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Na stavanie Mája sa obyvatelia Močenka zišli v hojnom počte.  Foto: Peter Sýkora

Deti si počas Noci s Andersenom aj čítali.  Foto: Peter Sýkora

Farský spevácky zbor pri kostole sv. Klimenta počas Veľkonočného koncertu.  Foto: Peter Sýkora

Tibor Lešš so svojou vnučkou a  manželkou na 
svojej výstave v Močenku.  Foto: Peter Sýkora
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Deň učiteľov si z  detstva pamätá kaž-
dý z nás – vždy to bol deň, kedy sa nosili 
učiteľom kvety, neskúšalo sa a  nepísali sa 
písomky. Nie v tom však tkvie jeho podsta-
ta. Jeho podstatou je úcta a ocenenie prá-
ce všetkých, ktorí sa podieľajú na výchove 
a  vzdelávaní žiakov. Práve 28. marec bol 
ako Deň učiteľov stanovený z  dôvodu, že 
v  tento deň sa narodil Učiteľ národov Ján 
Amos Komenský. Mnohé jeho myšlienky 
a pedagogické postupy sú aktuálne i dnes.

Svojim učiteľom sa v  močenskej zák-
ladnej škole v tento deň za ich starostlivosť 
a trpezlivosť poďakovalo niekoľko desiatok 
žiakov kvetom alebo sladkosťou.

Prácu učiteľov si uctilo aj vedenie školy 
a obce. Spoločne sa stretli na slávnostnom 
posedení, kde im vďaku za odvedenú prácu 
vyjadrili riaditeľ školy Eduard Lacko aj sta-
rosta obce Roman Urbánik. Všetci prítom-
ní dostali symbolické darčeky. „My si v ten-
to deň pripomíname naše poslanie, nie je 
to práca, je to poslanie. V dnešnej dobe ko-
munikácie učiteľ musí zaujať. Vlievame de-

ťom vedomosti, skúsenosti, pripravujeme 
ich do života, toto je našou úlohou. Chcel 
by som sa poďakovať každému učiteľovi za 
prácu, ktorú denne vykonáva, za obetavosť, 
láskavosť a za to, čo dáva svojim žiakom,“ 
vyjadril vďačnosť všetkým učiteľom riaditeľ 
Základnej školy v Močenku Eduard Lacko.

Pri tejto vzácnej príležitosti zorganizoval 
Spoločný školský úrad v  Šali v  spolupráci 
s mestom Šaľa a obcami okresu oceňovanie 
učiteľov materských, základných a  stred-
ných škôl. Z  našej obce boli na ocenenie 
navrhnuté tri učiteľky  – Lýdia Lenčéšová 
a  Miriam Sklenárová zo základnej školy 
a Mária Bečková z materskej školy. Ďakov-
né listy im odovzdali starosta obce Roman 
Urbánik spolu s vedúcou Spoločného škol-
ského úradu v Šali Erikou Velasquezovou. 
Ocenenie ich dlhoročnej práce s poďakova-
ním za starostlivosť a výchovu detí ich mi-
moriadne potešilo a povzbudilo.

„V  tento deň by som chcela zablahože-
lať všetkým pedagogickým zamestnancom 
v materskej škole, pretože práca, ktorú od-

vádzajú, je naozaj mimoriadne náročná. 
Materská škola je prvá inštitúcia po rodi-
ne, a preto prechod z rodiny je veľmi ťažký 
a  vyžaduje si celého človeka, nie len jeho 
um, um učiteľa, ale aj jeho veľké srdce a to 
v materskej škole určite musí byť,“ myslí si 
riaditeľka Materskej školy v Močenku Soňa 
Hippová. „Myslím si, že je to správne, že 
na ohodnocovaní učiteľov v  rámci okresu 
Šaľa má zastúpenie aj naša obec. Ocene-
ným chcem touto cestou v  mene svojom, 
ale aj v mene samosprávy obce zablahoželať 
k dosiahnutému oceneniu, popriať im veľa 
zdravia, tvorivých úspechov pri výchove 
a vzdelávaní. Toto moje želanie patrí všet-
kým učiteľom, ktorých v Močenku máme,“ 
pridal sa k poďakovaniam za náročnú prá-
cu učiteľov starosta obce Roman Urbánik. 
Vďaka a  uznanie patrí všetkým učiteľom, 
ktorí dokážu do života pripraviť žiakov 
a študentov tak, aby Slovensko mohlo vďa-
ka ich vedomostiam a  zručnostiam stále 
napredovať.

Marcela Lenčéšová

Pri príležitosti sviatku pedagógov, ktorý 
pripadá vždy na 28. marec v roku, si zorgani-
zovali priateľské stretnutie vo vinárskej piv-
ničke aj učiteľky močenskej materskej školy. 
„Samozrejme, nielen učiteľ, ale všetci zamest-
nanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s  deť-
mi, si určite zaslúžia jedenkrát v roku, aby si 
takto posedeli, pospomínali, porozprávali sa, 
a určite je to pekné podujatie pri príležitosti 
Dňa učiteľov. V našej práci je to určite veľ-
mi náročné, pretože starostlivosť o dieťa do 
šesť rokov dá zabrať a s počtami 25 detí, ako 
majú pani učiteľky v  jednotlivých triedach, 
je to naozaj veľká zodpovedná práca, ktorej 
sa musia tieto pani učiteľky venovať. A teda 
nemajú toho času na porozprávanie sa medzi 

kolegyňami veľa, tak teraz je tá príležitosť, 
kedy takto spolu posedíme a porozprávame 
sa možno aj o  niečom inom ako o  pracov-
ných záležitostiach,“ skonštatovala riaditeľka 
materskej školy Soňa Hippová. Stretnutia 
sa zúčastnil aj zástupca starostu Močenka 
Peter Sýkora. „Pri príležitosti Dňa učiteľov 
som prišiel poďakovať učiteľkám v materskej 
škole, takisto pani kuchárkam, pani riaditeľ-
ke za všetko, čo pre deti v tejto škôlke robia. 
Myslím si, že sú veľmi aktívne a organizujú aj 
také podujatia, ktoré nie v každej škôlke ro-
bia. Napr. robí sa noc v škôlke, robil sa, mys-
lím dobre vydarený, prvý ples materskej ško-
ly, robia množstvo ďalších podujatí a myslím 
si, že prevažná časť detí, ktoré chodia do na-

šej škôlky, je spokojná a  za to sa patrí pani 
učiteľkám určite poďakovať,“ vyjadril vďaku 
zástupca starostu. „Myslím si, že všetky pani 
učiteľky čo sme tu, práca s deťmi veľmi baví 
a je to aj cítiť na aktivitách, ktoré pre ne pri-
pravujeme,“ zhodnotila vzťah k práci v ma-
terskej škole Monika Kollárová, učiteľka MŠ. 
„Je nás v pedagogickom zbore dosť, ale aj tak 
sa nestretávame často, preto sa veľmi tešíme 
z takýchto podujatí a stretnutí. Veľmi príjem-
ne nás vždy poteší návšteva buď pána staros-
tu, alebo, ako aj teraz, pána zástupcu, ktorý 
nám priniesol kvetinky, o  ktoré sa budeme 
starostlivo starať,“ s  úsmevom povedala In-
grid Odrášková, učiteľka MŠ.

Mária Blehová

Učiteľov ocenili obec, škola aj školský úrad

Učiteľky materskej školy oslávili Deň učiteľov

Deň učiteľov v ZUŠ
Na základnej umeleckej 

škole slávili Deň učiteľov. 
V  priestoroch školy v  budo-
ve kultúrneho strediska sa 
učitelia zišli s  vedením školy 
a obce, aby si spoločne pripo-
menuli tento významný deň. 
Za ich neľahkú a obetavú prá-
cu na poli vzdelávania v ume-
ní sa im poďakovali riaditeľ 
školy Tomáš Obola aj starosta 
obce Roman Urbánik spolu 
so svojím zástupcom Petrom 
Sýkorom.

Deň učiteľov v ZUŠ. Foto: Mária Blehová
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Tohtoročné slávenie veľkonočných sviat-
kov vo farnosti svätého Klimenta v Močen-
ku sprevádzali popri tradičných poduja-
tiach aj menšie zmeny. Na začiatku Veľkého 
týždňa veriaci slávili Kvetnú nedeľu. Pripo-
menuli si pri nej slávnostný vstup Pána Ježi-
ša do Jeruzalema. Omša začala slávnostnou 
procesiou, pri ktorej boli posvätené ratoles-
ti – bahniatka. Tie sú symbolom Kristovho 
víťazstva nad hriechom a smrťou. Na zelený 
štvrtok si pri večernej liturgii pripomenu-
li poslednú Ježišovu večeru a  ustanovenie 
eucharistie. Pri svätej omši umýval farár 
vybraným 12 mužom nohy. Tento počet 
predstavuje dvanástich apoštolov. Na veľký 
piatok sa veriaci stretli na kalvárii, kde zača-
la pobožnosť krížovej cesty. Po skončení išli 
v sprievode do kostola a cestou sa modlili 

ruženec. V tento deň sa ani v kostole sväté-
ho Klimenta neslúžila svätá omša. Podobne 
ako v  iných rímskokatolíckych chrámoch 
sa konali obrady, ktoré pripomínali smrť 
Ježiša Krista na kríži. Spevácky zbor far-
ského kostola pomohol pripraviť spievané 
pašie. V sobotu od rána strážili Boží hrob 
močenskí hasiči. Tento Boží hrob pripravi-
la výtvarníčka Lýdia Lenčéšová so svojimi 
sestrami a otcom. „Tak markantnejšie bola 
vyjadrená skala, ktorá symbolizuje neprie-
pustnú stálosť, a  predsa Boh aj tú skalu 
prelomil a ukázal nám svojho syna vzkrie-
seného, a  to sme oslavovali. Oslávili sme 
vzkriesenie Pána v  tejto posvätnej noci,“ 
vysvetlil symboliku Božieho hrobu mo-
čenský farár Peter Michalov. Biela sobota 
je dňom pred Veľkonočnou nedeľou. Tento 

deň je oslavou Kristovho zmŕtvychvstania. 
„Toto slávnostné Aleluja prechádzalo aj do-
bou pôstov, to znamená odriekania si, dobu 
zeleného štvrtka, keď sme slávili poslednú 
večeru, dobu veľkého piatka, kedy sme si 
pripomínali smrť a umučenie Pána Ježiša,“ 
informoval farár. Počas Bielej soboty pozo-
stávajú pobožnosti z obradu svetla, pri kto-
rom sú požehnané veľkonočný oheň a veľ-
konočná svieca  – paškál. Hovorí sa tomu 
Pálenie Judáša, ktoré sa v Močenku zvyklo 
konať pri sakristii kostola. V tomto roku sa 
uskutočnil tento obrad pred hlavným vcho-
dom kostola. „Pálenie Judáša je starobylý 
zvyk, ktorému sa obrazne takto hovorí. Je 
to taký ľudový názov, no ofi ciálne je to po-
žehnanie nového ohňa. Symbolizuje to, že 
začína niečo nové, požehnanie ohňa je ako 
požehnanie nového života. Svetlo vchádza 
do duše človeka a to je krst, to znamená, že 
do temnoty duše vstúpil Boh vo sviatosti 
krstu a prežiaril tú tmu hriechu a zla práve 
svojím svetlom. Veľmi veľkým a  hlbokým 
symbolom pre ľudí je požehnanie paškálu. 
Je to symbol Ježiša Krista, ktorý žije, horí, 
zhára, vyžaruje svetlo a dôležité je, že tam je 
symbol každého jedného ľudského života,“ 
dodal nakoniec Peter Michalov. Po skon-
čení svätej omše na Bielu sobotu podali 
hasiči, ktorí strážili Boží hrob, hlásenie fa-
rárovi. Radosť zo vzkriesenia Spasiteľa vy-
jadrili veriaci aj počas Veľkonočnej nedele. 
Na konci svätej omše kaplán farnosti Mo-
čenok Ľuboš Mihálka poďakoval všetkým, 
ktorí pomáhali pripraviť Boží hrob, zdobiť 
kostol, aj všetkým tým, ktorí pomáhali pri 
liturgickom slávení počas celého veľkonoč-
ného trojdnia, kostolníčkam, organistom, 
speváckemu zboru a miništrantom.

Mária Blehová

Veľkonočné obdobie v znamení tradícií aj zmien

Boží hrob strážili močenskí hasiči. Foto: Peter Sýkora

Počas Bielej soboty bola požehnaná veľkonočná svieca. Foto: Peter Sýkora

Veriaci sa na veľký piatok zišli na kalvárii, kde za-
čala pobožnosť krížovej cesty. Foto: Peter Sýkora
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Počas druhej pôstnej nedele, 2. apríla 
2017, sa vo farnosti Močenok uskutočnil II. 
ročník farského podujatia Pôstna polievka. 
Aktivitu zorganizovala farnosť Močenok 
v  spolupráci s  občianskym združením Be-

nesco. Pôstnu polievku vymenilo za klasický 
nedeľný obed vyše 110 farníkov. V Pastorač-
nom centre ju vydávali močenskí duchovní 
Peter Michalov a Ľuboš Mihálka. Farníci tak 
prispeli fi nančne na dobročinný cieľ, a to cel-

kovou sumou 1000 €. Výťažok z  podujatia 
bol v tomto roku určený a odovzdaný komu-
nite Čenelákovo v Kráľovej pri Senci. „Každý 
rok je nejaký úmysel. Minulý rok sme pomá-
hali tým, ktorí prichádzali na naše územie. 
Tento rok sa výťažok z pôstnej polievky pou-
žije pre komunitu Čenelákovo, ktorá v kosto-
le prezentovala, pre koho pôsobí, načo budú 
použité tieto fi nančné prostriedky. Chcem 
poďakovať za tieto aktivity, ktoré sa konajú 
pre ľudí, a za to, že sa niekto niečoho zriekne 
preto, aby niekto niečo získal,“ ozrejmil zá-
mer podujatia farár močenskej farnosti Peter 
Michalov. „Tiež by som chcel poďakovať aj 
kňazom za to, že podporili túto akciu. Ro-
bíme to v spoluorganizátorstve. Rovnako by 
som chcel poďakovať mladým ľuďom z náš-
ho občianskeho združenia, aj tým, čo prišli 
a podporili v tomto pôstnom čase takú tretiu 
formu pokánia – tou je almužna. Ako hovo-
rí prorok Joel Srdcia si roztrhnite a nie šaty. 
V  tom prejave pôstu je potrebné myslieť aj 
na druhých a zrieknuť sa niečoho v prospech 
tých, ktorí to naozaj potrebujú,“ pripojil sa 
k poďakovaniu Juraj Lenícky z občianskeho 
združenia Benesco. Mária Blehová

Veľkonočná
oblievačka

Veľkonočné tradície sa v rámci regiónov 
Slovenska líšia. U  nás na juhozápadnom 
Slovenku je zvykom dievčatá pooblievať 
vodou aj vyšibať vŕbovým šibákom, aby 
boli po celý rok zdravé a mali dostatok sily. 
Oproti minulým rokom v  uliciach Mo-
čenka počas Veľkonočného pondelka síce 
stretnete oveľa menej šibačov a polievačov, 
ale dodržiavanie zvykov je predsa v  mno-
hých rodinách tradíciou, ktorá sa nekončí. 
Krásnym príkladom dodržiavania tradícií 
sú aj mladí folkloristi z  našej obce, ktorí 
majú dodržiavanie tradícií, nadnesene po-
vedané, v popise práce. Práve preto sa mlá-
denci z  folklórnej skupiny Sečkár vybrali 
skoro ráno počas Veľkonočného pondelka 
vyparádení v močenských krojoch pooblie-
vať a  vyšibať svoje kolegyne. Je pravda, že 
slečnám a mladým dámam sa toto veľkory-
sé gesto až tak veľmi nepáčilo, hoci aj ony 
si na dodržiavaní tradícií zakladajú. Na-
priek nepríjemnej rannej sprche niekoľký-
mi vedrami studenej vody a bitke vŕbovým 
šibákom napokon ponúkli svojim šibačom 
občerstvenie aj výslužku v podobe maľova-
ných či čokoládových vajíčok.V  priebehu 
celého roka sa tak budeme môcť počas všet-
kých ich vystúpení presvedčiť, či im voda 
a šibanie pomohli k zdravému rumencu na 
tvári a pevnému zdraviu.

