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V Kostole sv. Klimenta v Močenku bol do 13.1.2019
betlehem a hlavná časť vianočnej výzdoby v hlavnej
lodi (foto na 1. strane). Po tomto dátume boli betlehem
a upravená výzdoba premiestnené do bočnej lode.
Foto: Peter Sýkora

Mikuláš so svojim sprievodom neobišiel ani kanceláriu starostu obce.

Počas Jasličkovej slávnosti účikovali deti z farnosti.
Foto: Jozef Bleho

Foto: Marek Karlubík

Adventný koncert Akademického zboru Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Komorného orchestra Collegia cantorum obohatila sólovým spevom Monika Leššová.
Foto: Peter Sýkora

Členovia Poľovného združenia Zálesie Močenok po skončení poľovačky. Foto: Jozef Bleho

Ceny futbalistom odovzdával starosta obce Močenok
Roman Urbánik a člen mestského zastupiteľstva vo Vracove a riaditeľ ZUŠ Ján Kučera.
Foto: Peter Sýkora
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Georadar možno
našiel na močenskej
kalvárii pozostatky
románskeho kostolíka!
O náleze informuje Pamiatkový úrad
SR na stránke:
http://www.pamiatky.sk/sk/page/
georadar-pomaha-doplnovat
-mozaiku-stredovekych-dejin.
Viac informácií prinesieme v nasledujúcom čísle časopisu Močenok.

Milí spoluobčania – Močenčania, prešlo dvanásť mesiacov
a my opäť prežívame prvé hodiny nového roka,
podávame si ruky s najbližšími
a vyslovujeme

novoročné želania.
Dovoľte mi, milí Močenčania, aby
som sa vám i ja na prahu nového roka
prihovoril a zaželal vám všetko najlepšie.
V novembri 2018 ste vo voľbách
svojimi hlasmi rozhodli o poslancoch
a o starostovi, ktorí budú v nasledujúcich štyroch rokoch stáť na čele našej
obce. Spoločne sme prevzali zodpovednosť za našu obec. Uvedomujeme si, že
naše a aj moje konanie musia byť v súlade so želaniami občanov a s ich právom prežiť v našom Močenku šťastný
a spokojný život. Berieme to ako odkaz
od vás – občanov – ku mne a k nám –
predstaviteľom obce: aby sme vytvárali
dobré podmienky pre prácu a spokojný
život pre každého z vás.
Vážení občania, vážim si vašu dôveru a chceme spoločne s poslancami
obecného zastupiteľstva a pracovníkmi
obecného úradu urobiť všetko tak, aby
sme vašu dôveru nestratili.
Uplynulý rok zostal už len v našich spomienkach. Zhmotnený je
vo výsledkoch našej spoločnej práce.
V skončenom roku sme pokračovali
v realizácii viacerých investícií, ktorých cieľom bolo zlepšiť život jednotlivcov, ale aj celého nášho spoločenstva. Pri všetkých povinnostiach
a úlohách sme sa snažili nezabudnúť
na každú jednu oblasť života v našej
obci. Rovnomerne, s citom pre potreby,
ale aj možnosti samosprávy sme podporovali najmladšiu generáciu našich spoluobčanov v školách, ktoré máme v obci
zriadené. Podporovali sme spolky, občianske združenia, športovcov, umelecké a záujmové združenia, ktoré pôsobia
v našej obci. Pozornosť sme venovali aj
našim dôchodcom, ktorí pre nás v minulosti vykonali množstvo dobra a dnes
potrebujú našu pozornosť a pomoc. Právom si ich aj zaslúžia.

V skončenom roku sme podporovali
a organizovali podujatia, ktoré sú odkazom kultúrneho a duchovného dedičstva
našich predkov. Na kvalitatívne vysokej úrovni sme uplatňovali spoluprácu
so správcom našej farnosti, ktorej cieľom
je vytváranie v dnešnej dobe tak veľmi
prepotrebného vzájomného spoločenstva
všetkých ľudí, ktorí v Močenku žijú.
Pre rok 2019, na prahu ktorého dnes
stojíme, máme viacero plánov, ktoré sme
pripravení zrealizovať. Vynasnažíme sa
do zdarného konca dotiahnuť viacero
začatých projektov. Najväčšou a aj organizačne najnáročnejšou bude realizácia projektu zameraného na zníženie
energetickej náročnosti objektu obecného úradu. Budeme pokračovať v opravách miestnych komunikácií, konkrétne
chceme opraviť ulicu Kakava. Začneme
s opravou oplotenia na dolnom cintoríne a budeme pokračovať v budovaní
a opravách miestnych chodníkov.
Máme v pláne zrealizovať rekonštrukciu bytového domu na ulici Rokošová. V oblasti zberového hospodárstva
a zlepšenia separovaného zberu chceme dokončiť projekt kompostovania
v kompostéroch, ktoré dostane každá
domácnosť v obci. Z neinvestičných projektov začneme v roku 2019 realizovať
projekt na podporu opatrovateľskej služby v našej obci.
Samozrejme, že budeme aj naďalej využívať možnosti grantov
a dotácií. Z vyhlásených výziev si budeme vyberať také, ktoré zhodnotia obecný majetok a zlepšia život
v našej obci. Bez trpezlivosti, pracovitosti, pochopenia a podpory a v nejednom prípade aj bez vašej aktívnej
spoluúčasti, vážení spoluobčania, sa
pri realizovaní našich spoločných zámerov nezaobídeme.
Rok 2019 je už 26. rok, v ktorom je
prvý deň nového roka oslavovaný aj ako
štátny sviatok našej Slovenskej republiky. Pripomíname si zrod našej samostatnej štátnosti. Slovensko je naša vlasť,
v ktorej žijeme svoje životy – rodinné
a aj pracovné. Želám vám, nech je pre
vás rok 2019 rokom pevného zdravia,
rodinnej pohody, splnených prianí, dosiahnutých cieľov a pracovných úspechov.
Roman Urbánik
starosta obce Močenok

