, na poetickú.
Tvorí ich iný druh tepla, a to ľudského. Je to miesto, kde nás čakajú blízki ľudia, kam sa máme vždy prečo vracať. Hovorí sa, že
pocity spolupatričnosti k ľuďom počas Vianoc sa znásobujú. Sú však obdobia, keď s prekvapením zisťujeme, koľkokrát svojou
vrtošivosťou otrávime aj my svoje okolie. Trvale vznikajú konflikty, zlé nálady, mnohí ľudia robia naprotiveň jeden druhému
i počas vianočného obdobia. V dnešných časoch sú oveľa dôležitejšie dobré medziľudské vzťahy, pokoj, láska, pohoda, ako
bohato ovešaný stromček s obrovským množstvom luxusných darčekov či prepychový stôl. Vianoce, to sú spomienky na dávne
časy, na prežité detstvo. Súčasne si položme otázku, aké raz budú spomienky našich detí, čo ich poteší a čo ich rozcíti. Aké
ilúzie postrácajú na dlhej, vonkoncom neľahkej ceste dospievania. Preto je na nás dospelých starať sa a bdieť nad výchovou
svojich detí. Chráňme ich od zlého, učme ich milovať svoj domov, ľudí, svoju vlasť, aby raz naše oči nezalievali potoky sĺz nad
ich osudom alebo nevydareným životom.

Želáme lásku, zdravie a mier všetkým !

-R-

Spoločenská kronika obce / december 2019 – november 2020
Narodili sa
Lucia Hoppanová, Karin Vaškovičová, Daniela Duchoňová, Andrej Uhrík, Veronika Homolová

Uzavreli manželstvo
Michal Szabó – Klaudia Duchoňová, Ing. Lukáš Hleba PhD. – Ing. Miroslava Císarová PhD.,
Ing. Martin Poprac – Mgr. Jana Vašeková, Filip Chovanec – Dominika Mártonová,
Marek Gajdoš – Veronika Hudáková, Pavol Marenčák – Silvia Duchoňová, Štefan Vančík – Monika Plothová,
Ladislav Kertész – Martina Prcinová, Tomáš Kubovics – Denisa Patúcová, Martin Bugri – Ivana Horváthová

Opustili nás
Peter Lauro, Anton Koller, Marcel Teplan, Vít Výberčí, Peter Ďuriš, Emília Laurová r. Kajanovičová,
Jaroslav Buranský, Ján Vašek, Mária Ambrusová r. Vančíková, Mária Hlavačková r. Laurová, Viliam Hlavačka,
Ján Fehérváry, Ján Gašpar, Vladimír Vašek, Rudolf Vašek, Milan Kováč, Mária Buranská r. Čajkovičová,
Vladimír Čongrádi, Milan Pavlov
pripravila: Alexandra Smutná, Obecný úrad Mojzesovo