 Marcela Lenčéšová

Týždeň po Veľkej noci sa v Kostole sv. Klimenta v Močenku konal veľkonočný kon-
cert. Návštevníkom podujatia sa predstavili tentokrát výlučne domáce hudobné telesá: 
ženský spevácky zbor CANTICA a Farský spevácky zbor pri kostole sv. Klimenta. Di-
váci si mali možnosť vypočuť gospelové skladby v dvoch rozličných podaniach: klasicky 
v podaní CANTICY a moderne za sprievodu gitár, syntetizátora a fl auty v podaní far-
ského speváckeho zboru. Koncertom sprevádzala a vystúpenia obidvoch zborov sprie-
vodným slovom dopĺňala moderátorka podujatia Mária Vörösová. Veľkonočný koncert, 
ktorý si prišlo vypočuť asi 80 návštevníkov, mal dobrú úroveň a  príjemnú atmosféru 
a bol pekným obohatením veľkonočného obdobia. Iveta Leššová

Veľkonočný koncert v podaní
domácich umelcov

Pôstnu polievku si vychutnalo 110 farníkov

Veriaci, ktorí vymenili svoj nedeľný obed za pôstnu polievku. Foto: Peter Sýkora

Ženský spevácky zbor CANTICA. Foto: Peter Sýkora
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Presne 15. decembra 2016 uplynula prvá 
polovica funkčného obdobia samosprávy 
našej obce. Preto je čas na priebežné hod-
notenie fungovania samosprávy a práce vo-
lených zástupcov v poslaneckom zbore, ako 
aj vedenia, čiže starostu obce. Hodnotenie 
práce možno rozdeliť na niekoľko oblastí, 
z ktorých je pre obec asi najpodstatnejšou tá 
ekonomická. „Ak hovoríme o tom, čo bolo 
potrebné za prvé dva roky tohto funkčné-
ho obdobia v  oblasti ekonomiky urobiť, 
tak to možno zhrnúť do niekoľkých bodov. 
Po prvé bolo treba urobiť stabilizáciu eko-
nomiky obce, zaplatiť neuhradené faktúry 
z  predchádzajúcich období, doriešiť veci 
ktoré súviseli s projektmi, ktoré obec reali-
zovala v predchádzajúcom období a neboli 
do konca roka 2014 ukončené, respektíve 
nezískali sme za tieto projekty nenávratné 
fi nančné prostriedky tak, ako sme očakáva-
li. Na začiatku roku 2015 sme museli veľmi 
intenzívne riešiť situáciu s bytovkou na uli-
ci A.Hlinku, ktorá bola postavená v  pred-
chádzajúcom období. Obec v  roku 2014 
nezískala na túto bytovku fi nančné pro-
striedky a bývali v nej naši občania, nájom-
níci, s ktorými obec mala nájomnú zmluvu 
a majiteľ tej bytovky začiatkom roku 2015 
prišiel s riešením, že bude tieto byty jednot-
livým záujemcom odpredávať vzhľadom na 
to, že nezískala obec fi nančné prostriedky. 

My sme mali veľmi krátky časový úsek, pre-
tože od januára do polovice februára sa po-
dávajú žiadosti, bolo treba opraviť projekto-
vú dokumentáciu, vypracovať novú žiadosť, 
túto žiadosť podať na ministerstvo dopravy 
a štátny fond rozvoja bývania a pri všetkej 
tej našej snahe a úsilí sa nám podarilo vy-
pracovať, opraviť, vypracovať žiadosť, opra-
viť projektovú dokumentáciu, žiadosť podať 
a výsledok bol ten, že sme boli s našou žia-
dosťou úspešní a  tým sme vlastne zachrá-
nili nájomné zmluvy nájomníkom, ktorí 
v tejto bytovke bývali a obec teda získala fi -
nančné prostriedky a previedla túto bytov-
ku do majetku obce. Na konci roka 2016 sa 
podarilo znížiť úverové zaťaženie o viac ako 
55%, znížili sme z  úveru zhruba 1 milión 
400 tisíc eur na 655 tisíc eur, ktoré máme 
ku koncu roku 2016,“ vymenoval niekto-
ré činnosti starosta obce Roman Urbánik. 
Ďalším problémom, ktorý vedenie obce 
riešilo, bolo ukončenie súdnych sporov, 
ktoré obec viedla so zamestnancom obce. 
Spomínané aktivity bolo potrebné v  eko-
nomike obce zrealizovať ako prvé. Tým sa 
podarilo zlepšiť ekonomické zdravie obce, 
čo ohodnotila aj nezávislá organizácia INE-
KO, v ktorej hodnotení sa naša obec dostala 
z pásma dostatočný do pásma dobrý, čo je 
za ostatných 5 rokov prvý pozitívny posun 
v ekonomike.

Ďalšie aktivity obce sa týkali realizácie 
nových projektov, ktorých bolo počas dvoch 
rokov schválených a zrealizovaných niekoľ-
ko. „V prvom rade to bol projekt na odstrá-
nenie nelegálnej skládky z centra obce, ten 
sme realizovali v roku 2015, projekt bol zre-
alizovaný, platby boli uskutočnené, v tomto 
prípade nenastal žiaden problém. Druhý 
projekt bol projekt, ktorý súvisel s  rekon-
štrukciou verejného osvetlenia a tam sa ten 
proces zhodnotenia zo strany ministerstva 
hospodárstva neustále termínovo odsúval, 
ale ku koncu roku 2016 sme dostali fi nančné 
prostriedky za realizáciu osvetlenia, aj keď 
nie v celej výške. Tretí projekt, ktorý momen-
tálne ešte dokončujeme je projekt na realizá-
ciu technického vybavenia dvora biologicky 
rozložiteľného odpadu, tam sme v podstate 
v  štádiu, že obstarávame veci, o  ktoré sme 
v projekte žiadali. No a určite treba spome-
núť aj projekty na podporu zamestnávania. 
My sme za prvé dva roky vytvorili pracovné 
príležitosti pre viac ako 30 občanov z našej 
obce a  na náklady, mzdové náklady týchto 
ľudí, týchto našich zamestnancov sme zís-
kali viac ako 120 000 eur,“ - doplnil starosta 
Urbánik  – „Treba samozrejme pripomenúť 
rekonštrukciu budovy bývalého MNV na 
ulici A. Hlinku. Budova bola vo veľmi zlom 
technickom stave a tak sme pristúpili k rea-
lizácii rekonštrukcie tohto objektu. Zrekon-

Činnosť samosprávy
v uplynulých dvoch rokochv uplynulých dvoch rokoch

Močenský kinematograf - premietanie fi l-
mov pod holým nebom.  Foto: Peter Sýkora
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štruovali sme ho na 12 bytových jednotiek 
a  na priestory pre štátnu a  obecnú políciu. 
V  tejto chvíli je podaná žiadosť na štátny 
fond rozvoja bývania a ministerstve dopravy 
o príspevok a dotáciu na odkúpenie tejto bu-
dovy.“ Z  ostatných úspešne zrealizovaných 
projektov je dobre spomenúť ešte zabezpe-
čenie auta a  rozvážanie obedov seniorom, 
zabezpečenie techniky pre dobrovoľných 
hasičov, rekonštrukciu obecného rozhlasu, 
vybudovanie klientskeho centra, parkovis-
ka pri zdravotnom stredisku, vybudovanie 
cesty za kanceláriami poľnohospodárskeho 
družstva a mnoho ďalších.

Pre dobré a  efektívne fungovanie sa-
mosprávy je potrebné nastaviť napríklad 
plány, smernice, alebo všeobecne záväzné 
nariadenia tak, aby spĺňali všetky pod-
mienky a  pomáhali pri riešení stanove-
ných úloh a fungovaní samosprávy a obce. 
„V tejto oblasti sme za prvé dva roky v spo-
lupráci s  odbornými komisiami a  obec-
ným zastupiteľstvom predložili a  obecné 
zastupiteľstvo následne schválilo viacero 
všeobecne – záväzných nariadení, ktoré sa 
dotýkajú jednotlivých oblastí života. Vydali 
sme a dodržiavame viacero smerníc, boli to 
hlavne smernice, ktoré sa týkajú fungova-
nia ekonomických tokov fi nančných pro-
striedkov, no a  v  neposlednom rade bolo 
potrebné pripraviť, vypracovať a  následne 
schváliť program sociálno - hospodárskeho 
rozvoja, ktorý sme už v  roku 2015 nemali 
platný. Tento základný dokument je potreb-
ný pre akýkoľvek podávaný projekt, ktorý 
sme v  tom hodnotenom období, ale aj do 
budúcna pripravení riešiť. Bez toho nemô-
že obec realizovať svoj ďalší rozvoj. Ďalším 
takým dôležitým dokumentom je plán ko-

munitnej činnosti v  našej obci, ktorý sme 
v hodnotenom období nechali vypracovať, 
komisie ho posúdili a zastupiteľstvo schvá-
lilo,“ spomenul dosiahnuté výsledky aj 
z tejto oblasti starosta Roman Urbánik. Zá-
kladných dokumentov, ktoré boli schválené 
a používajú sa bolo za dva roky viac ako 40. 
Obyvatelia obce sa o nich a rôznych iných 
novinkách môžu dozvedieť okrem iného 
napríklad prostredníctvom moderných 
technológií. „Zmodernizovali sme našu 
obecnú stránku do takej podoby, že v pod-
state ju obnovujeme na takmer dennej báze, 
urobila sa aj zmena vizuálu vo vysielaní na-
šej televízie. Od začiatku roka máme nový 
vizuál a  celofarebné Močenské noviny, to 
sú také základné veci, ktoré ľudia spozorujú 
na prvý pohľad a ďalej sa snažíme prinášať 
ľuďom aj spôsoby ako môžu získavať infor-
mácie cez nové moderné technológie. Zo 
všetkých spomeniem napríklad pasportizá-
ciu cintorínov v obci Močenok, využili sme 
na to nový informačný systém prístupný 
cez webovú aplikáciu. Zaviedli sme nový 
spôsob fungovania a  distribúcie materi-
álov na obecné zastupiteľstvo - poslanci 
obecného zastupiteľstva majú vytvorený 
svoj webovský priestor, kde si môžu vy-
zdvihnúť materiály, ktoré na zastupiteľstvo 
potrebujú, nazývame to elektronické za-
stupiteľstvo. Ďalej sme zaviedli informáciu 
cez aplikáciu mestský rozhlas, občania do-
stávajú informácie prostredníctvom mai-
lov, no a treba spomenúť aj katasterportál, 
respektíve portál, ktorý hovorí o majetko-
vých vzťahoch v  našej obci a  všetky tieto 
aplikácie sú priamo dostupné z našej we-
bovej stránky www.mocenok.sk,“ doplnil 
rozsiahle informácie starosta.

Mimoriadnu pozornosť venuje vedenie 
obce aj kultúre v obci, pretože to je platfor-
ma, kde sa môžu stretávať a realizovať všetky 
skupiny obyvateľstva. „Tak ako v každej inej 
oblasti, aj v  oblasti kultúrneho a  spoločen-
ského vyžitia v obci sme v prvom rade nad-
viazali na tie podujatia, ktoré majú už v našej 
obci tradíciu, či už je to festival Gorazdov 
Močenok, alebo Dni obce. K týmto poduja-
tiam sme sa snažili priradiť ďalšie nové, ktoré 
vytvorili priestor pre stretávanie ľudí, ale aj 
možno realizáciu našich spolkov a združení. 
Spomeniem len niektoré - prvýkrát sme osla-
vovali Deň otcov, začali sme realizovať Obec-
ný ples bez akéhokoľvek ďalšieho prívlastku, 
kde jediným organizátorom je obec Moče-
nok. Pozitívnu odozvu medzi ľuďmi malo 
premietanie fi lmov pod holým nebom pod 
názvom Močenský kinematograf. Urobili 
sme dva ročníky Vianočných trhov, dokon-
ca v minulom roku sme zabezpečili k  tomu 
predajné stánky, predávajúcich a  kultúrny 
program. Spolupodieľali sme sa aj na ďalších 
aktivitách, ako napríklad oslava 250. výročia 
vysviacky nášho farského kostola, pripome-
nuli sme si dvesté výročie osadenia sochy sv. 
Floriána, spomenuli sme 200. výročie na-
rodenia významnej osobnosti slovenských 
dejín Ľudovíta Štúra a  takto by sme mohli 
spomínať mnohé ďalšie,“ uzatvoril tému kul-
túrnych podujatí starosta Urbánik.

Okrem ekonomiky, či rozvoja kultúry 
a technológií sú podstatnou veličinou v kaž-
dej obci deti a mládež, ktorí budú pokračova-
teľmi v terajšej práci dospelej generácie, ale 
aj rozvoj športu pre všetky vekové kategórie, 
ktorý zaručuje pre obyvateľov zdravie a spo-
kojnosť a pre obec častokrát pozitívnu rekla-
mu. „Neoddeliteľnou súčasťou života v obci 
je aj spolupráca a  podpora spoločenského 
a športového života našich občanov. V tejto 
oblasti sme v prvých dvoch rokoch zaviedli 
viacero nových prvkov v  spolupráci. Prvá 
vec je, že sme podporovali a podporujeme 
mládežnícky šport. Mladí futbalisti, hádza-
nárky, karatisti, stolní tenisti v prvých dvoch 
rokoch dostali fi nančnú podporu, respektí-
ve podporu v podobe športového vybavenia 
pre svoju činnosť. Prvýkrát sme v minulom 
roku udeľovali obecné prospechové štipen-
dium najúspešnejším študentom. Každo-
ročne na konci školského roka odmeňujeme 
žiakov, ktorí reprezentujú školu a obec, žia-
kov našej základnej školy. V minulom roku 
sme po prvýkrát na základe platného VZN 
podporili našich seniorov, ktorí dovŕšili 70 
a viac rokov darčekovými poukážkami krát-
ko pred Vianocami. V  tejto činnosti chce-
me pokračovať aj v  nasledujúcom období, 
máme prichystané napríklad vítanie obča-
nov do života a podobne,“ spresnil starosta.

V  samospráve je potrebné denne riešiť 
množstvo aktivít, ktoré sa následne preja-
vujú v chode obce i v dlhodobej silnej alebo 
slabej fi nančnej sile obce.