3

MOČENOK

Ekonomika obce sa za posledné štyri roky výrazne zlepšila
V poradí šieste riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo
na záver volebného obdobia poslancov
dňa 31. 10. 2018. Okrem iného sa schválil
aj rozpočet obce na rok 2019. Dôvodom
včasného predloženia návrhu rozpočtu
bola snaha vyhnúť sa rozpočtovému provizóriu. Umožnilo sa tak novému vedeniu
a zastupiteľstvu, ktoré vzišlo po voľbách,
začať pracovať s jasnými finančnými pravidlami. Skoré stanovenie finančných
parametrov v hospodárení obce umožní
vstupovať do procesu verejného obstarávania a investičných projektov už od januára 2019. Podľa starostu Močenka Romana Urbánika: „Zostatok na účte obce
k 1. 1. 2019 bude upravený podľa skutočnosti a výška podielových daní, ktorú sa
dozvieme po schválení štátneho rozpočtu, bude spresnená. Počítame s vyššími

podielovými daňami, než o akých návrh
rozpočtu uvažuje. Ide o najväčšiu čiastku
na strane príjmov. Návrh rozpočtu bol
mierne prebytkový.“
Hodnotila sa aj práca za celé volebné
obdobie. Jedno zo základných vysvedčení
vedenia obce je veľký posun vo finančnom zdraví Močenku, v znížení dlhov.
Výsledky sú zhrnuté na webovej stránke
www.hospodarenieobci.sk, kde sa obyvatelia môžu zoznámiť s výsledkami hospodárenia za minulé roky. Poslanec Jozef
Šuvada uviedol: „V roku 2014 sme začínali
s dlhom 328 € na 1 obyvateľa a končíme
na 124 € na 1 obyvateľa, čo je nepochybný dôkaz zodpovednej práce.“ Pripojil sa
k nemu poslanec Stanislav Šimko: „Výška
úrokových splátok bola na začiatku volebného obdobia 69 573 € a klesla na 22 080
€. Určite ide o zodpovedné narábanie s ve-

rejnými financiami.“
K tomuto hodnoteniu predniesol starosta aj správu o zrealizovaných projektoch. V rokoch 2015 – 2018 sa realizovalo 71 projektov. Celková suma získaných
finančných prostriedkov na rozvoj obce
bola 3 123 324 €. Do vlastníctva obce
sa získalo 24 bytov, obnovila sa budova
na futbalovom ihrisku, zrekonštruovala
sa hasičská zbrojnica, nakúpilo sa zariadenie do domova dôchodcov, prebehla
rekonštrukcia ZŠ – sociálne zariadenia,
telocvičňa a iné. Obec má v súčasnosti rozpracovaných 7 projektov. Medzi
pripravované projekty patria aj dodávka
kompostérov do domácností, zníženie
energetickej náročnosti objektu obecného
úradu, zriadenie opatrovateľskej služby
a iné.
Jana Nováková

Ustanovujúce zastupiteľstvo
V pondelok 10. decembra 2018, presne mesiac po voľbách do samospráv, sa
v obradnej sieni obecného úradu konalo
ustanovujúce obecné zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo bolo rozdelené na dve časti –
prvá bola slávnostná, počas ktorej skladali
sľuby poslanci aj starosta obce, a druhá
časť už bola pracovná. „Riešili sme otázky
týkajúce sa odborných komisií, zastupovanie starostu v prípade jasne špecifikovaného ustanovenia v zákone, vymenovanie
zástupcu starostu obce, rozsah jeho kompetencií a podobne. Obecné zastupiteľstvo
program dnešného rokovania naplnilo
a vytvorilo tým podmienky, aby v januári
2019 mohlo začať pracovať v rámci riadnych pracovných zastupiteľstiev,“ spresnil
informácie o priebehu rokovania starosta
obce Roman Urbánik.
Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnila väčšina
zvolených poslancov. Dvaja poslanci sa
z dôvodu zdravotných problémov ospravedlnili a budú musieť sľub zložiť na prvom riadnom zasadnutí v januári. Z jedenástich zvolených sú v poslaneckom
zbore štyria nováčikovia, ktorí síce zatiaľ
s prácou poslanca nemajú skúsenosti, ale
chuť pomáhať obci a jej obyvateľom áno.
„Pozitívne je to, že poslanecký zbor má
zdravé jadro skúsených poslancov. Niektorí majú skúsenosť dokonca s vedením
obce. K tomuto jadru sa teraz pridala skupina nových poslancov, ktorí budú určite
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svojimi nápadmi, návrhmi prínosom,“
konštatoval za všetkých Štefan Horňák.
Poslanci, ktorí sa snažia pracovať
na rozvoji našej obce už niekoľko volebných období, majú jasno v tom, že stále je čo zlepšovať, inovovať a budovať.
„Myslím, že poslanecká skupina, ktorá
tu bola, bola otvorená všetkým dobrým
veciam, ktoré táto obec potrebuje, a verím, že aj toto nové zloženie posilnené
o nových poslancov bude pokračovať
v dobrých krokoch. Predpokladom je aj

starosta, ktorý dostal veľmi silný mandát,
a ja sa teším z toho, že môžeme pokračovať v robote ďalšie štyri roky pre spokojnosť občanov,“ doplnil Stanislav Šimko.
Po skončení oficiálnej časti zastupiteľstva sa poslanci rozišli. Opäť sa stretnú
koncom januára na prvom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré
sa bude už tradične konať v priestoroch
kultúrneho strediska – kláštora.
Marcela Lenčéšová