Marcela Lenčéšová

Zrekonštruovaná budova býva-
lého MNV.  Foto: Peter Sýkora
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Na 2. riadnom zasadnutí obecného za-
stupiteľstva 29. marca tohto roku bol na ro-
kovanie predložený záverečný účet obce za 
uplynulý rok. Záverečný účet obce je vlastne 
hodnotiacou správou o tom, ako obec hos-
podárila s  fi nančnými prostriedkami a  ako 
si plnila záväzky voči bankovým inštitúci-
ám.„Predložený materiál bol spracovaný 
tak, aby všetci, ktorí doň nazrú, mali do-
statok informácií o tom, ako sa v roku 2016 
v  obci hospodárilo s  peniazmi, ktoré obec 
mala k dispozícii. Zároveň, čo sa za peniaze, 
ktoré sme použili v obci počas roka, poda-
rilo zrealizovať, vybudovať. Záverečný účet 
ukázal aj to, akým spôsobom sa nám darilo 
riešiť dlhovú službu, ktorú obec má. Materi-
ál má viac ako 40 strán, je prehľadný a spĺňa 
všetky prvky transparentnosti,“ zhodnotil 
materiál predložený na rokovanie starosta 
obce Roman Urbánik. „Môžem jednoznač-
ne pozitívne hodnotiť dve veci: že ten záve-

rečný účet je veľmi transparentný. Dávam 
tam porovnanie s predchádzajúcim rokom, 
keď ten záverečný účet bol na 16 stranách 
a  teraz je na 47, čiže je to veľmi podrobne 
rozpísané a kto rozumie číslam, tak sa tam 
vie zorientovať. Ďalšia vec, ktorá síce nesú-
visí len s  vlaňajším rokom, ale vyvrcholila, 
keď boli splatené dva nevýhodné úvery. Je 
tam porovnanie úverov, ako došlo k výraz-
nému zníženiu úverovej zaťaženosti obce, čo 
je pozitívne hodnotenie hospodárenia, pre-
tože obec si môže brať úvery. Úverový rámec 
pre obec je 60% bežných príjmov predchá-
dzajúceho roku. Na nevýhodných úveroch 
sme veľa preplatili, pretože tam bol spotre-
biteľský úver, kde každé 3 mesiace bola iná 
úverová sadzba. Nevýhodnosť tých úverov 
je až desaťnásobná, sú desaťnásobne drah-
šie. Jedno odporučenie, ktoré som dal, je, 
aby bol rovnaký prístup k  neplatičom daní 
podľa zákona – ak sú neplatiči upozornení, 

je ich možné zverejniť, je to verejná kritika,“ 
konštatoval hlavný kontrolór obce Ladislav 
Fúska. Výstup zo záverečného účtu je taký, 
že fi nančné zdravie obce sa opäť zlepšilo 
a stále zlepšuje, aj keď sa v záverečnom účte 
obce každoročne vyskytujú položky, ktoré 
obec nevie dostatočne dobre ovplyvňovať, 
ako napríklad spomínaní neplatiči. „Čo 
možno pozitívne hodnotiť na záverečnom 
účte z pohľadu vedenia obce, je to, že sa nám 
podarilo znížiť mieru úrokovej zaťaženosti 
obce. Z  úverovej zaťaženosti sme v  minu-
lom roku odkrojili viac ako 55%. Druhým 
základným momentom je, že sa nám poda-
rilo preniesť do roku 2017 rezervu vo výške 
227 000 eur. Tieto fi nančné prostriedky boli 
veľmi dôležité hlavne v  prvých mesiacoch 
roka, kedy v  podstate fungujeme len z  po-
dielových daní, a  toto je východisko aj pre 
hospodárenie v roku 2017,“ doplnil starosta 
Urbánik.   Marcela Lenčéšová

V našej obci sa bude po prvý raz konať 
taktické cvičenie, ktoré bude realizované 
ako nácvik činností v prípade úniku škod-
livej látky z  chemickej továrne. Taktické 
cvičenie sa bude konať v  stredu 31. mája 
2017. Bude na ňom spolupracovať niekoľ-
ko zložiek – v prvom rade hasičský a zá-
chranný zbor, akciová spoločnosť Duslo, 
policajný zbor, obec Močenok, Okresný 
úrad mesta Šaľa, Okresný úrad v  Nitre, 
Slovenský červený kríž, dobrovoľný ha-
sičský zbor a základná škola v našej obci. 
Zástupcovia všetkých zložiek sa stretli na 
obecnom úrade na spoločnom plánova-
ní cvičenia. Organizátori cvičenia budú 
simulovať únik chemickej látky z  Dusla, 
ktorú vietor nesie smerom na našu obec. 
Overia si súčinnosť všetkých záchranných 
zložiek pri ochrane obyvateľstva. Pre ob-
čanov našej obce to však okrem krátko-
dobých zmien v  doprave na niektorých 
uliciach a  hlásenia v  miestnom rozhlase 
neznamená žiadne zmeny. Pôjde iba o cvi-
čenie, nebezpečenstvo obyvateľom obce 
nehrozí! Havária sa môže stať v akejkoľvek 
prevádzke, ak sa však stane v chemickej to-
várni, môže to byť nebezpečné pre široké 
okolie. Preto si záchranné zložky potrebu-
jú overiť svoju pripravenosť pomáhať v ta-
kejto situácii. „Pripravuje sa taktické cvi-
čenie, kde sa bude imitovať únik anilínu zo 
spoločnosti Duslo Šaľa. Cieľom cvičenia je 
teda nie spôsobiť paniku, ale pripraviť sa 
na takéto prípadné nešťastia, aby sme ve-
deli správne reagovať a v prvom rade, aby 
sme vedeli pomenovať tie problémy, kto-
ré nastali. Vybrali sme scenár, ktorý by sa 

stať mohol – preto lát-
ka anilín. Z  hľadis-
ka bezpečnosti treba 
ubezpečiť občanov, že 
ide o  cvičenie a  neja-
ký krízový stav, ktorý 
v  reálnych podmien-
kach je takmer nedo-
siahnuteľný,“ objasnil 
situáciu vedúci odde-
lenia Krajského ria-
diteľstva Hasičského 
a  záchranného zboru 
Nitra Norbert Záležák. „Pripravujeme tie 
obce, ktoré sú najbližšie k  zdroju ohro-
zenia Duslom Šaľa. Okresný úrad Šaľa je 
orgán krízového riadenia, ktorý zabezpe-
čuje určité úlohy, čiže zasadá krízový štáb, 
ktorý preberá riadenie záchranných prác 
na území okresu pri vzniku takejto mi-
moriadnej udalosti. Samozrejme, prvotne 
riadi tieto udalosti krízový štáb obce a ak 
následky tejto mimoriadnej udalosti pre-
siahnu územie obce, čiže v tomto prípade 
ak by bola potrebná evakuácia  – odtiaľto 
je plánovaná evakuácia do Nitry – bol by 
už zapojený aj okresný úrad v sídle kraja, 
v  Nitre, a  bola by vyhlásená mimoriad-
na situácia na území celého nitrianskeho 
kraja. Čiže všetky zložky by bolo možné 
potom využiť v  rámci nitrianskeho kraja 
na riešenie tejto mimoriadnej udalosti,“ 
doplnil podrobnosti vedúci odboru krí-
zového riadenia Okresného úradu Šaľa 
Peter Kováč. Naša obec okamžite využila 
šancu zapojiť sa do taktického cvičenia, 
aby v  prípade, že by sa naozaj stala prie-

myselná havária, vedela reagovať na vznik-
nutú situáciu. „Vo chvíli, keď nás oslovil 
Hasičský záchranný zbor v Nitre s  témou 
taktického cvičenia priemyselnej havárie, 
sme sa chceli zapojiť. Vnímame to tak, že je 
to naozaj dobrá príprava –vyskúšať si po-
stupy a súčinnosť jednotlivých zložiek pri 
záchranných prácach. Myslím si, že je to 
veľmi zložité nielen pre vedenie obce, ale 
aj pre jednotlivé inštitúcie, ktoré v obci sú. 
Toto taktické cvičenie svojím zameraním 
a  svojím obsahom je veľkým taktickým 
cvičením, pretože sa ho zúčastnia mnohé 
zložky, a je to naozaj priestor, kde si môže-
me vyskúšať, akým spôsobom sa v prípade 
mimoriadnych udalostí správať, aké po-
stupy zvoliť a aké kroky v čase zrealizovať,“ 
myslí si starosta obce Roman Urbánik.

Obyvatelia obce budú preto koncom 
mája prostredníctvom miestneho roz-
hlasu informovaní o  príprave taktického 
cvičenia, ktoré bude trvať približne 2 hodi-
ny – od 10.00 hod. do 12.00 hod. v stredu 
31. mája 2017.  Marcela Lenčéšová

Plánované taktické cvičenie v Močenku

Záverečný účet ukázal zníženie úverovej zaťaženosti obce

Plánovanie taktického cvičenia.  Foto: Mária Blehová
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Na trávniku močenského futbalového 
štadióna sa počas jarných mesiacov tohto 
roka uskutočňujú údržbové práce. Postupne 
je trávnik podrobený vertikutácii, hnojeniu 
a zasypaniu pieskom. Obnova trávnatého po-
rastu sa uskutočňuje aj vďaka sponzorským 
darom od Henricha Blehu a Mareka Kollára. 
„Po dohode s  pánom Henrichom Blehom 
a ďalšími funkcionármi futbalového oddielu 
sme sa rozhodli, že urobíme väčšiu údržbu. 
Henrich Bleho nám veľmi pomohol pri tejto 
práci tým, že nám to prevzdušnil a  dal od-
borné rady. Marek Kollár nám zabezpečil 
piesok, čo je tiež veľká pomoc,“ informoval 
o  pomoci sponzorov Jozef Fúska z  FK Mo-
čenok. Údržba sa začala vertikutáciou, teda 
prevzdušnením trávnika. Tým sa podporí 
jeho vegetácia. „Vertikutáciu je najnutnejšie 
urobiť hneď po zime, teda na jar v týchto me-
siacoch, keď začína vegetácia. Potrebujeme 
to spraviť hlavne kvôli tomu, že bola pomer-
ne silná a suchá zima. Je potrebné dostať do 
koreňového systému hnojivo, ktoré bude po 

prevzdušňovaní aplikované,“ vysvetlil po-
trebu údržby trávnika na štadióne Henrich 
Bleho, súkromný podnikateľ. Po prihnojení 
sa bude na trávnik aplikovať piesok. Ten na-
pomáha lepšiemu odnožovaniu trávy. „Pie-
sok nám bude slúžiť aj nato, aby sme drob-
né nerovnosti, ktoré sú na tomto trávnatom 
poraste eliminovali, vyrovnali a aby trávnik, 
ktorý je tu pomerne zanedbaný, po tejto rege-
nerácii dostal taký nový šmrnc,“ konštatuje 
Henrich Bleho. Na dosiahnutie pozitívneho 
výsledku je potrebné trávnik dobre zalievať. 
„Je nutné polievať trávnaté porasty, ktoré sú 
takto zaťažované, pri teplotách 20˚C aj každý 
deň, ale záleží aj od poveternostných pod-
mienok. Bolo by dobré používať závlahový 
systém aj v  nočných hodinách, pretože cez 
deň sa tu väčšinou trénuje a ihrisko je vyťa-
žené a v noci by sa mohlo zregenerovať. Ak 
chceme dosiahnuť nejaký efekt, tak je určite 
potrebné trávnik zalievať čo najviac. V prípa-
de hnojenia je nutné tak každých 5 týždňov 
používať nejaké regeneračné hnojivo, čím 

teda môžeme dosiahnuť aj nejaký výsledný 
efekt. Na tomto ihrisku je veľa družstiev a je 
relatívne veľmi vyťažené, takže regeneráciu 
iným spôsobom nedosiahneme, len hnoje-
ním, polievaním a  kosením,“ vysvetlil po-
trebu jednotlivých postupov údržby Henrich 
Bleho. Tieto činnosti však využívanie trávni-
ka neobmedzia. „Po tejto operácii prevzduš-
nenia a zahnojenia sa trávnik môže používať. 
Je dobré ho aj valcovať. Pieskovanie ako také 
nemá nejaký samotný vplyv na to, že by sa ih-
risko nemohlo používať. Po zapieskovaní ho 
treba dobre zaliať, vďaka čomu piesok klesne 
ku koreňovému systému, potom povalcovať, 
kosiť a polievať,“ doplnil informácie Henrich 
Bleho. Trávnik na močenskom futbalovom 
štadióne nebol v  dobrom stave. Vyžadoval 
si zásadnejší zásah k  jeho zveľadeniu. „Toto 
futbalové ihrisko potrebovalo po dlhšej dobe 
väčšiu údržbu trávnika, pretože niekoľko ro-
kov sa s tým nič vážnejšie nerobilo,“ vysvetlil 
dôvod pristúpenia k  údržbe trávnika Jozef 
Fúska z FK Močenok. Mária Blehová

Začalo sa s údržbou trávnika na futbalovom štadióne

Deťom ukradli tuje
Presne rok rástli mladé stromčeky tují 

v  areáli základnej školy. Pred rokom ich 
zasadili vtedy ešte škôlkari, teraz už prvá-
ci po zápise do základnej školy. Každá má 
meno dieťaťa, ktoré ju sadilo, a  mala ho 
sprevádzať celým štúdiom na základnej 
škole. Takmer desiatke tují však potešenie 
dívať sa na napredovanie svojich majiteľov 
nebolo od štvrtka 27. apríla 2017 dopria-
te – niekto ich totiž ukradol. „Ja ani neviem 
v  tejto chvíli, čo na toto povedať, pozdra-
vujem toho zlodeja! V  budúcnosti verím, 
že sa takéto prípady nebudú stávať. Bude-
me to riešiť kamerovým systémom, ktorý 
pevne verím, že v spolupráci s obcou dáme 
do týchto vonkajších priestorov, pretože 
k takýmto vandalom sa asi ináč nedá sprá-
vať, len aby sme ich chytili pri čine,“ neta-
jil spravodlivý hnev riaditeľ školy Eduard 
Lacko. Smutné je, že ukradnutím niekoľ-
kých stromčekov sa tento príbeh neskončil. 
Ďalšie ráno znamenalo pre riaditeľa školy, 
všetkých pracovníkov i deti ešte nepríjem-
nejšie prekvapenie, do 24 hodín totiž zmizli 
takmer všetky stromčeky, ktoré si žiaci 
v minulom roku zasadili – aj s menovkami 
detičiek. „Poprosíme sponzorov, aby tieto 
ukradnuté tuje akýmsi spôsobom nahradi-
li alebo doniesli, a tieto detičky, ktorých sa 
to týka, si ich znova vlastnoručne zasadili,“ 
dodal rezignovane riaditeľ Lacko. Je zvlášt-
ne, v akej dobe žijeme, niektorí ľudia nema-
jú problém vziať si, čo im nepatrí, a ešte sa 
tváriť ako ctihodní občania, v  tomto prí-
pade ctihodní občania s pekne upravenou 
záhradkou plnou mladých tují.

 Marcela Lenčéšová

Obec už v prvom roku ušetrila na energiách
V  Močenku bola koncom roka 2015 dokončená modernizácia verejného osvetlenia. 

Výmena svietidiel pouličného osvetlenia bola realizovaná prostredníctvom projektu so 
spoluúčasťou obce. Bolo vymenených 265 pôvodných svietidiel a pridaných 274 nových. 
Výmena sa neuskutočnila iba v centre obce a v ulici Balajka, kde bolo nainštalované nové 
osvetlenie. Po roku je jasné, či sme montážou nových LED svetiel ušetrili alebo nie. „Pra-
videlne sledujeme jednotlivé výdavky za energie, ktoré máme v obci. Týmto spôsobom 
kontrolujeme aj výdavky za elektrickú energiu vo verejnom osvetlení. V prvom roku pou-
žívania nového verejného osvetlenia sme usporili viac ako 2000 eur. Táto úspora vychádza 
aj napriek tomu, že v obci máme rádovo o 100% viac svetiel ako pred samotnou rekon-
štrukciou verejného osvetlenia, a myslím si, že táto skutočnosť je dobrou správou o tom, 
že investícia bola dobrá a prináša aj nejaké výsledky,“ konštatoval o úspešnosti projektu 
starosta obce Roman Urbánik. Úspora za energie na verejné osvetlenie sa prejavila už v pr-
vom roku používania zmodernizovaného osvetlenia. V ďalších rokoch budeme aj naďalej 
vo väčšine ulíc obce svietiť viac a za menej peňazí.

Marcela Lenčéšová

Obec Močenok získala dotáciu
na rozšírenie kamerového systému

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila našej obci do-
táciu vo výške 10 000 eur. Financie boli pridelené na realizáciu pro-
jektu,Zvyšovanie bezpečnosti v obci Močenok – rozšírenie kamero-
vého systému III.“ Ten bol podaný v januári 2016. Cieľom projektu je 
rozšíriť existujúci kamerový systém o  monitorovanie nových lokalít 
a zmodernizovať kamerový systém prostredníctvom rozšírenia zázna-
mového zariadenia a zobrazovacej techniky. Projekt rieši osadenie 5 

kamier v lokalitách horného a dolného cintorína, križovatky ulíc Úzka – Čingov a križo-
vatky ulíc Sv. Gorazda – D. Dúbravického. Celkové náklady na projekt predstavuje suma 
19 800 eur. Rozdiel medzi dotáciou a  celkovými nákladmi na jeho realizáciu zabezpečí 
obec z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli obci pridelené 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na fi -
nancovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016. Vyhlásila ju Rada vlády 
SR pre prevenciu kriminality v roku 2015.Projekt sa bude realizovať v priebehu tohto roka.

,Projekt bol fi nančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu krimina-
lity“  Jaroslava Odrášková
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V  druhej polovici marca, konkrétne 21. 
marca 2017, sa v priestoroch kultúrneho stre-
diska v  Močenku uskutočnila v  rámci mar-
ca  – mesiaca knihy beseda so spisovateľkou 
Michaelou Galambošovou. Besedu zorganizo-
vala pod hlavičkou obce a kultúrneho stredis-
ka pracovníčka knižnice Danka Lóžiová, ktorá 
spisovateľku desiatke účastníkov aj predstavi-
la. Mladá spisovateľka je autorkou štyroch vy-
daných kníh a niekoľkých rukopisov, ktoré ča-
kajú na vydanie. Píše romány najmä pre ženy, 
a to o medziľudských vzťahoch. Rada písala už 
ako dieťa a záľuba jej zostala až do dospelosti. 
„Bol to spôsob, ako vyjadriť svoj vlastný vnú-
torný svet a  vlastne zo záľuby vznikli knihy. 
Základ všetkého sú podľa mňa medziľudské 
vzťahy a keďže sú rôzne typy ľudí, tak z toho 
vznikajú rôzne situácie. Vždy sa inšpirujem 
nejakou skutočnou postavou a  tú potom za-

komponujem do knihy,“ prezradila Michaela 
Galambošová.

Debata počas besedy bola obojstranná  – 
o  sebe a  svojej tvorbe hovorila spisovateľka 
a  množstvo otázok a  postrehov mali aj náv-
števníci. Prebrali rôzne témy od nápadov na 
zápletky, rôzne typy postáv, až po technické 
riešenia situácií v románoch, ktoré majú vyze-
rať autenticky a skutočne. „Pred besedou som 
ju nepoznala, ani jej diela, ale budem všetky 
čítať. Spisovateľka sa mi tiež páčila a  dúfam, 
že bude ďalej písať,“ odchádzala z besedy spo-
kojná Valéria Pappová. „Tento rozhovor s pani 
spisovateľkou bol veľmi zaujímavý, taký zo ži-
vota. To, o čom píše, sa v každej rodine zažilo, 
je to zaujímavé a každému odporučím ísť do 
knižnice a požičať jej knihy,“ pridala sa aj Má-
ria Dičérová.

Podľa slov spisovateľky Michaely Galam-

bošovej trvá napísanie rukopisu k jednej knihe 
pri dobrej inšpirácii 3 až 4 mesiace. Približne 
3 mesiace trvajú aj jeho korektúry, schválenie 
a grafi cké úpravy. Potom môže ísť nová kniha 
do tlače a k čitateľom. Pre tých má spisovateľ-
ka ešte na tento rok pripravenú novú knihu. 
„V  októbri by mi mala vyjsť piata kniha, za-
tiaľ má pracovný názov Fialová ustrica, ale ten 
sa bude určite meniť. Je to z mamičkovského 
prostredia. Mám dopísané ešte štyri rukopisy, 
tie budú postupne vychádzať, zhruba dva ru-
kopisy ročne,“ spresnila mladá autorka. Účasť 
na besede so spisovateľkou bola v tomto roku 
skromná, ale atmosféra o to srdečnejšia. Do-
posiaľ vydané knihy Michaely Galambošovej 
sa nachádzajú aj v knižnom fonde močenskej 
knižnice. Záujemcovia si ich môžu požičať 
a zoznámiť sa tak s tvorbou pôvodnej sloven-
skej autorky. Marcela Lenčéšová

Mladá slovenská spisovateľka navštívila Močenok

V piatok 10. marca 2017 sa v priestoroch 
spoločenskej sály obecného úradu konala 
vernisáž výstavy drevorezieb pod názvom 
Ukryté v  dreve. Išlo o  autorskú výstavu do-
máceho umelca Tibora Lešša. Konala sa pri 
príležitosti životného jubilea umelca. Náv-
števníkov v  spoločenskej sále vítali desiatky 
menších i väčších diel. Tvorivý rezbár Tibor 
Lešš im vtisol vlastný rukopis, ktorým zo-
brazil anjelov, svätých, mužov i ženy pri prá-
ci, prírodu, zvieratá i  rozprávkové bytosti. 
Niekoľkým desiatkam návštevníkov v úvode 
zahral klavírnu skladbu mladý talentovaný 
klavirista Andrej Holubjak zo základnej ume-
leckej školy v našej obci. Potom si prítomní 
vypočuli stručný prierez umelcovou tvorbou 
a  množstvom ocenení, ktoré počas svojho 
pôsobenia v rezbárskej sfére už získal. S gra-
tuláciou a poďakovaním sa Tiborovi Leššovi 
za všetkých prihovoril starosta obce Roman 
Urbánik. Zároveň mu odovzdal ďakovný list. 
„Tento deň je vzácny a zaujímavý, pretože pri 
príležitosti životného jubilea autorskú výsta-
vu predstavuje náš občan Tibor Lešš, ume-
lecký rezbár. Jeho diela sú známe v mnohých 
krajinách Európy, dokonca aj v zámorí. Je pre 
obec vždy potešením a radosťou, keď má ta-
kýchto šikovných a  tvorivých ľudí, ktorí do-
kážu aj takýmto spôsobom odprezentovať náš 
život. Pánovi Leššovi za to, čo v rámci propa-
gácie našej obce, ale aj svojho mena urobil, 
veľmi srdečne ďakujem,“ poprial autorovi 
starosta obce Roman Urbánik. Po ofi ciálnej 
časti vernisáže si všetci prítomní mohli vy-
chutnať krásu vystavených diel. Každý si mo-
hol nájsť najmilší námet, pretože, hoci boli 
všetky exponáty z dreva, každý bol iný, roz-
prával svoj príbeh a dokazoval autorovu ne-
smiernu fantáziu a predstavivosť. Krása Leš-
šových diel však neoslovila len návštevníkov 

vernisáže. Už 
predtým oslo-
vila odborní-
kov. Niektorí 
ho za to od-
menili cenami 
v  súťažiach, 
č e s t n ý m i 
u z n a n i a m i , 
ď a k o v n ý m i 
listami a  po-
d o b n ý m i 
oceneniami. 
Najvyššia kultúrna ustanovizeň na Sloven-
sku  – Národné osvetové centrum –mu pro-
stredníctvom generálneho riaditeľa udelilo 
poctu Medaila sv. Gorazda. Leššovo dielo 
bolo zapísané do Zlatého fondu Slovenskej 
republiky. Z  bohatého diela Tibora Lešša, 
ktoré má asi 2500 kusov drevorezieb, bol 
v  spoločenskej sále iba zlomok. „Ja pochá-
dzam z oblasti, kde je dreva strašne veľa, ale 
takí umelci, ako je Tibor, toto u nás na Ora-
ve nebolo. S  tým som sa stretol prvýkrát tu, 
ešte keď som bol starosta, už vtedy prezento-
val svoje výrobky a vtedy som sa skláňal nad 
tým, čo dokáže z  toho krásneho dreva uro-
biť,“ boli drevorezby blízke Jozefovi Šuvado-
vi. „Pána Lešša poznám, pre mňa je to Tibor 
a môj nebohý manžel s ním bol veľmi dob-
rý kamarát. Myslím si, že keby tu bol medzi 
nami, bol by veľmi rád, že Tibor takto pokro-
čil,“ pridala sa s pozitívnou reakciou na ume-
lecké diela Gabriela Nováková. „Ja mám také 
svoje obľúbené kúsky, obzerám si ich aj teraz, 
sú veľmi pekné – Lazy a Baníci, strašne sa mi 
páčia,“ poznala tvorbu Tibora Lešša návštev-
níčka Beáta. „Prišli sme zablahoželať pánu 
Leššovi k jeho výročiu a zároveň si aj pozrieť 
jeho práce. Sme tu ako klub tvorivosti, takže 

máme vzťah k takýmto veciam. Preto sme ho 
prišli podporiť. Ja mám tiež osobitný vzťah 
k  drevu, ale po úraze chrbtice drevo muse-
lo ustúpiť a  zostalo mi drôtikovanie. Veľmi 
sa mi páčia tieto výrobky,“ hovorila za seba 
i  klub tvorivosti Mária Dičérová. Vernisáže 
sa, samozrejme, zúčastnila aj umelcova rodi-
na, ktorá ho v tvorbe podporovala a tešila sa 
z jeho diela. Oporou mu boli manželka Anna 
aj deti. Tie mali radosť z otcových úspechov. 
„Ja som nezdedil po tejto stránke nič, ale je to 
krásne, páči sa mi to. Môj otec robí zaujímavé 
veci. Odmala to sledujem, vždy nám vyrezá-
val hračky a  podobne, ale ja som ten talent 
nezdedil,“ konštatoval s  úsmevom umel-
cov syn Matúš. Rezbár Tibor Lešš v  období 
výstavy pracoval na troch obrazoch a  mal 
rozpracovaných ešte niekoľko ďalších diel. 
„Prvýkrát mám v  Močenku samostatnú vý-
stavu, spoločných som mal viacej. Som veľmi 
spokojný, veľmi krásne to urobili, páči sa mi 
to“ vyjadril spokojnosť Tibor Lešš. „Tento rok 
som už zhotovil 25 vecí, takže idem za svojím 
cieľom, že za 5 rokov by som chcel dosiahnuť 
3 000 kusov diel,“ dodal. Tento cieľ mu už, 
žiaľ, zákerná choroba nedovolila naplniť.

Marcela Lenčéšová

Ukryté v dreve

ú i ň Sl á ť h k ký i P h

Výstava Tibora Lešša v Močenku. Foto: Peter Sýkora
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Obec Močenok zorganizovala zájazd do 
partnerského mesta Vracov na Morave na 
tradičný „Josefský košt“. Netradičná bola 
zostava výpravy z  Močenka. Zájazdu sa 
zúčastnili vedenie obce, riaditelia škôl a zá-
stupcovia viacerých spolkov a  organizácií 
z Močenka. Podujatie sa konalo v športovej 
hale Sokolov na vo Vracove. Cieľom cesty 
na „Josefský košt“ bolo rozvinúť spoluprácu 
medzi Močenkom a Vracovom vo viacerých 
rovinách.

Stretnutie vo vracovskej športovej hale 
využili riaditeľ Masarykovej základnej školy 
Vracov Zdeněk Hlavsa a  riaditeľ Základnej 
školy Močenok Eduard Lacko: „Načrtli sme 
ďalšiu perspektívu nášho rozvoja v  oblasti 
športu, telesnej výchovy, kultúry a  spolo-
čenských podujatí. Teším sa na ďalšiu spolu-
prácu a na stretnutie s Vracovčanmi aj u nás 
v  Močenku.“ Prvé kroky vzájomnej spolu-
práce dohodli tiež predstavitelia záhradká-
rov, futbalových klubov a iných organizácií.
„Chcel by som sa poďakovať Vracovčanom 
za to, že nás pozvali na takúto veľkú degus-
táciu. Je to tu veľmi pekné. Vína sú pozna-
čené počasím tak, ako to bolo v tomto roku 
aj u nás,“ hodnotil predseda ZO Slovenské-
ho zväzu záhradkárov v  Močenku Marián 
Švondra. S  názorom súhlasil aj predseda 
Českého záhradkárskeho zväzu MO Peter 
Šmíd: „Minuloročné mrazy výrazne zasiahli 
aj náš kataster. Tento rok sa nám predstavilo 
485 vzoriek vín, v minulých rokoch sme ich 
tu mali ešte viac. Je veľmi dobre, že k staršej 
generácii vinárov sa vo Vracove zapájajú aj 
mladí vinári.“

Návštevníkom zaplnenej športovej haly 
Sokolovna sa prihovoril starosta Vracova 
Jaromír Repík: „Som veľmi rád, že medzi 
nami môžem privítať kolegov z  družob-
nej obce Močenok zo Slovenskej republiky 
a  družobnej obce Rokovci  – Andrijaševci 
v  Chorvátsku.“ Starosta Vracova návštev-
níkov z družobných obcí nielen privítal, ale 
sa im aj venoval. Návštevníčky z  Močenka 
mu odovzdali upomienkové predmety pre 
Vracovčanov. „Zástupcov Klubu tvorivosti 
pozval na tento zájazd náš starosta Roman 
Urbánik. Sme veľmi vďační, pretože je to 
veľmi pekné podujatie. To sa ani slovom 
nedá opísať, koľko mladých ľudí tu má záu-

jem o takúto akciu. Starostovi Vracova sme 
priniesli ukážky našich prác, ktoré vytvorili 
naše ženy a  deti,“ poďakovala Mária Dičé-
rová z  Klubu tvorivosti Močenok. Starosta 
obce Močenok Roman Urbánik bol s  prie-
behom podujatia spokojný a pre Vracovskú 
televíziu mohol aj zhodnotiť niektoré vína: 
„Vína, ktoré sme degustovali, sú vynikajú-
ce. Mne osobne chutia lepšie biele vína. Tu 
som skúsil aj ružové a červené a všetky boli 
veľmi dobré.“ Početná výprava z  Močenka 
spríjemnila „Josefský košt“ aj piesňami, kto-
ré sprevádzali harmonikári Marián Horváth 
a Jozef Kohút.