Dekanovi Petrovi Michalovovi priniesli obetné dary novozvolení poslanci
obecného zastupiteľstva v Močenku.
Foto: Lucia Sýkorová
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Materská škola je zrekonštruovaná a má nový pavilón
Na začiatku apríla 2018 sa začali stavebné práce na prístavbe nového pavilónu. Tieto práce nijako nezasahovali
do chodu materskej školy, a preto sme ešte
v apríli našu materskú školu plnohodnotne využívali. To sa však zmenilo posledný
aprílový víkend, kedy všetci zamestnanci
materskej školy, zamestnanci obecného
úradu, žiaci základnej školy a niekoľko
rodičov začali s vypratávaním priestorov
školy. Bola to veľmi náročná práca, dostať všetky hračky, nábytky, postieľky, didaktické pomôcky, materiály a podobne
do časti, kde rekonštrukcia neprebehla.
Touto cestou chceme poďakovať tým rodičom, ktorí sa na tomto vysťahovaní zúčastnili, a tak nám pomohli tento proces
urýchliť.
Od 2. mája sa začala komplexná rekonštrukcia priestorov. V hlavnej budove
školy sa uskutočnila výmena nášľapných
vrstiev podláh, výmena elektrickej a zdravotechnickej inštalácie, oprava omietok,
výmena zostávajúcich drevených okien

Nový pavilón v areáli materskej školy.

za plastové, výmena dverí a zárubní, rekonštrukcia zariadenia na osobnú hygienu pre deti a dospelých – umyváreň
a záchody, zriadenie miestnosti kuchynky,
odstránenie exteriérových schodov, vybudovanie bezbariérovej rampy, výmena
technológie núteného vetrania. Realizovala sa komplexná rekonštrukcia kuchyne
v stavebnej a technologickej časti, vrátane
vzduchotechniky a nového strojnotechnologického vybavenia. Z finančných
prostriedkov získaných z organizovania
plesov materskej školy boli zakúpené šatňové skrinky do jednej triedy a vešiaky
na detské uteráky do všetkých tried. Ešte
by bolo potrebné vymeniť šatňové skrinky
vo dvoch triedach. Vybudoval sa nový
pavilón, v ktorom sa nachádzajú herňa,
spálňa, šatňa a sociálne zariadenie pre
deti jednej triedy. Samostatne stojaci pavilón je prepojený s jestvujúcou prevádzkou stavebne uzatvorenou chodbou.
V čase rekonštrukcie sme s deťmi využívali priestory základnej školy,

Foto: Peter Sýkora

konkrétne budovu, kde sa nachádza školský klub detí. Veľké poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi Eduardovi Lackovi za dobrú spoluprácu pri riešení našej provizórnej
prevádzky pre deti zamestnaných rodičov
v celkovom počte cca 80 detí. Poďakovanie patrí aj pedagógom a žiakom základnej školy, ktorí nám pomohli pri sťahovaní nábytkov, hračiek, detských postieľok
a pod.
Rekonštrukcia bola ukončená a stavba
odovzdaná firmou Menert 18. septembra
2018. Od polovice septembra sa už dali
robiť práce týkajúce sa upratovania. Kolektív zamestnancov MŠ spolu s niekoľkými rodičmi detí a zamestnancami obce sa
intenzívne pustil do upratovania, umývania okien, sociálnych zariadení, podláh,
sťahovania nábytku, dezinfekcie všetkých
hračiek, prípravy pomôcok do tried, aby
sa deti mohli v čo najkratšom čase vrátiť
do svojej, už novej a krásnej, škôlky.
Všetkým zamestnancom, rodičom
patrí veľké poďakovanie za ich vynaložené úsilie pri príprave prostredia na riadny
chod materskej školy pre všetkých 140 detí
v zrekonštruovanej budove.
Chcela by som sa poďakovať za seba,
za deti navštevujúce materskú školu, ale
aj za rodičov nášmu zriaďovateľovi, ktorým je Obec Močenok v zastúpení pánom
starostom Romanom Urbánikom, za to,
že pripravili a úspešne zrealizovali projekt „Rozšírenie kapacity materskej školy
v Močenku,“ čím sa zvýšila kapacita škôlky
oproti predchádzajúcim rokom o 10 detí.
Soňa Hippová, riaditeľka MŠ

Zasadnutie občianskeho združenia Vitis
Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa
na Obecnom úrade v Močenku uskutočnilo zasadnutie výkonnej rady
občianskeho združenia Vitis, kde
jej členovia posudzovali žiadosti
o nenávratné finančné príspevky
z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja. „Žiadosti bolo možné podávať
na dve opatrenia, ale nás sa týkalo iba
opatrenie pre občianske združenia
a spolky, ktoré mohli získať financie
na zastrešenie svojej činnosti. Všetky
žiadosti boli výkonnou radou schválené.
Boli tu prítomní aj zástupcovia konečných užívateľov, aby si vypočuli verdikt,
či budú podporení,“ spresnil informácie

manažér OZ Vitis Tomáš Lencsés.
Žiadosti boli podané na 10 projektov,
medzi ktoré bude rozdelených takmer
26-tisíc eur z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. „Sú to možno menšie peniaze. Maximálna výška dotácie
pre jedného konečného prijímateľa bola
do 3-tisíc eur, ale aj touto cestou chceme
podporiť združenia, spolky,“ konštatoval
predseda OZ Vitis Jozef Jankovič. Projekty si podali združenia, spolky a organizácie najrôznejšieho zamerania – poľovníci,
záhradkári, matičiari a podobne. Z našej
obce bol podaný projekt poľovníckeho
združenia Zálesie. „Požiadali sme o dovybavenie poľovníckej chaty. Je to pomoc,

lebo každé euro sa zíde. V najbližšej dobe
to zrealizujeme. Takáto iniciatíva Vitisu je
prínosom pre všetky spolky a združenia,
aby sa kultúra života v obciach zlepšila,“
myslí si predseda PZ Zálesie Močenok
Miroslav Pápay.
Rovnako boli dotáciou potešení aj
ostatní žiadatelia, ktorým boli žiadosti
schválené.
Kým sa projekty zrealizujú a ukončia, budú musieť ešte žiadatelia absolvovať legislatívny proces spojený s vyúčtovaním a kontrolou realizácie. Malo by
to však byť ukončené v priebehu niekoľkých týždňov.
Marcela Lenčéšová
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100 rokov vzniku