 Peter Sýkora

18. marca 2017, deň pred oslavou 
krásneho slovenského mena Jozef, zorga-
nizovali zájazd do českého Vracova sta-

rosta obce Roman Urbánik spolu s  jeho 
zástupcom Petrom Sýkorom. Odchádzali 
sme o 10.00 hod. autobusom. Z každej or-

ganizácie z  našej 
obce sa zúčastni-
lo päť členov. Po 
ceste sme spievali 
za sprievodu har-
moniky na želanie 
hlavne Jozefom, 
keďže mali svia-
tok. Nezabudli 
sme ani na to, že 
v  ten deň má me-
niny riaditeľ mo-
čenskej základnej 
školy  – má meno 
Eduard, pote-
šil sa. Cesta nám 
rýchlo ubehla. Vo 
Vracove nás čakal 

starosta mesta Vracov. Pekne nás privítal 
a zaviedol do športovej haly. Starostu sme 
obdarovali darčekmi z klubu tvorivosti, aj 
starostovia si dali darček. Potom nás ča-
kala koštovka vín. Podarilo sa nám oko-
štovať aj šampiónov výstavy. Bolo toho 
veľa, aj z Nitry bolo ohodnotené červené 
víno. Čo bolo zaujímavé na koštovke, že 
tam bolo veľmi veľa mladých ľudí. Veľmi 
boli slušní a skvele sa zabávali. Naša Zú-
govanka sa tiež nedala zahanbiť. Niektorí 
sme boli aj na prechádzke v meste. Je to 
mestečko s  3 000 obyvateľmi. Veľmi čis-
té, všade bola pred domami veľkonočná 
výzdoba. Na chodníkoch by ste nenašli 
jeden papierik. To sa u nás nemôže stať.

Boli sme veľmi spokojní, plní dojmov 
a cesta domov nám tiež pri speve a har-
monike veľmi rýchlo ubehla. Ďakujeme 
za pekný výlet vedeniu obce.

Valéria Pappová

„Josefský košt“ vína vo Vracove

„Josefský košt“ vo Vracove Močenčanom chutil

Močenčania spríjemnili „Josefský košt“ aj piesňami.  Foto: Peter Sýkora

Ženy z Klubu tvorivosti Močenok priniesli starostovi 
Vracova ukážky svojich prác.   Foto: Peter Sýkora
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V piatok 7. apríla 2017 sa na celom Slo-
vensku uskutočnila verejná fi nančná zbier-
ka Ligy proti rakovine pod názvom Deň 
narcisov. Zbierka na pomoc onkologickým 
pacientom sa uskutočnila v  celoslovenskom 
meradle jubilejný 21. raz. V našej obci mohli 
občania v uliciach do zbierky prispieť vďaka 
spolupráci Ligy proti rakovine s obcou Mo-
čenok už 18. rok. Znamená to, že zbierka 
je už aj v našej obci dospelá a vychovala už 
jednu celú generáciu. Dobrovoľníci rozdávali 
symboly nádeje a spolupatričnosti – narcisy 
za dobrovoľný príspevok v centre obce a pred 
nákupným strediskom. V tomto roku poča-
sie zbierke príliš neprialo, bolo chladno, za-
mračené a popŕchalo, napriek tomu sa ľudia 
pri dobrovoľníkoch zastavovali a venovali do 
pokladničiek Ligy proti rakovine svoj prí-
spevok. Vďaka žltým narcisom na oblečení 
darcov vyzeral piatok 7. apríla v  našej obci 
krajšie. „Deň narcisov je úžasná vec, každý 
rok prispievam na tieto účely z  toho dôvo-
du, že mám skúsenosti s  touto chorobou. 
Našťastie som sa vyliečila, takže si myslím, 
že treba pomôcť,“ s  radosťou pomohla Edi-
ta Lovásová. „Ja si myslím, že každému ro-
zumnému človeku to príde, že má pomáhať, 

lebo nevieme, kedy nás čo čaká, dnes je veľa 
všelijakých chorôb,“ myslí si Mária Huláko-
vá, ktorá prispieva každoročne. „Táto zbierka 
je úplne super, ľuďom treba pomáhať, nevie-
me, kedy to napríklad budeme potrebovať 
my. Aj deti vediem k  tomu, že ľuďom treba 
pomáhať,“ pridala sa k  fanúšikom zbierky 
Monika Ternerová. „Myslím, že to pomáha 
tým ľuďom, lebo čím ďalej, tým viac je tých 
biednejších, ktorí sú chorí, a je dobre, že as-
poň niekedy si na nich spomenieme a trošku 
ich podporíme,“ doplnila Mária Blehová. 
Do zbierky každoročne prispievajú aj žiaci 
a  zamestnanci základnej školy. Deti sú cit-
livé a radi pomáhajú, bolo to tak aj v tomto 
roku – prispeli deti aj učitelia a spoločne pre 
chorých vyzbierali takmer 240 eur. „Včera 
aj predvčerom sme vyhlásili aj v  školskom 
rozhlase, že zbierka bude prebiehať dnes. 
Deti sú empatické a vedia, že svojou troškou 
prispejú do mlyna všetkým tým, ktorí s touto 
chorobou bojujú. Človek nikdy nevie, že či sa 
náhodou neocitne v  tejto situácii,“ bol hrdý 
na svojich žiakov i  učiteľov, ktorí do zbier-
ky prispeli, riaditeľ základnej školy Eduard 
Lacko. Aj v  tomto roku bolo evidentné, že 
našim občanom nie je ľahostajný osud on-

kologicky chorých pacientov, medzi ktorými 
majú možno aj svojich blízkych alebo sú sami 
onkologickými pacientmi. Deň narcisov je 
na celom Slovensku vždy deň, kedy sa ľudia 
zamýšľajú nad problémami iných a  prejavia 
im svoju spolupatričnosť práve tým, že venu-
jú svoj príspevok do pokladničky Ligy proti 
rakovine. Obyvatelia našej obce do zbierky 
každoročne prispievajú napriek tomu, že 
mnohí z  nich majú nemalé fi nančné prob-
lémy. V tomto roku sme spoločne vyzberali 
1516, 13 eur. Je to síce o  67 eur menej ako 
v minulom roku, ale snaha sa v tomto prípa-
de mimoriadne cení. V mene organizátorov 
zbierky a  najmä onkologických pacientov 
a ich rodín patrí za nezištnú pomoc všetkým 
prispievateľom srdečná vďaka.

Marcela Lenčéšová

Aj v tomto roku zdobili narcisy Močenčanov

k l i k h ý h i t d i kt ý i

Dobrovoľníci rozdávali symboly nádeje 
a spolupatričnosti. Foto: Marek Karlubik

V  rámci Dňa zeme zorganizovala Obec 
Močenok v spolupráci s poľovníckym zdru-
žením Zálesie už druhú brigádu zamera-
nú na upratovanie chotára a  poľovníckeho 
revíru. Určite si aj mnohí obyvatelia obce 
všimli množstvo odpadkov v blízkosti ciest, 
na poliach, vo vinohradoch či v  lese. Prá-
ve takéto čierne skládky v  okolí obce mali 
v  pláne organizátori počas soboty 8. apríla 
2017 vyčistiť. „Dnes sme sa tu stretli na po-
ľovníckej chate Diana druhýkrát, aby sme 
zasa pozberali odpadky povyhadzované na-
šimi občanmi. Vlani sa nazberal 80-kubíko-
vý kontajner. V tomto roku vďaka tomu, že 
obec vyzberala odpadky popri cestách, pôj-
deme ďalej po poliach zberať. Je to nepekné, 
že je okolie zasa znehodnotené odpadkami, 

a  dúfam, že v  tejto zostave zasa vyzberáme 
nejaký ten odpad a  dáme to trošku do po-
riadku,“ dúfal v úspech brigády predseda PZ 
Zálesie Močenok Miroslav Pápay. Brigádni-
ci – väčšinou členovia poľovníckeho združe-
nia a ich rodinní príslušníci a niekoľkí oby-
vatelia obce –sa rozdelili do skupín a každá 
si vzala na starosť určitú časť chotára alebo 
lesa. Na poľovníckej chate Diana, kde bol 
zraz brigádnikov, zostali dvaja kuchári, ktorí 
pre všetkých účastníkov brigády pripravova-
li dobrý poľovnícky guláš. Ostatní sa rozišli 
na určené miesta, aby okolie obce vyčistili 
od odpadkov, ktoré tam nanosili nezodpo-
vední ľudia. „Prišiel som pomôcť, pretože by 
tu malo byť čisto a  nie neporiadok,“ myslí 
si mladý brigádnik  – štvrták Miško. „Od-

malička som vonku v  prírode, 
v  lese, určite treba spraviť po-
riadok a pomôcť, lebo tí dnešní 
mladí a  nielen mladí sú takí, 
že idú a  niečo porozhadzujú,“ 
je jednoznačne naladená na 
ekologickú vlnu mladá budú-
ca poľovníčka Adela Škriňová. 
Ochrana životného prostredia 
leží na srdci aj vedeniu obce, 
preto sa brigády osobne zú-
častnil aj starosta obce Roman 
Urbánik: „Po 1. ročníku tohto 
obecného Dňa zeme, ktorý spo-

luorganizujeme s  poľovníckym združením 
Zálesie v  Močenku, sme sa rozhodli na zá-
klade dohovoru pokračovať v tejto činnosti. 
Myslím si, že máme ešte v našom chotári, ale 
aj iných častiach obce, stále čo zberať a dočis-
ťovať. Stretávajú sa tu mladí ľudia a aj starší 
skúsenejší ľudia, a to je veľmi dobre, lebo je to 
jedna z ciest, akým spôsobom možno formo-
vať vzťah k životnému prostrediu a uvedomiť 
si to, kam patria odpady a kam nepatria. Keď 
sa nám dnes podarí naplniť tento kontajner, 
ktorý tu máme pristavený, tak zadanie tohto 
nášho spoločného Dňa zeme bude naplnené 
a určite sa budeme snažiť v tejto činnosti po-
kračovať aj v  budúcich rokoch.“ Brigádnici 
počas dopoludnia naplnili jeden veľkokapa-
citný kontajner, a to svoju pozornosť venova-
li iba určitej časti extravilánu obce. Na záver 
si dovolím jedno osobné konštatovanie  – 
z vyjadrení mnohých obyvateľov obce viem, 
že by chceli žiť v peknom a čistom prostredí 
a odsudzujú každého, kto robí v obci i mimo 
nej neporiadok. Keď však príde na lámanie 
chleba a odpad treba zlikvidovať, na brigádu 
nepríde takmer nikto. Nevieme sa dopátrať 
k tomu, kto do chotára odpad vynáša, a nikto 
sa nechce obetovať, aby ho z prírody odstrá-
nil. Možno nastal najvyšší čas vstúpiť si do 
svedomia a  snáď si aj všímať svoje okolie – 
kto s čím pracuje a kam dáva svoj odpad.

Marcela Lenčéšová

Počas Dňa zeme sa zbieral odpad

Brigádnici počas dopoludnia naplnili jeden veľko-
kapacitný kontajner.  Foto: Marcela Lenčéšová
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Posledné aprílové popoludnie je už 
roky v  našej obci vyhradené pre slávnost-
né stavanie mája. Okrem toho, že pracov-
níci obce sa vždy postarajú o mladý strom 
a  jeho ozdobenie, všetky umelecké telesá 
z  obce si s  radosťou pripravia pekný má-
jový program. Tohtoročné stavanie mája 
sa nieslo v znamení príjemného slnečného 
počasia, ktoré na podujatie v areáli obecné-
ho úradu prilákalo desiatky návštevníkov. 
V  úvode navodila slávnostnú atmosféru 
dychová hudba Močenská kapela a vzápätí 
sa návštevníkom prihovoril starosta obce 
Roman Urbánik. Potom pracovníci hospo-
dárskeho dvora a  dobrovoľníci vztýčili za 
zvukov hudby pripravený ozdobený sym-
bol jari, nového života a lásky. Pod májom 
s vlajúcimi farebnými stuhami sa so svojím 
programom predstavili detičky z materskej 
školy, folklórna skupina Malý Matičiarik, 
spevácka skupina Zúgovanka, folklórna 
skupina Sečkár a mužská spevácka skupina 
Močenskí speváci. „Som veľmi rád, že tu aj 
s  manželkou môžeme byť, pretože každý 

Močenčan by si mal ceniť, že 
tu vidíme prehliadku našich 
súborov, a  tešíme sa, že tu je 
príjemne,“ bol z  programu 
nadšený Július Kolenčík. „Ja 
nevynechávam stavanie mája, 
lebo mi je strašne smutno, že 
za mojich dievčenských čias 
mi chlapci nepostavili máj –
nemala som takého frajera,“ 
mala počas stavania mája, na-
priek svojim slovám, vynikajúcu náladu 
Mária Dičérová. „Začína mesiac s prívlast-
kom mesiac lásky, tak ja prajem všetkým ľu-
ďom plné priehrštia, plné náručia lásky na 
tento mesiac,“ zaželal krásny máj plný lás-
ky všetkým Štefan Pistovič. Počas progra-
mu stavania mája v areáli obecného úradu 
v poslednú aprílovú nedeľu popoludní pa-
novalo príjemné počasie a  dobrá nálada. 
Návštevníci, ktorí si prišli vychutnať vystú-
penia detí či dospelých, využili svoj čas aj 
na spomienky na uplynulé máje a na roz-
hovory s priateľmi. „Máj je jeden z najkraj-

ších a  najzaujímavejších mesiacov v  roku. 
V Močenku si už niekoľko rokov pripomí-
name dlhoročnú tradíciu našich predchod-
cov  – stavanie mája. Kultúrny program, 
ktorý si pre našich spoluobčanov pripravili 
od najmenších detí z materskej školy až po 
súbory, ktoré máme v obci, prilákal sem do 
areálu obecného úradu množstvo ľudí, kto-
rí si prišli túto tradíciu pripomenúť a prežiť 
krásne nedeľné popoludnie,“ netajil radosť 
z  úspešného podujatia starosta obce Ro-
man Urbánik.

Marcela Lenčéšová

Máj zdobí Močenok

Vybraní žiaci močenskej základnej školy 
sa počas prvého tohtoročného marcového 
víkendu zúčastnili výletu do Lendaku. Pod 
Tatry cestovali deti, ktoré sa aktívne zapájajú 
do života farnosti v Močenku. Výlet nadvä-
zoval na tradíciu, ktorú sa snažili obnoviť 
farnosť Močenok a  Občianske združenie 
KREDIV. Pred niekoľkými rokmi boli Len-
dačanov navštíviť aj speváci zo spevokolu 
farského kostola sv. Klimenta v  Močenku 
a členovia divadelného súboru Gorazd. Di-
vadelný súbor Gašparko z  Lendaku vystu-
poval viackrát v  Kultúrnom dome v  Mo-
čenku v rámci viacerých ročníkov festivalu 
Gorazdov Močenok, ale i  počas školského 
roka. Výletu sa zúčastnili aj žiaci Základnej 
školy s materskou školou v Hornej Kráľovej. 
Vedenie oboch škôl uvoľnilo žiakov v piatok 
zo školy, vďaka čomu si výletníci v Lendaku 
predĺžili víkend. V spolupráci s katechétmi 
Zuzanou Sýkorovou a Jaroslavom Kováčom 
bol pre nich v  tatranskej obci pripravený 
zaujímavý program. Prezreli si ľadové so-
chy na Hrebienku a nechýbala sánkovačka. 
Večer prišiel s  nápadom aj kaplán farnosti 

Lendak Vincent Pollák. Ukázal deťom le-
zeckú stenu, ktorú majú v  Základnej škole 
v  Lendaku. Záujemcovia si mohli lezenie 
vyskúšať. Kaplán ich zaisťoval lanom. Škola 
v  Lendaku má tiež lyžiarsku výstroj a  naše 
deti si ju mohli zdarma zapožičať. V sobotu 
ráno išla časť výletníkov s  Jarom Kováčom 
na lyžovačku. Druhá časť sa pridala k farní-
kom z Lendaku, ktorí sa zúčastnili púte na 
Sliezsky dom. Túru pomáhali zabezpečovať 
kaplán, rehoľná sestra Judita Kollárová a vy-
sokoškoláci z Lendaku. Večer sa už detí ujala 
zástupkyňa riaditeľa ZŠ v  Lendaku Mária 
Budzáková, ktorá pomohla zabezpečiť celý 
výlet. Režisérka súboru Gašparko pripravila 
tvorivú divadelnú dielňu, v ktorej si spoloč-
ne zahrali deti z Lendaku, Močenka a Hor-
nej Kráľovej. So zážitkami z  výletu sa deti 
podelili aj s kaplánom Ľubošom Mihálkom, 
ktorý ich vítal po návrate do Močenka. Pod-
ujatie pomohli fi nančne zabezpečiť farár 
močenskej farnosti Peter Michalov, kaplán 
farnosti Lendak Vincent Pollák, Občianske 
združenie KREDIV, rodina Kováčová a  ro-
dina Sýkorová. Peter Sýkora

Deti z močenskej farnosti spoznávali Lendak

Prednes v podaní
seniorov v Diakovciach

V  pondelok 3. apríla 2017 sa stretli 
seniori zo základných organizácií JDS 
z  Hájskeho, Diakoviec, Močenku, Šale 
a Trnovca nad Váhom na okresnom pred-
nese poézie a prózy pod názvom Popolud-
nie s  rozprávkami. Námet rozprávok bol 
o zvieratkách. Ako prvá vystúpila s pred-
nesom poézie z  vlastnej tvorby Alžbeta 
Gombošová z Diakoviec. Deti zo základ-
nej školy z  Diakoviec predviedli detské 
hry „Po borovom tichom lese“ a  “Dobrý 
deň zajačik, ako sa máš?“, kde ich spevom 
sprevádzali seniorky z  Diakoviec. Potom 
si deti posadali na koberčeky a sústredene 
počúvali rozprávky, ktoré im čítali senior-
ky z každej základnej organizácie. Z Háj-
skeho Elena Búranová, z Diakoviec Mária 
Runáková čítala rozprávku Pampúšik, 
zo Šale Anna Majerová rozprávky Jozefa 
Pauloviča Polička a Políčka a za našu orga-
nizáciu deťom čítala Helenka Maláriková 
rozprávku o  Škaredom káčatku, ktorá sa 
veľmi páčila. Ako posledný vystúpil Šte-
fan Bleho s prednesom Maríny. Na záver 
dostali účastníci za prednes darček z kera-
miky s nápisom Z rozprávky do rozprávky. 
Členovia základných organizácií zotrvali 
v priateľských rozhovoroch pri malom ob-
čerstvení a bol to zase jeden z pekných dní 
medzi priateľmi.

Anna Hanáková
predsedníčka ZO JDS v Močenku

Deti z farnosti Močenok sa sánkovali 
na Hrebienku.       Foto: Jozef Guláš

So svojím programom sa predstavila aj fol-
klórna skupina Sečkár.  Foto: Peter Sýkora
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Obec Močenok sa 
v  spolupráci s  miestnou 
základnou školou tento 
rok už druhý raz zapojila 
do Noci s  Andersenom. 
Rozprávková noc sa ko-
nala 31. marca 2017. 
Jednotlivé podujatia sa aj 
teraz uskutočnili v miest-
nej knižnici, v  kultúr-
nom stredisku a  v  areáli 
základnej školy, kde deti 
privítal riaditeľ Eduard 
Lacko: „Som nesmier-
ne rád, že pokračujeme 
v tradícii. Je to celosvetová slávnosť. Státisí-
ce detí práve v  tomto čase čítajú rozprávky 
Andersena. V areáli školy rastie lipka, ktorú 
sme tu vysadili minulý rok, a  som rád, že 
dnes pribudne druhá.“

K  lipke deti priviedla učiteľka sloven-
ského jazyka Zuzana Sýkorová, spoluor-
ganizátorka Noci s  Andersenom: „Týmto 
podujatím by sme chceli podporiť záujem 
detí o čítanie. Niekedy je lepšie, ak na chvíľu 
odložia mobily a  tablety a  vezmú do ruky 
knihu. Do knižnice chodíme aj počas vyu-
čovania v rámci literatúry a myslím, že je to 
veľkým prínosom pre ich výchovu a vzdelá-
vanie.“ Deti zasadili lipku – rozprávkovník 
a program pokračoval v Knižnici Močenok. 
Veľkú časť programu pripravila vedúca 
knižnice Danka Lóžiová: „Za hlavnú tému 
sme si tento rok vybrali rozprávku Cisáro-

ve nové šaty, ktorú Andersen napísal práve 
pred 180 rokmi. Deti hľadali poklad, mali 
reťazové čítanie, hľadanie stratenej roz-
právky a  čakali ich ešte mnohé iné aktivi-
ty.“ Mohli si vyskúšať rôzne divadelné kos-
týmy, obliekali fi gurínu, šili vankúšiky na 
ihly a niektoré aj plášť. Práve ten si potom 
obliekol Štefan Bleho a  prišiel do knižnice 
ako Andersen. Deťom prečítal rozprávku, 
a potom odpovedal na ich otázky. V tomto 
roku sa konal celkovo už sedemnásty ročník 
rozprávkovej Noci s  Andersenom. V  1695 
miestach na celom svete sa do neho zapojilo 
viac ako 98 tisíc detí a dospelých. Nechýba-
li ani žiaci z  Masarykovej základnej školy 
v  partnerskom Vracove. Organizátori mo-
čenskej i vracovskej Noci s Andersenom si 
vymenili fotografi e z podujatí.

Peter Sýkora

Počas Noci s Andersenom deti aj šili

Žiaci močenskej základnej školy sa zúčast-
nili dekanátneho kola biblickej olympiády. 
Tento rok sa konala 23. marca v  Mojmírov-
ciach. Močenok zastupovalo trojčlenné druž-
stvo žiakov. Súťaž sa začínala svätou omšou vo 
farskom Kostole sv. Ladislava v Mojmírovciach 
a následne sa súťažiaci presunuli do mojmírov-
ského kaštieľa, kde prebiehala olympiáda. Žiaci 
Veronika Horňáková (trieda 9. A), Lenka Leš-
šová (trieda 8. A) a Matúš Boháč (trieda 6. A) 
si zmerali sily s ďalšími 8 družstvami z dekaná-
tu Močenok. Predmetom štúdia boli v  tomto 
školskom roku knihy Starého zákona: Genezis 

1-11, Kniha Sudcov, 
Kniha proroka Daniela 
a z Nového zákona List 
sv. apoštola Pavla Efe-
zanom.

Sv. Augustín hovo-
rí: „Kto nepozná Pís-
mo, nepozná Krista.“ 
To si opäť raz vyskúšali 
žiaci Základnej školy 
v  Močenku, ktorí sa 
s pomocou odborného 

vedenia a prípravy kaplána dp. Ľuboša Mihál-
ku umiestnili na 1. mieste, a tým postúpili do 
diecézneho kola. To sa konalo 27. apríla 2017 
v  Kňazskom seminári sv. Gorazda v  Nitre. 
Tiež začínalo svätou omšou, po ktorej sa súťa-
žiaci odobrali do spoločenskej sály seminára. 
Okrem otázok z kníh Starého a Nového zákona 
si žiaci museli pripraviť aj krátku scénku stvár-
ňujúcu biblický príbeh, týkajúci sa určených 
textov Písma. Našim žiakom pomohol s  prí-
pravou scénky Peter Sýkora. V  kategórii ZŠ 
súťažilo 16 družstiev a za SŠ bolo 7 družstiev. 
Celú súťaž hodnotili 2 päťčlenné poroty. Žiaci 

a študenti preukázali svoje vedomosti a zruč-
nosti v 6 súťažných kolách. Víťazom kategórie 
ZŠ sa stala ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce, 
ktorá postupuje do celoslovenského kola. 2. 
miesto patrilo žiakom Piaristického gymná-
zia J. Braneckého z Trenčína a na 3. mieste sa 
umiestnilo Gymnázium sv. Cyrila a  Metoda 
v Nitre. Naše družstvo si vo veľkej konkurencii 
počínalo veľmi dobre a vybojovalo si 4. miesto.

Olympiády bývajú rôzne: matematické, fy-
zikálne, biologické, športové a  iné. Konajú sa 
preto, aby nielen preverili vedomosti a  zruč-
nosti súťažiacich, ale aj aby priniesli do života 
každého z  nich niečo pekné, pozitívne či ná-
učné a  takýmto spôsobom ich obohatili. Bib-
lická olympiáda si kladie za cieľ viesť mladých 
ľudí k hodnotám a medziľudským vzťahom na 
základe spoznávania biblických postáv a uda-
lostí. A že je o tento druh olympiády záujem, 
dokázal aj tohtoročný XVI. ročník. Ďakujeme 
súťažiacim za úspešné reprezentovanie školy 
a  farnosti, srdečne im blahoželáme k umiest-
neniu a  prajeme im, aby získané vedomosti 
boli prínosom v ich ďalšom živote.

Ľuboš Mihálka, Iveta Leššová

Víťazstvo v dekanátnom kole biblickej olympiády

Naši žiaci počas biblickej olympiády v Mojmírovciach.  Foto: Peter Sýkora

Dňa 10. marca 2017 sa v kinosále kultúr-
neho domu uskutočnilo valné zhromaždenie 
spolku Urbárov a želiarov v našej obci. Pred-
seda spolku Ernest Vereš počas zasadnutia 
zhodnotil prácu výboru a  dozornej rady za 
uplynulý rok a vyhodnotil hospodársky vý-
sledok. Prítomní členovia schválili účtovnú 
závierku aj návrh na vyplácanie nájomného 
za rok 2017 v poslednom kvartáli roka.

* * *
Pracovníci obce realizovali v prvej polo-

vici marca stavebné práce na ulici Čingov. 
Zamerané boli na poškodenú časť chodní-
ka, ktorý už bol pre chodcov nepoužívateľný 
a museli preto využívať frekventovanú hlav-
nú cestu. Pracovníci obce vyrobili novú časť 
chodníkového telesa spevnenú betónom.

* * *
Ozdobné kry v obci ničia bielo-hnedé mo-

týle a  ich zelené húsenice z oblasti Ázie. Ide 
o vijačku krušpánovú, ktorá požiera listy stá-
le zeleného kra krušpánu. Ten bol dlhé roky 
pokladaný za mimoriadne odolný voči cho-
robám a škodcom. Húsenice vijačky krušpá-
novej dokážu aj veľký ker krušpánu obžrať 
v  priebehu niekoľkých dní. Tento živočích 
u nás nemá prirodzeného nepriateľa. Pomáha 
naň iba chemický postrek. Vijačka zničila živé 
ploty v  kostolnom parku. Pracovníci obce 
ich museli zrezať až k  zemi. Vijačky napadli 
aj krušpánový plot pred Krížovou kaplnkou. 
Tu boli kry ošetrené postrekom. V areáli hor-
ného cintorína sa však dnes už nenachádza 
ani jeden ker krušpánu so zelenými listami – 
všetky boli zničené húsenicami tohto motýľa.

AKTUALITY Z OBCE

V areáli školy pribudla druhá lipka. Foto: Martin Sýkora
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V ZŠ sa konal II. ročník rozprávkovej noci
V posledný marcový deň tohto roka pripravili učiteľky Základnej školy 

v Močenku Andrea Miklášová a Jana Urbanová pre žiakov šiesteho ročníka 
podujatie s  názvom Rozprávková noc. „Tento rok je to náš druhý ročník, 
čo s deťmi organizujeme takúto noc v  škole. Budú mať zábavný program. 
Začneme rôznymi tajničkami, osemsmerovkami, rôznymi aktivitami, anglič-
tinou, prekladom a ukončíme to hľadaním pokladu v areáli školy. No a po-
tom budú voľné aktivity, čo si deti zmyslia,“ opísala naplánovaný program 
Jana Urbanová, učiteľka ZŠ. Šiestaci sa podujatia zúčastnili vo veľkom počte. 
„Deti sú po tento rok divokejšie. Minulý rok sme mali veľmi dobré decká, 
tento rok sú to šiestaci, vlastne minulý rok boli piataci. Na nich sme si to 
vyskúšali a sú takí živší. Od detí záleží, kedy pôjdeme spať. Dáme si pizzu 
a potom ešte urobíme nejaké aktivity, tance ako kačací a  stoličkový tanec. 
Minulý rok sme sa uložili o pol noci, tak uvidíme, ako to bude tento rok,“ do-
plnila naplánovaný program Jana Urbanová. Deti sa najviac tešili na hľadanie 
pokladu v areáli školy a na nasledujúce voľné aktivity.  Mária Blehová