Močenok sa stal súčasťou európskej pútnickej cesty
Obec Močenok sa stala jednou zo zastávok pútnickej cesty sv. Cyrila a Metoda.
Zapojila sa tým do projektu Európske kultúrne cesty sv. Cyrila a Metoda. Jeho cieľom
je zviditeľniť mestá, obce a miesta, ktoré
môžu byť zaujímavé pre turistov. V tejto súvislosti obec zorganizovala 19. októbra 2018
v kláštore v Močenku seminár Gorazdov
Močenok v kontexte aktivít Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Konal sa pri
príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Podujatie bolo súčasťou úspešného
projektu obce z prostriedkov Nitrianskeho
samosprávneho kraja na rozvoj cestovného ruchu. Obec naň pozvala predstaviteľov
medzinárodného Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda (EKSCM)
z Českej Republiky a Slovenska. Močenok
je jeho členom od roku 2015. Členmi tohto
združenia sú aj mestá a obce z Grécka, Slovinska, Chorvátska a Maďarska.
Prítomných privítal starosta Roman
Urbánik: „Už Zoborská listina z r. 1113,
jedna z prvých zmienok o obci, nás začleňuje do miest spätých s cyrilo-metodskou tradíciou. Sakrálne stavby, ako sú
farský Kostol sv. Klimenta, Kaplnka sv.
Kríža, nás nepochybne radia do priestoru priamo súvisiaceho s dielom Cyrila
a Metoda aj do oblasti Veľkej Moravy.“ Starosta tiež zdôraznil, že celoslovenská prehliadka kresťanských divadiel Gorazdov
Močenok podčiarkuje svojím obsahom his-

torický význam tejto lokality. „Všetky tieto
pamiatky a rôzne podujatia by mali putujúci
a turisti vidieť a sú dôvodom, aby sem ľudia
prichádzali. Močenok im má čo ponúknuť.“
Spoluprácu s obcou Močenok vyzdvihla
riaditeľka EKSCM Martina Janochová. „Európske kultúrne chodníky znamenajú zviditeľnenie jednotlivých miest a krajín v Európe ako výnimočného kultúrneho dedičstva
a spropagovanie turistických oblastí a destinácií. Projekt funguje pod Radou Európy.
Členské štáty EÚ, Európska komisia, Európsky parlament a Rada Európy venujú týmto
aktivitám veľkú pozornosť. Sú chápané ako
európske kultúrne chodníky, ktoré pomáhajú k zachovávaniu kultúrnych hodnôt
v rámci turizmu.“
Martin Peterka, projektový manažér
EKSCM, predstavil existujúce konkrétne
trasy a mapy Európskej kultúrnej cesty. Ambíciou je zapojiť do putovných miest slovenské obce.
Za Nitriansky samosprávny kraj vystúpil
koordinátor EKSCM Tibor Ujlacký. Zameral sa hlavne na význam Gorazdovho Močenka ako podujatia, ktoré má šíriť úctu k sv.
Gorazdovi, žiakovi vierozvestcov Konštantína a Metoda. Podľa Tibora Ujlackého pomôže zahrnutie našej lokality do tejto cesty
budovať zážitkové vzdelávanie, prispeje
k obnove historických pamiatok. Bude tiež
spôsobom osvety a regionálneho rozvoja
v rámci pútnického turizmu. Tibor Ujlacký

Na seminári vystupovali lektori z Českej republiky i zo Slovenska.
Foto: Michal Lašut
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vysvetlil hlavný zámer: „Našou predstavou
je vybudovať dve hlavné vetvy cesty sv. Cyrila a Metoda, ktoré vyústia do Komárna
a Štúrova a prepoja sa s Maďarskom.“
Zástupca starostu obce Močenok Peter
Sýkora informoval účastníkov o pešej pútnickej ceste po stopách solúnskych bratov
z Močenka na Nitriansky hrad. Počas nej
tam pútnici odniesli otcovi biskupovi posolstvo festivalu Gorazdov Močenok. Peter
Sýkora vyzdvihol fakt, že v roku 2018 sa
pešej púte zúčastnilo rekordných viac ako
50 pútnikov. Novinkou bola cyklotrasa od
sochy sv. Gorazda v Močenku do Trnavy.
V cieľovom meste cyklisti odovzdali festivalové posolstvo na arcibiskupskom úrade. Tým vzniklo prepojenie Nitry a Trnavy
a táto trasa potom pokračuje do Zlína v Českej republike. Zástupca starostu Močenka
zároveň uviedol ukážku z pripravovaného
filmu Žatva. Členovia folklórnej skupiny
Močenčanka, speváckej skupiny Močenskí
speváci a ďalší dobrovoľníci v ňom predviedli, aké zvyky zachovávali naši starí rodičia počas žatvy.
Farár Peter Michalov netajil nadšenie.
Podľa neho by zapísanie Močenka ako jednej zo zastávok na pútnickej ceste mohlo
prispieť k zveľadeniu sakrálnych budov
v našom katastri.
Účastníkov podujatia zaujala aj prezentácia prác členov Klubu tvorivosti. Mnohí
z turistov vyhľadávajú práve zaujímavé spomienkové predmety. Tie boli práve súčasťou
výstavy. EKSCM v roku 2013 vzniklo v Zlíne
v Českej republike. Močenok v združení zastupuje zástupca starostu obce Peter Sýkora.
Vzhľadom k tomu, že v pripravovaní cesty
obec Močenok zahrnutá nebola, bolo prvou
úlohou upraviť trasu, aby prechádzala i Močenkom. Predstaviteľov obce k tomu viedli
viaceré dôvody: farský kostol je zasvätený sv.
Klimentovi, ktorého pozostatky prinášali na
naše územie práve solúnski bratia. Najpravdepodobnejším rodiskom ich žiaka, sv. Gorazda, ktorého sv. Metod označil za svojho
nástupcu, je práve osada Gorazdov, ktorá je
súčasťou obce Močenok. Ďalším dôvodom
je skutočnosť, že cyrilo-metodská a gorazdovská tradícia je v obci živá, o čom svedčí
aj 26 ročníkov celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok.
Jana Nováková