Do školy sa zapísali budúci prváci

V stredu 5. apríla 2017 sa vo všetkých zá-
kladných školách na Slovensku uskutočnilo 
testovanie deviatakov zo slovenského jazyka 
a literatúry a z matematiky. V našej základnej 
škole si znalosti zo slovenčiny a matematiky 
overovalo 34 žiakov navštevujúcich deviaty 
ročník. Učitelia pripravovali žiakov na testy 
už niekoľko mesiacov. Samotné testovanie sa 
začalo testom z matematiky. Na vypracovanie 
testu mali žiaci k dispozícii 60 minút. Po krát-
kej prestávke testovanie pokračovalo testom 
zo slovenského jazyka a  literatúry, pre ktorý 
bol vyhradený čas takisto 60 minút. „Musím 
konštatovať, že naše deti boli dobre priprave-
né, pretože absolvovali prípravné Komparo, 
pilotný test a  absolvovali aj riaditeľský test, 
to znamená, že všetko smerovalo k tomu, aby 
boli čo najlepšie pripravené aj psychicky, aj 
vedomostne. Výsledky z  tohto celoplošného 
testovania sa žiakom budú písať do prihlá-
šok na stredné školy, takže výsledok ovplyv-
ní aj prijímacie skúšky na jednotlivé stredné 
školy,“ veril vo vedomosti svojich žiakov 
riaditeľ školy Eduard Lacko. Po ukončení tes-
tovania sa žiaci postupne stretali na chodbe 
a vo voľných triedach školy a rozvíjali deba-
ty o  testoch, svojich odpovediach či výpoč-
toch a o tom, ako sa im pri testovaní darilo. 
„V slovenčine som si niekedy nevedela vybrať 

medzi odpoveďami, lebo napríklad aj dve mi 
pasovali. Matematika bola oveľa ľahšia než 
slovenčina, aspoň sa mi to tak zdalo, tam som 
všetky úlohy bez problémov vedela,“ nebola 
celkom spokojná s testovaním Kristína Gogo-
lová. „Matematika sa mi zdala byť ľahšia ako 
slovenčina, ale hádam aj slovenčinu som dob-
re napísal. V slovenčine sme mali tri – štyri 
texty, jednu básničku a tri nejaké príbehy, či 
čo to bolo,“ mal podobný názor ako Kristí-
na aj Daniel Kútny. „Celé to bolo také čudné. 
Matika bola ľahšia, slovenčina bola blbosť. 
Básnička tam bola taká, že som jej nerozumel, 
bola horšia, ako od Hviezdoslava, ale ostatné 
bolo celkom ľahké,“ ani Patrik Deváth nebol 
spokojný s  testom zo slovenského jazyka. 
„Z  matiky horšie, zo sloviny lepšie. Slovina 
sa aj dala, ale boli tam tiež také úlohy, čo ne-
dávali zmysel. Matika nebola taká ťažká, ako 
som očakávala, ale spravila som tam blbé chy-
by,“ pridala sa s  hodnotením Nikola Suchá. 
„Dojmy boli celkom fajné, lebo som si myslel, 
že to bude ťažšie, ale musím uznať, že boli tam 
aj ťažké otázky. Slovenčina bola ťažšia. Myslel 
som si, že tam bude viac úloh z učiva, ale bolo 
tam strašne veľa úloh na porozumenie textu, 
boli to aj dosť zaujímavé úlohy, ktoré nieke-
dy nedávali ani zmysel,“ skonštatoval na zá-
ver Samuel Sekereš. Testy, ktoré vypracováva 

Národný ústav certifi kovaných meraní vzde-
lávania, sú podľa vyjadrení ústavu zostavené 
tak, aby zodpovedali štátnemu vzdelávacie-
mu programu pre žiakov 2. stupňa základ-
ných škôl. „Z  môjho pohľadu príklady boli 
zvládnuteľné, pretože ja si myslím, že s pani 
učiteľkou Kabátovou deviataci typovo všetky 
príklady preriešili. Mohli ich nejaké zaskočiť, 
ale ak boli dobre pripravení, tak sa dali zvlád-
nuť,“ myslí si o  testoch matematikárka Jana 
Lišková Urbanová. „Nám slovenčinárom, keď 
sa pozrieme na tie otázky, sa samozrejme, 
zdajú byť v norme. Teória, ktorú preberáme, 
sa tam objavuje. Čo je možno chyba, že veľký 
dôraz sa kladie na prácu s textom a tie otázky 
sú stavané vyslovene tak, aby deti zavádzali. 
Ten text naozaj pochopili len tí najlepší. Keby 
som ja pripravoval testy, určite by som sa viac 
zameral na teóriu, ktorú reálne s deťmi pre-
beráme, a  dal by som tam napríklad menej 
ťažkých textov, ako sú básne. Mali by tam byť 
otázky, ktoré sú naozaj jednoznačné a ktorým 
deti rozumejú,“ mal na autorov testu zo slo-
venského jazyka ťažké srdce učiteľ slovenčiny 
Radoslav Novelinka. Výsledky testov zverejní 
Národný ústav certifi kovaných meraní vzde-
lávania po ich vyhodnotení na svojej stránke 
a oboznámi s nimi školy.

Marcela Lenčéšová

Deviataci si overovali vedomosti

Počas Rozprávkovej noci bolo v škole veselo.    Foto: Miška Miklášová

V čase od 3. do 5. apríla 2017 sa v priestoroch základnej 
školy konal zápis detí do prvého ročníka základnej školy. 
Povinne ho každoročne musia absolvovať deti, ktoré v da-
nom kalendárnom roku do konca augusta dovŕšia vek 6 
rokov, a deti, ktorým bol v uplynulom roku uznaný odklad 
školskej dochádzky. Zapisujúce pani učiteľky zaujímalo 
všetko, čo budúci prváčikovia vedia. Zisťovali ich predpo-
klady pre návštevu školy, teda tzv. školskú zrelosť. „Detí sa 
pýtame na farby, geometrické tvary, čísla, mali by vedieť 
priradiť k obrázku číslo, vedieť, koľko majú rokov, pýtame 
sa na básničku, pesničku a snažíme sa zistiť, či vedia pek-
ne rozprávať. V posledných rokoch sa nám stáva, že deti sa 
ťažšie vyjadrujú, majú rečové chyby, potom odporúčame 
návštevu logopéda,“ vysvetlila nám jedna zo zapisujúcich 
učiteliek Diana Kamenická.

„Pani učiteľka chcela, aby som jej ukázala trojuholník a 
štvorec a potom som ich vyfarbovala,“ vysvetlila nám bu-
dúca prváčka Miška Vargová. „Napísal som si meno a robil 
som pracovný list,“ prezradil detaily Alex Vimmer.

Niektoré z detí, ktoré absolvovali zápis, môžu mať prob-
lémy s výslovnosťou, s trémou, či plachosťou. V odôvodne-
ných prípadoch môžu dostať na žiadosť rodiča a odporúča-
nie psychológa ročný odklad školskej dochádzky. Väčšina 
zapísaných detí je však na základnú školu pripravená.

Všetky detičky, ktoré absolvovali zápis, dostali od riadi-
teľa školy sadenicu stromu, ktorý si zasadia v areáli školy. 
Tohtoročného zápisu sa zúčastnilo 45 detí.

 Marcela Lenčéšová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Močenok, 04. 05. 2017

PRIVÍTALI SME:
Samuel Peter Sarka

Jakub Lenický
Damián Čiernik

Matej Kiss
Gregor Petrakovič
Noemi Lenčéšová

POVEDALI SI ÁNO:
Mário Brindza a Mária Raškovičová 29. 04. 2017

Anna Pákozdyová, 83 ročná
Margita Dičérová, 81 ročná
Anna Reháková, 85 ročná

Gejza Šimko, 87 ročný
Tibor Lešš, 65 ročný

Alžbeta Lencsésová, 91 ročná
Vilma Paštéková, 89 ročná
Marta Szabová, 84 ročná
Jozef Machálik, 91 ročný

OPUSTILI NÁS

Blahoželanie
Dňa 16. mája 2017 sa dožil krásneho životného jubilea 
pán Peter Kollár. Veľa zdravia, šťastia, pohody a elánu 
do ďalších rokov mu praje celá rodina.

V mesiaci máj sa dožíva krásneho životného jubilea člen-
ka speváckej skupiny Zúgovanka pani Júlia Hippová.
Milá Julka!
K Tvojím narodeninám pozdrav Ti posielame
a v ňom všetko len to najlepšie želáme.
Veľa zdravia, šťastia veľa, všetko čo si srdce želá.
Veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti.
Kolektív speváckej skupiny

V mesiaci máj sa dožíva krásneho životného jubilea 80 
rokov pán František Rehák.

Pri tejto príležitosti mu želá veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti, pohody a príjemných chvíľ v kruhu blíz-
kych kolektív speváckej skupiny Zúgovanka.

Dotĺklo srdce, zmĺkol 
tvoj hlas, no tvoja 
láska zostala v  nás. 
Dňa 24. marca 2017 
uplynul rok, čo nás 
navždy opustil náš 

milovaný manžel a  otecko Vladimír 
Paškevič. Kto ste ho poznali, venujte 
mu prosím tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka s deťmi, matka, 
bratia s rodinami a ostatná rodina.

Vyjadrujeme úprim-
né poďakovanie prí-
buzným, priateľom 
a známym, ktorí dňa 
24. marca 2017 vy-
prevadili na posled-

nej ceste Annu Rehákovú vo veku 
85 rokov. Ďakujeme za kvetinové 
dary a  úprimné prejavy sústrasti. 
Smútiaca rodina

Dňa 28. marca uplynuli dva roky, 
čo nás navždy opustil milova-

ný manžel a  strý-
ko Jozef Skalický. 
Kto ste ho poznali 
venujte mu prosím 
tichú spomienku.

Dňa 26. apríla 2017 uplynulo 30 
rokov, čo nás navždy opustil man-
žel, otec, starký a pradedko Tomáš 
Szabo. Ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomína manželka s ce-
lou rodinou.

Dňa 26. apríla 2017 
sme si pripomenuli 
druhé smutné výro-
čie čo sme sa navždy 
rozlúčili s naším dra-
hým manželom, otec-

kom, dedkom a  svokrom Gabrielom 
Melom. Pri spomienke s nami venujte 
mu tichú modlitbu. S  úctou a  lás-
kou spomíname manželka, dve dcéry 
a syn s rodinami a celá rodina.

Čas letí, deň za 
dňom sa míňa, ale 
Tvoja prítomnosť 
nám stále chýba. 
Hoci si odišiel a niet 
Ťa medzi nami, 

v našich srdciach zostaneš navždy 
s nami. Dňa 30. apríla sme si pri-
pomenuli 2. výročie čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko a  pradedko Michal Fuska. 
S láskou spomínajú manželka a tri 
dcéry s rodinami.

Myšlienka, že čas za-
hojí rany je len klam-
né zdanie. Len ten, 
kto stratil toho koho 
mal rád, pochopí čo 
je smútok, bôľ a žiaľ. 

Dňa 7. mája uplynul rok čo nás na-
vždy opustil môj milovaný manžel 
a otec Ján Túroci. S láskou a smút-
kom v srdci spomína manželka a deti 
Branko a Slavko s rodinami

Dňa 15. mája 2017 sme 
si pripomenuli 9. smut-
né výročie čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec Štefano-
vič Ladislav. S  láskou 

spomínajú manželka a deti s rodinami.

„Hlboká rana v  srdci 
stále bolí a  zabudnúť 
nedovolí.“ Dňa 24. 
mája si pripomíname 
10. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil 

náš drahý manžel, otec a dedko Jozef 
Sekereš. S láskou spomínajú manželka 
a dcéry Martinka a Lydka s rodinami.

Dňa 25. mája si pripomí-
name nedožité 80-te naro-
deniny našej mamy, starej 
mamy a prastarej mamy p. 
Ireny Selešiovej. S  láskou 
a úctou spomína syn Jozef 

s rodinou a syn Marián so synom Marošom.

Smútočné oznamy

Správca Farnosti Močenok Peter Michalov sa 8. mája 2017 dožil 40 ro-
kov života. Drahý náš duchovný otec, pri tejto príležitosti, Vám zo srdca 
blahoželáme a vyprosujeme od Pána Boha pevné zdravie, hojnosť jeho mi-
lostí a plnosť darov Ducha Svätého. Nech Vás nebeská Matka ochraňuje vo 
Vašej obetavej a náročnej pastoračnej službe v našej farnosti.

Želajú obyvatelia Obce Močenok.
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V  tohtoročnú predveľkonočnú sobotu sa 
v  športovej hale v Močenku konalo tradičné 
futbalové podujatie s názvom Apríl Cup. Už 
osem rokov ho organizuje Miloš Bleho. Na 
podujatí sa stretli neregistrovaní futbalisti 
z  Močenka a  okolitých obcí. Turnaj sa hral 
takmer celý deň. „Tento turnaj hrávajú väčši-
nou dve skupiny po päť mužstiev, štyri tímy 
postupujú z  každej skupiny a  hrá sa potom 
vyraďovacou fázou. Som rád, že to má svoju 
tradíciu, že sa tu stretávame každý rok, dobre 
si zahráme, a dúfam že aj opäť o rok sa tu uvi-
díme,“ popísal turnaj jeho usporiadateľ Miloš 
Bleho. Tretie miesto si v pokutových kopoch 
vybojovali chlapci z Močenka s názvom Bar-
celona. Betonári zo Šale vo fi nále podľahli Pa-
tanom s názvom Gypsi. „Sme veľmi spokojní 
napriek tomu, že sme sa zišli v nie veľmi hoj-
nom počte. Za najťažšieho súpera považuje-
me družstvo, s ktorým sme sa streli vo fi nále. 
Sme pravidelným účastníkom turnajov, ktoré 
sa tu organizujú, a sme veľmi spokojní. Chceli 
by sme poďakovať organizátorom, že sa niekto 
v tejto dobe venuje takejto činnosti a organi-
zuje takéto turnaje,“ zhodnotil turnaj Oliver 

Vág z družstva RTNRS Šaľa. Družstvo Gypsi 
z Paty to k víťazstvu tiež nemalo pri zdoláva-
ní súperov ľahké. „Najťažším súperom bolo 
družstvo Barcelona. Máme trénovaných len 
dvoch hráčov, chodievame si len tak zahrať,“ 
povedal Jozef Pilo z Gypsi Pata. Za najlepšie-
ho strelca bol vyhlásený Miro Herák, najlep-
šie chytal Juro Bárt a ako najlepší hráč turnaja 
si trofej odniesol domáci Juraj Šimko. Ceny 
víťazným družstvám a  jednotlivcom osobne 
odovzdal starosta obce Roman Urbánik. „Tur-
naj neregistrovaných hráčov, ktorý sa organi-
zuje na Veľkú noc, resp. krátko pred Viano-
cami už patrí do kalendára akcií, športových 

podujatí. Vytvára priestor pre mladých ľudí, 
aby zmysluplne využili voľný čas, zašportovali 
si a zahrali futbal. Počet zúčastnených tímov 
desať a viac svedčí o  tom, že o  takéto podu-
jatie je záujem. Treba poďakovať hlavnému 
organizátorovi pánovi Milošovi Blehovi, ale, 
samozrejme, aj všetkým zúčastneným za to, 
že prišli a  športovali. Samozrejme, treba po-
blahoželať najúspešnejším mužstvám, ale aj 
jednotlivcom, ktorých sme ocenili. Všetkým 
blahoželám k dosiahnutému výsledku a teším 
sa na ďalšie stretnutie,“ zhodnotil podujatie 
Roman Urbánik.

Mária Blehová

Víťazom turnaja APRIL CUP 2017 sa stal tím z Paty

FK Močenok privítal na svojom trávni-
ku v 23. kole VI. ligy Oblastného futbalo-
vého zväzu Nitra mužstvo ŠK Žitavany. Na 
lavičke seniorského mužstva FK Močenok 
už ako hlavný tréner úradoval Martin Žiš-
ka. Na tomto poste nahradil Radovana Paľa. 
Úvod stretnutia mužstiev z dolnej polovice 
tabuľky súťaže bol opatrný z oboch strán. 
O niečo aktívnejší boli hostia zo Žitavian. 
Ich príležitosti však končili buď na obrane 
Močenka, alebo mimo brány. Neskôr sa do 
útočenia pustili aj domáci. Hanák hlavič-
koval v 19. minúte nad, na Klúčarov cen-
ter nedosiahol v 22 minúte. Pápay a pokus 
Klučára v 23 minúte. skončil mimo brány 
hostí. V útoku Žitavian boli aktívni najmä 

Drienovský s Meliškom. Práve po ich spo-
lupráci v 34. minúte pálil z dobrej pozície 
Solčiansky nad. Čo sa nepodarilo hosťom, 
to vyšlo domácim. V 42. minúte Hanákovu 
strelu Kozolka vyrazil iba pred seba a ni-
kým nekrytý Klučár poslal Močenok do 
vedenia. Polčas vyhrali domáci 1:0.

Po zmene strán pokračovala vyrovna-
ná partia ďalej. V 52. minút poslal k zemi 
v  pokutovom území Meliška Vencela 
a z nariadenej jedenástky poslal Močenok 
do dvojgólového vedenia Erik Pápay. Žita-
vany sa snažili odpovedať, no Sperkov po-
kus skončil tesne vedľa a  v  63. minúte sa 
nedohodol Melišek s  Drienovským. Chy-
bu v obrane Žitavian využil na svoj druhý 

zásah v stretnutí Klučár a Močenok viedol 
od 64. minúty už 3:0. O  niečo neskôr už 
tento stav neplatil, keď center Šveca poslal 
za Segéňa Drienovský. Hralo sa zo stra-
ny na stranu. S  príležitosťou Štefanka si 
poradil Kozolka a  na druhej strane zma-
ril čistú šancu Drienovskému striedajúci 
brankár Pápay. Vedenie Močenka mohol 
zvýšiť Vencel, no jeho strela skončila na 
konštrukcii brány. Na opačnej strane úra-
dovalo brvno pri hlavičke Meliška. Skóre 
stretnutia sa menilo až v  nadstavenom 
čase. V 93. minúte stanovil konečný výsle-
dok z  penalty Drienovský. Futbalisti Mo-
čenka porazili Žitavany 3:2.

Marek Karlubik

FK Močenok v odvetnej časti súťaže FK Močenok – ŠK Žitavany

17. kolo
FK Močenok – TJ Družstevník Ivanka pri Nitre 1:1 (0:1)
gól FKM: 53. Klučár (11 m) Močenok: M. Pápay – Paľo, Sz-
treczko, E. Pápay (88. Dicsér), G. Bleho (65. J. Lenčéš), Vrá-
na, Hanák, Štefanko, Klučár, Palkovič (90. P. Lenčéš), Vencel

18. kolo
FK Janíkovce – FK Močenok 3:2 (1:0)
góly FKM: 47. Hanák, 56. E. Pápay Močenok: M. Pápay – 
Paľo, Sztreczko, E. Pápay, G. Bleho, Vrána, Hanák, Šte-
fanko (71. P. Lenčéš), Klučár, Vencel, Kobora (55. Dicsér)

19. kolo
FK Močenok – FC Výčapy-Opatovce 2:2 (2:1)
góly FKM: 17. E. Pápay, 30. Paľo Močenok: M. Pápay  – 
Paľo, Sztreczko, E. Pápay (58. Štefanko), Vrána, Hanák, 
Klučár, Vencel, P. Lenčéš (88. G. Bleho), J. Lenčéš, Palkovič

20. kolo
OFK Lužianky – FK Močenok 3:1 (2:0)
gól FKM: 66. Vencel Močenok: M. Pápay – Paľo, Sztrecz-
ko, E. Pápay (46. Packa, 66. Štefanko), Vrána, J. Hanák, 
Vencel, Klučár (83. ČK), P. Lenčéš (46. Dicsér), P. Hanák, 
G. Bleho

21. kolo
FK Močenok – FC Kráľová nad Váhom 1:0 (1:0)
gól FKM: 14. J.Hanák Močenok: M. Pápay – Sztreczko, 
E. Pápay (74. Packa), Vrána, J. Hanák, Vencel, G. Bleho, P. 
Hanák, Štefanko (88. P. Lenčéš), J. Lenčéš, Kobora (69. 
Sýkora)

22. kolo
ŠK Rumanová – FK Močenok 3:2 (1:0)
góly FKM: 61. J. Hanák, 90. Vencel Močenok: M. Pá-

pay  – Sztreczko, E. Pápay, Vrána, J. Hanák, Vencel, 
P. Hanák, Štefanko, Klučár, Paľo, Dicsér

23. kolo
FK Močenok – ŠK Žitavany 3:2 (1:0)
góly FKM: 42. a 63. Klučár, 53. E. Pápay (11m) Močenok: 
Ségeň (69. M.Pápay) – Sztreczko, E. Pápay, Vrána, J. Ha-
nák, Vencel, Štefanko, G. Bleho (66. Kobora, 79. Dicsér), 
Klučár (90. Palkovič), J. Lenčéš

24. kolo
TJ Družstevník Vráble – Horný Ohaj – FK Močenok 4:1 (2:1)
gól FKM: 10. Štefanko Močenok: M. Pápay – Paľo, Sz-
treczko, E. Pápay, J. Hanák, Štefanko, Vrána, Klučár, 
Vencel, Dicsér, P. Lenčéš (73. Palkovič)

Vo fi nále sa stretli Betonári s družstvom Gypsi.  Foto: Peter Sýkora
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V  šalianskom kultúrnom dome sa 27. 
marca 2017 uskutočnilo vyhlasovanie naj-
lepších športovcov, trénerov a funkcionárov 
mesta a okresu Šaľa za rok 2016. Podujatie 
zorganizovala Okresná asociácia Telový-
chovných jednôt a klubov okresu Šaľa v spo-
lupráci s mestom Šaľa. Močenok mal na vy-
hlasovaní aj v tomto roku bohaté zastúpenie 
buď našich občanov, alebo občanov iných 
obcí, ktorí reprezentujú Močenok.

V kategórii dospelých jednotlivcov bola 
ocenená hádzanárka Nikoleta Krokaveco-
vá, ktorá patrí v  prvoligovom hádzanár-
skom družstve Junioru Močenok k najlep-
ším hráčkam a strelkyniam.

V  kategórii mládežníckych kolektívov 
bol ocenený aj jazdecký klub Langov dvor 
z Trnovca nad Váhom, konkrétne kolektív 
westernových jazdkýň, medzi ktoré patrí 
aj Močenčanka Paulína Burdilová. Štvori-
ca dievčat sa v krátkom čase prepracovala 
vo svojej kategórii medzi regionálnu špič-
ku s  množstvom medailových úspechov. 
V mládežníckej kategórii jednotlivcov boli 
ocenení až dvaja Močenčania. Prvou bola 
hádzanárka Nina Pápayová, ktorá patrí 
k  veľkým nádejam močenskej hádzanej, 
čo neustále potvrdzuje kvalitnými výkon-
mi. Je aj členkou regionálnej hádzanárskej 
reprezentácie. Druhým oceneným bol ta-

lentovaný karatista Filip Bleho, reprezen-
tant Slovenska v  žiackej kategórii, ktorý 
na majstrovstvách Slovenska v  uplynulom 
roku získal jednu zlatú a  dve strieborné 
medaily a  stal medzinárodným Majstrom 
Česka. Z majstrovstiev Európy si priviezol 
bronzovú a z majstrovstiev sveta striebornú 
aj bronzovú medailu.

V  kategórii trénerov bol ocenený ďalší 
Močenčan – dlhoročný tréner, bývalý prvo-
ligový futbalista Jozef Czuczor. Počas svojej 
trénerskej praxe trénoval už niekoľko muž-
stiev, s ktorými dokázal postúpiť do vyšších 
súťaží. V  súčasnosti sa venuje futbalistom 
vo futbalovom klube Veča. Ani v kategórii 
funkcionárov nechýbalo Močenku želiez-
ko v ohni. Predstavoval ho bývalý aktívny 
futbalista a  jeden z  najstarších a  najaktív-
nejších funkcionárov Futbalového klubu 
Močenok Peter Karlubik.

Poslednou oceňovanou kategóriou boli 
osobitné ocenenia, kde bol ako prvý v po-
radí ocenený čerstvý jubilant  – 65-ročný 
František Lenčéš. František Lenčéš je dlho-
ročným členom Výkonného výboru hádza-
nárskeho klubu Junior Močenok. Poctivo si 
plní svoje povinnosti a zastrešuje aj funkciu 
vedúceho družstva vo viacerých kategóri-
ách. V  hádzanej pracuje už takmer štvrť-
storočie.

Slávnostnú atmosféru oceňovania 
úspešných Močenčanov a reprezentantov 
Močenka a príležitosť poďakovať sa im za 
reprezentáciu si nenechal ujsť ani starosta 
obce Roman Urbánik: „Tak ako v každej 
oblasti ľudského života, tak aj v  športe 
existujú aj chvíle, ktoré prinášajú radosť, 
aj chvíle, ktoré možno prinášajú zamysle-
nie a aj chvíle, ktoré sú momentom, kedy 
tých, ktorí dosiahli nejaký úspech, treba 
oceniť. Každoročne pri vyhodnocovaní 
ankety Športovec okresu Šaľa, ktorú or-
ganizuje Okresná asociácia, máme aj zá-
stupcov z Močenka. Tak to bolo aj za rok 
2016. V Močenku máme každý rok dosta-
tok takých osobností v športe, ktoré je za 
čo oceniť. Ja tým, ktorí v tomto roku zís-
kali ocenenie, v  prvom rade blahoželám 
a ďakujem im za príkladnú reprezentáciu 
našej obce,“ tešil sa z množstva ocenení, 
ktoré putovali do Močenka, starosta obce 
Roman Urbánik.

Milé podujatie, kde sa na pódium v tom-
to roku 7× postavili Močenčania alebo re-
prezentanti močenských klubov, ukázalo, 
že naši občania majú o  šport záujem a  sú 
v  tom, čo robia, dobrí. Dúfame, že o  rok 
bude naša obec v  tomto smere rovnako 
úspešná.

Marcela Lenčéšová

Medzi najlepšími športovcami okresu sú aj Močenčania

Močenskí školáci si zmerajú 
sily vo futbalovom turnaji

Zástupcovia FK Močenok pripravu-
jú futbalový turnaj pre žiakov našej zák-
ladnej školy. Cieľom podujatia je rozšíriť 
možnosti pohybových aktivít močenských 
detí. Futbalové zručnosti si porovnajú žia-
ci tried jednotlivých ročníkov zo Základ-
nej školy v  Močenku. „Začíname už od 
prvého ročníka a chceli by sme to dotiah-
nuť až do deviatej triedy. Možno v polovici 
júna by sme turnaj mohli celkovo ukončiť. 
Chceme podchytiť chlapcov pre futbal a aj 
zvýšiť ich pohybovú aktivitu, pretože si 
myslíme, že deti v týchto časoch potrebujú 
trošku viac pohybu ako niekedy majú,“ vy-
svetľuje dôvody usporiadania turnaja Jozef 
Fúska z FK Močenok. Začínať by sa malo 
od tých najmenších, od prvákov. Zahrali 
by si medzi sebou triedy 1. A a 1. B. „Sys-
tém bude taký, že začínajú prvé triedy, po-
tom budú pokračovať druhé, tretie, štvrté 
triedy a tak budeme pokračovať, pokiaľ sa 
to bude dať dotiahnuť a ako to časovo stih-
neme my z futbalového oddielu a triedne 
učiteľky,“ popísal priebeh turnaja Jozef 
Fúska. Výsledkom turnaja by mohlo byť aj 
objavenie nových talentov pre pozdvihnu-
tie úrovne močenského futbalu.

Mária Blehová

Karate klub Močenok v Kollárove.  Foto: Štefan Móri

Karate klub Močenok sa koncom apríla 
zúčastnil Otvorených Majstrovstiev ZsZK 
mládeže do 11 rokov a  4. kola Pohára 
29. apríla 2017 v Kolárove.

Michal Hanák získal na súťaži všetky tri 
medaily. V  kategórii kumite jednotlivcov 
16-17 rokov do 76 kg zvíťazil. V  kategó-
rii kata starší juniori 18-20 rokov skončil 
druhý a v kata juniori 16-17 rokov tretí.

Lukáš Straňák obsadil v kumite mladších 

žiakov 8-9 rokov do 34 kg druhé miesto 
a v tej istej kategórii začiatočníkov 3 miesto.

Druhé miesto získal v  kumite mladší 
žiaci 8-9 rokov do 26 kg Patrik Konečný, 
v kumite juniori 16-17 rokov nad 76 kg Sa-
muel Pápay a v kumite staršie žiačky 10-11 
rokov do 35 kg začiatočníčky Naďa Uhrová.

Na treťom mieste v kumite mladšie žiač-
ky 8-9 rokov nad 37 kg začiatočníčky skon-
čila Linda Paškevičová. Peter Sýkora

Močenskí karatisti bodujú
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Predám bravčovú masť.  Tel. č. 0915 704 267

Profesionálne strihanie psíkov všetkých plemien. Kvalita, precíznosť, spo-
kojnosť, zodpovednosť a  odborný prístup, maximálna ochota, poraden-
stvo a prijateľná cena.  Tel. č. 0905 559 708

INZERCIA

V našej obci boli v priebehu posledných marcových dní vyčistené 
všetky miestne komunikácie od nánosu posypových materiálov, ktorý-
mi sa v zimnom období ošetrovali namrznuté a šmykľavé cesty. Cesty 
vyčistilo zberné čistiace auto, ktoré sa postupne postaralo o čistotu viac 
ako 50 kilometrov miestnych komunikácií, ktoré v Močenku máme.

Budovanie močenského trhoviska spomalilo riešenie problémov so 
spadnutou časťou múra obkolesujúceho biskupský kaštieľ. Momentál-
ne práce na novom trhovisku pokračujú. V uplynulých dňoch pracov-
níci odbornej fi rmy nainštalovali na strechu obecného trhoviska rast-
linný koberec. Jeho úlohou bude zachytávať dažďovú vodu dopadajúcu 
na strechu. Zároveň bude plniť estetickú funkciu.

AKTUALITY Z OBCE

Otvorenie jazdeckej sezóny
Počas posledného aprílového 

víkendu otvorila Paulína Burdilo-
vá spolu so svojimi kolegami jaz-
deckú sezónu na Lángovom dvore 
v  Trnovci nad Váhom. Jazdkyňa 
je jednou z  ocenených športov-
kýň z  vyhlasovania športovcov 
roka za rok 2016. Diváci si mohli 
pozrieť ukážky voltížneho jazde-
nia, pole bandingu, trailu alebo 

barrelraceu. Paulína Burdilová sa 
na podujatí predstavila so svojou 
takmer 7-ročnou kobylou Marry. 
Počas pole bandingu kobyla svoju 
jazdkyňu zhodila. Nespôsobila jej 
však vážne zranenie, a  tak môže 
Paulína Burdilová pokračovať 
v tréningoch.

Marcela Lenčéšová
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Počas Noci s Andersenom deťom so šitím pomá-
hala Danka Lóžiová.  Foto: Peter Sýkora

V priestoroch kultúrneho strediska v Močenku sa 17. marca 2017 
uskutočnil hromadný odber krvi. Životodarnú tekutinu prišlo 
darovať 37 dobrovoľných darcov.  Foto: Mária Blehová

Deti si počas výletu v Lendaku išli prezrieť aj ľa-
dové sochy na Hrebienku.  Foto: Peter Sýkora

Počas stavania Mája, nechýbalo ani občerstvenie.  Foto: Peter Sýkora

Veľkonočná vigília.  Foto: Marek Karlubik