MOČENOK

Československa

Spoločné sústredenia futbalistov z Vracova a Močenka úspešne pokračujú
Obec Močenok a FK Močenok zorganizovali štvordňové futbalové sústredenie
pre hráčov kategórií U11 a U13 z Močenka
a partnerského Vracova z Českej republiky.
Podujatie bolo súčasťou osláv 100. výročia
vzniku Československa. O dobrej vzájomnej
spolupráci futbalistov svedčí skutočnosť, že
takéto spoločné sústredenia sa uskutočnili
už dvakrát vo Vracove a od 25. do 28. októbra 2018 druhý raz aj v Močenku.
Súčasťou programu boli dva minifutbalové turnaje. Oba sa konali v piatok 26.
októbra 2018 v športovej hale za účasti piatich družstiev. V staršej kategórii skončil na
prvom mieste Močenok U13, druhé bolo
Hájske, tretí sa umiestnil Močenok U12.

Hostia z Českej republiky, FKM Morava,
obsadili štvrté miesto. V mladšej kategórii
U11 skončilo na treťom mieste Hájske, tím
FKM Morava bol druhý a turnaj vyhrali
naši hráči pod vedením Gabriela Vrbu: „V
júli 2017 sme boli prvýkrát na sústredení
vo Vracove. Od prvého stretnutia si hráči a
tréneri medzi sebou vymieňajú skúsenosti, pripravujeme spoločne množstvo tréningových jednotiek a zápasov. Na každé
spoločné stretnutie sa vždy tešíme.“ Tento
názor potvrdil aj šéftréner mládeže FKM
Morava Martin Londin. „Vždy sa tešíme na
spoločné stretnutie s trénermi. Hovoríme o
problémoch, ktoré riešime v kluboch. Veľmi
často sú podobné a vzájomne si vieme pora-

diť. Máme radosť z toho, že aj vďaka takýmto podujatiam futbalové výkony chlapcov
rastú.“ Súčasťou sústredenia boli aj návšteva
plavárne a účasť na vystúpení žiakov základných umeleckých škôl z Vracova a Močenka
počas osláv 100. výročia vzniku Československa. Pri vydávaní stravy a organizácii
sústredenia ochotne pomáhali mamy hráčov: Eva Buchová, Bea Blehová, Veronika
Devátová, Melinda Vargačíková, Zuzana
Hippová, Ingrid Švondrová, Eva Packová,
Martina Žišková, Gabriela Blehová, Renáta
Bilická, Zuzana Bogiová, Jana Miháliková,
Eva Kotlárová, Adriana Máronová, Lenka
Miháliková a ďalší rodičia.
Peter Sýkora

Partnerská spolupráca medzi Vracovom a Močenkom sa rozširuje
Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa bola rozšírená spolupráca mesta Vracov (ČR) a obce Močenok. Vytvorilo
sa partnerstvo medzi ich materskými školami a základnými umeleckými školami.
Výsledkom toho bolo spoločné vystúpenie
základných umeleckých škôl v kultúrnom
dome a v spoločenskej sále v Močenku. Konalo sa v piatok 26. októbra 2018. Súčasťou
podujatia bola aj návšteva močenskej materskej školy učiteľkami a riaditeľkou MŠ
z Vracova Ivanou Vaverkovou: „Naša materská škola dostala od vedenia obce Močenok
na Slovensku pozvanie na návštevu ich materskej školy. Prišli sme do Močenka spolu
so zájazdom ZUŠ Vracov. Čakalo nás veľmi
vrelé prijatie a strávili sme krásne chvíle
v materskej škole v Močenku s milými pani
učiteľkami a milou pani riaditeľkou. Popoludní sme si mohli vyskúšať pliesť košíky.
Boli to veľmi pekne strávené chvíle. Spomíname na to veľmi rady. Ďakujeme za veľmi
vrelé prijatie. Chceli by sme v budúcnosti privítať aj my pani riaditeľku a učiteľky
z materskej školy v Močenku u nás vo Vracove. Veľmi sa tešíme na ich návštevu a boli
by sme veľmi rady, keby potom na nás spomínali tak, ako my teraz na ne.“
O program návštevy z Vracova sa v Močenku postarali učiteľky z materskej školy a
riaditeľka Soňa Hippová: „V materskej škole
pripravujeme pre deti nielen hry, ale aj rôzne
vzdelávacie aktivity, aby sme ich čo najlepšie

pripravili na vstup do základnej školy. Pani
učiteľky získavajú nové podnety a skúsenosti na rôznych školeniach, vzdelávaniach.
Jednou z možností, ako obohatiť svoje skúsenosti, je aj naša nová spolupráca s materskou školou z Vracova. Pani riaditeľka a učiteľky si v dopoludňajších hodinách, v rámci
otvorenej hodiny, pozreli, ako realizujú naše
pani učiteľky výchovno-vzdelávací proces.
V diskusii sme potom porovnávali podmienky a možnosti u nás a v Čechách. Zistili sme, že v niečom postupujeme rovnako, v niečom odlišne, no
jedno máme určite spoločné, a to je trpezlivý a láskavý prístup k deťom. Po krátkom občerstvení sme hosťom ukázali

priestory našej zrekonštruovanej materskej
školy, ktoré sa im veľmi páčili. Ako uviedli,
našli si u nás mnoho podnetných nápadov,
ktoré využijú u nich doma. V popoludňajších hodinách sme do materskej školy
pozvali šikovné ženičky – pani Nagyovú
a pani Lenickú z Klubu tvorivosti, ktoré
nám predviedli techniku pletenia z pediku a tak si mohli nielen hostia, ale aj naše
pani učiteľky sami upliesť košík či vianočnú
hviezdičku. Popoludní sme potom spoločne tlieskali žiakom základných umeleckých
škôl vo Vracove a v Močenku na spoločnom
vystúpení. Dúfame, že sa pani učiteľkám
u nás páčilo a že budeme mať možnosť aj
my navštíviť materskú školu vo Vracove.“ »

V kultúrnom dome vystúpila aj hudobná skupina z Vracova. Foto: Peter Sýkora
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» Program základnej umeleckej školy
z Vracova zabezpečil riaditeľ Ján Kučera:
„Do prípravy spoločného koncertu ZUŠ
Vracov a ZUŠ Močenok pristupovali všetci zapojení žiaci a pedagógovia s veľkou
zodpovednosťou. Bol to náš prvý zájazd
do zahraničia. Všetky očakávania, s ktorými
sme do tejto akcie išli, sa bezo zvyšku splnili.
Naše deti mali možnosť zahrať resp. zaspievať v novom prostredí a konfrontovať tak
svoje zručnosti a skúsenosti. Žiaci obidvoch
základných umeleckých škôl predviedli
krásne výkony. Pedagógovia si zase vymenili skúsenosti a získali nové podnety k svojej
práci. Touto cestou by som chcel za našu
školu poďakovať vedeniu obce Močenok
a tiež riaditeľovi ZUŠ Močenok za pozvanie a vzornú starostlivosť. Verím, že naše
stretnutie nebolo posledné a že budeme
môcť privítať žiakov a pedagógov ZUŠ Močenok vo Vracove.“
Na spoločné stretnutie sa teší aj riaditeľ
ZUŠ Močenok Tomáš Obola: „Oslava 100.
výročia od vzniku ČSR sa v ZUŠ Močenok

stretla s pozitívnym ohlasom pedagógov, ale
aj žiakov. Myšlienka, že tento pamätný deň
oslávime v spolupráci so ZUŠ z Vracova,
sa javila ako najlepšie riešenie. Keďže išlo
o naše prvé vystúpenie tohto typu, každý
z nás bol plný očakávaní. Doobedie patrilo
prezentácii priestorov ZUŠ a družnej debate, pri ktorej sme si vymenili skúsenosti
v oblasti edukácie žiakov na tomto type škôl.
Poobedie sa už nieslo v duchu príprav na samotný koncert. Koncert začal v podvečerných hodinách. Počas vystúpenia zaznelo
množstvo českých aj slovenských ľudových
piesní a vyvrcholením bola prezentácia rockovej kapely z Vracova. Myslím, že každý
účastník koncertu odchádzal spokojný s výkonmi oboch škôl.“
Vracov je družobným mestom obce Močenok od roku 2013. Spoluprácu sprostredkovala miestna akčná skupina „Kyjovské
Slovácko v pohybu.“ Vtedajší starosta obce
Močenok Marián Borza a starosta mesta Vracov Jaromír Repík podporili veľmi
dobrú spoluprácu, ktorá sa rozvíjala najmä

v kultúrnej a spoločenskej oblasti. Folklórne skupiny, dychové hudby alebo spevácke
a tanečné súbory z Močenka navštívili
Vracov a vracovské telesá zasa Močenok
a vzájomne tak obohacovali obyvateľov
o duchovné hodnoty.
V roku 2015 navštívil novozvolený starosta obce Močenok Roman Urbánik starostu vo Vracove Jaromíra Repíka a dohodli
sa vo veľmi dobrej spolupráci pokračovať.
Chceli ju rozšíriť aj na jednotlivé organizácie
a inštitúcie vo Vracove a v Močenku. Tento
zámer sa postupne darí plniť. V roku 2016
začali spoločné sústredenia futbalistov. Základné školy organizujú výmenné pobyty
žiakov, vinári spolupracujú na organizovaní vinárskych výstav. Speváci zo Schóly
z vracovského kostola spievali v roku 2018
na festivale Gorazdov Močenok. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa
sa začala aj spolupráca materských a základných umeleckých škôl, ktorá zrejme bude
pokračovať.
Peter Sýkora

Vo farskej pivnici pokračuje tradícia
degustácie mladých vín

Dvaja Močenčania
darovali stokrát krv

Vo farskej pivnici sa v novembri opäť
konalo podujatie s názvom Beaujolais
2018. Robila sa posviacka a degustácia
mladých vín nového ročníka. Na stretnutie pri príležitosti sviatku svätého Martina
prišla asi desiatka vinárov. Zišli sa hostia
zo známych vinárstiev, ale aj domáci pestovatelia. Privítal ich organizátor podujatia Miroslav Tóth: „Ak budú naše nezrelé
vína požehnané, vyprosíme si tým u Pána
Boha, aby boli omnoho kvalitnejšie, plné
silných vôní a chutí a určite sa nezlomia,“
povedal s úsmevom.

Slovenský červený kríž (SČK), územný
spolok Galanta, ocenil viacnásobných darcov krvi. Ocenenie sa uskutočnilo 12. 12.
2018 v Šali. Odovzdávali sa bronzové, strieborné, zlaté a diamantové Janského plakety a tiež boli odovzdané 4 Kňazovického
plakety za viac ako 100-násobné darovanie
krvi. Celkovo plaketu obdržalo 131 mnohonásobných darcov tejto vzácnej tekutiny.
Riaditeľ SČK v Galante Jozef Fekula
vyzdvihol fakt, že počet darcov krviz roka
na rok stúpa. A to aj napriek tomu, že
darcovstvo podľa neho nie je docenené
a darcovia za tým nehľadajú svoj prospech.
Krv darujú nezištne. Jozef Fekula vyjadril
radosť, že z Močenka bolo ocenených 30
darcov. Podotkol, že darovať krv by mohol
každý zdravý človek aspoň raz za život.
Za stonásobné darovanie krvi boli z Močenka Kňazovického plaketou ocenení Milan Lenčéš a Jozef Dičér. Ich konanie treba
obzvlášť vyzdvihnúť. Pre nich je darcovstvo
samozrejmosťou. Vždy, ak je možnosť, sa
ho neváhajú zúčastniť. Pri tak veľkom počte
odberov, ktoré už absolvovali, však vôbec
nepociťujú žiadne zdravotné problémy.
Odber krvi je pre nich už zvyk. Podľa slov
Lenky Bollovej, darkyne krvi z Močenka,
a Bohumila Pápaya, oceneného diamantovou Janského plaketou za 60 odberov, je
motiváciou pre darovanie krvi záchrana
života a pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.
Jana Nováková

Oficiálny akt požehnania previedol farár
Peter Michalov slovami: „Pane Bože náš,
víno je jedným z tvojich darov, je plodom
zeme a ľudskej práce, a tvoj syn Ježiš Kristus si ho zvolil ako symbol svojej krvi.
Daj, aby sme toto víno prijali ako prejav
tvojej lásky k nám.“ Potom vinári odprezentovali vzorky svojich vín a nasledovala
ochutnávka. Vinári v napätom očakávaní
degustovali a porovnávali svoje pestovateľské výsledky. Na záver Miroslav Tóth
vyjadril presvedčenie, že o rok sa stretnutie zopakuje.
Jana Nováková

Jasličková pobožnosť
K tradičným podujatiam vianočného
obdobia neodmysliteľne patrí Jasličková pobožnosť, ktorá sa koná každoročne
v 1.sviatok vianočný vo farskom kostole. Aj v tomto roku sa v kostole zišli desiatky zvedavých návštevníkov všetkých
vekových kategórií, aby si vychutnali
milú oslavu narodenia Ježiša. So scénkou
Darček pre Ježiška sa divákom predstavili deti, ktoré sa podujali nacvičiť krátky
príbeh o Ježišovi a láske. Deti venovali
nácviku scénky niekoľko týždňov, aby sa
mohli pred divákmi predstaviť ako jeden
tím a spríjemniť im vianočný čas. Viedla
ich Zuzana Škopeková, ktorá s nimi celú
scénku nacvičila. „Zo začiatku prišlo
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na nácvik veľmi málo detí ale nakoniec
sme sa zišli v hojnom počte. Chceli sme
touto scénkou priniesť ľuďom to najdôležitejšie posolstvo, posolstvo lásky. Ďakujem deťom, ktoré boli ochotné v čase svojho voľna nacvičovať,“ vyjadrila vďačnosť
Zuzana Škopeková.
Malí herci museli obetovať časť svojho
voľného času, aby potešili iných. Niektorí mali textu v scénke viac, iní menej, ale
nacvičovali spoločne. Po skončení scénky
ešte novonarodenému Ježiškovo zarecitovalo a zaspievalo niekoľko detí a pán kaplán Ľuboš Utekal udelil všetkým na záver
požehnanie.
Marcela Lenčéšová
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Vianočná akadémia základnej školy
Základná škola v našej obci kaž- z tohto miesta spomenúť všetky decká,
doročne organizuje pre rodičov, ro- ktoré sa na tom podieľali, pretože pre
dinných príslušníkov, ale aj širokú deti je nacvičovanie hrou a to je na nich
verejnosť vianočnú akadémiu. Je to úžasné. Musím spomenúť všetky pani
vždy milé vianočné posolstvo detí svo- učiteľky a všetkých pánov učiteľov, ktorí
jim priateľom i dospelákom. V tom- prišli s nejakými nápadmi alebo sa neto roku žiaci školy opäť zahrali na tú chali nahovoriť na každú blbotinku, čo
správnu strunu a dokázali svojím progra- si decká vymysleli. Musím spomenúť Lymom pobaviť, potešiť i dojať. Diváci si dku, ktorá nám púšťa muziku, Marcelku
mohli počas vianočnej akadémie v ne- a Mareka, ktorí nám pomáhajú s technideľu 16. decembra 2018 pozrieť pekné kou a bez ktorých by to nešlo, a celý tento
scénky, vypočuť básne, piesne, ale aj oži- kolektív sa podieľa na tom, že ja tu môžem
viť si spomienky na Mrázika. „Detičky takto stáť a zhodnotiť, že sa nám to zase
boli úžasné, boli sme dojatí a tešíme sa podarilo,“ bol z akadémie nadšený organa Vianoce,“ povedala po skončení aka- nizátor podujatia Radoslav Novelinka.
démie na margo programu Silvia Benčíková.
Za nádhernými vystúpeniami sa, samozrejme, skrýva niekoľkotýždňová tímová práca
učiteľov i žiakov, ktorí
sa snažili, aby sa mohli
pred divákmi ukázať v
tom najlepšom svetle a
aby navodili tú správnu
vianočnú atmosféru.
„Na konci každej
akadémie som tu ja jeŽiaci základnej školy divákom v kultúrnom dome pridiný za tím, ktorý to má
pomenuli vianočné zvyky.
Foto: Peter Sýkora
zhodnotiť. Preto musím

Škôlkari vítali Vianoce za padajúceho snehu

Počas vystúpenia škôlkarov nechýbali ani jasličky
a svätá rodina.
Foto: Peter Sýkora

Už po piaty raz pripravili naši škôlkari vianočnú akadémiu venovanú
svojim najmilším – rodičom a starým
rodičom. Rozžiarená a vlastnoručne vyzdobená sála vítala hostí 9. decembra 2018.
Po slávnostnom príhovore riaditeľky
Sone Hippovej sa začal kultúrny program,
ktorý pripravili detičky pod vedením

svojich učiteliek.
Deti nacvičovali
program už od jesene a predviedli sa
tancami, básňami či
betlehemským príbehom.
Celým podujatím divákov sprevádzali
moderátorky a moderátor
z predškolskej triedy – Emka Kleinová,
Nelka Selešiová a Dejanko Odráška.

Vystúpenie každej triedy uviedli básňou.
Tradične na záver kultúrneho programu býva zvykom zaspievať si spoločnú pieseň a tým popriať všetkým šťastné a veselé
Vianoce. Tento rok bola obohatená o padajúci sneh, ktorému sa detičky veľmi tešili.
Soňa Hippová, riaditeľka MŠ Močenok

Slávnostnú vianočnú akadémiu si, samozrejme, ani v tomto roku nenechal ujsť
riaditeľ základnej školy Eduard Lacko,
ktorý bol po jej skončení na svojich žiakov i kolegov patrične hrdý: „Som veľmi
rád, že deti tento náročný program zvládli
a ďakujem pekne každému jednému
účastníkovi a pani učiteľkám.“
Marcela Lenčéšová

Na hody prišli
aj Poliaci
Na počesť sv. Klimenta, pápeža
a mučeníka, patróna nášho kostola bola
18. 11. 2018 odslúžená nedeľná sv. omša.
Veľkú farskú sv. omšu celebroval Tomáš
Pavlík, bývalý diakon našej farnosti.
V súčasnosti pôsobí ako kaplán v Čadci-Kýčerka. Po nej bolo pre farníkov
a hostí pripravené v kláštore pohostenie – agapé. Prichystali ho občania
obce a pracovníčky kultúrneho strediska. Nechýbali ani slané a sladké dobroty
z rúk močenských gazdiniek. O malý
kultúrny program sa postarali harmonikár Marián Horváth a speváci,
ku ktorým sa pridali aj návštevníci agapé.
Účasť na agapé bola vysoká. To ocenil aj
celebrant sv. omše Tomáš Pavlík. Vyjadril radosť nad takýmto stretnutím. Páčilo
sa mu, že sa v neformálnom duchu môžu
ľudia porozprávať, podeliť sa o svoje starosti a radosti a utužiť vzťahy. Tešil sa, že
znova po troch rokoch vidí ľudí, ktorých
si obľúbil a ktorí mu prirástli k srdcu.
V častejších stretnutiach mu bráni vzdialenosť súčasného pôsobiska.
Na hodovej omši sa zúčastnilo aj
viacero hostí, medzi inými aj z Poľska.
V rozhovore návštevník z Poľskej republiky Štefan Haczek ocenil: „je vidieť, že sa
obec rekonštruuje, zveľaďuje a rozrastá.
Vnímam a chválim spoluprácu farského
úradu s obecným úradom. Jej výsledky
vidno napr. na vytvorení pastoračného
a komunitného centra.“
Močenské hody navštívil aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
Peter Dobeš. Na margo bohoslužby povedal: „Pozitívne hodnotím inšpirujúcu
a povzbudzujúcu kázeň počas sv. omše.
Našiel som v nej veľa odpovedí na otázky
zo života svojej rodiny a práce.“
Jana Nováková
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Návšteva svätého Mikuláša v Močenku
Skvelý deň 6. december, kedy si väčšina detí nájde ráno po zobudení na okienku, v čižmičkách či papučkách sladké
darčeky od Mikuláša, sa začal dobrou
náladou a očakávaním návštevy svätého Mikuláša aj v materskej škole v našej
obci. Deti v jednotlivých triedach si pod
vedením pani učiteliek preňho pripravili
program v podobe básní, piesní a tancov.
Keď Mikulášovi ukázali, čo všetko vedia a dokážu, dostali za to balíčky plné
dobrôt. Svätý Mikuláš so svojím sprievodom postupne navštívil všetky triedy
materskej školy.
Mikulášsky sprievod, tento raz už aj
s čertom, potom v priebehu dopoludnia navštívil ešte žiakov prvého stupňa
základnej školy, ktorí si užívali aktivity
v športovej hale. Z Mikuláša, anjelikov
a darčekov sa deti tešili, ale určite najväč-

ší úspech zožal čertisko, ktorý priniesol
batoh s dobrotami a srdečne sa zvítal
so všetkými deťmi aj učiteľkami. Deti
za spestrenie dopoludnia a sladké dobroty Mikulášovi zarecitovali a zaspievali.
Mikulášsky sprievod sa prešiel aj obcou
a navštívil mnohé obchodné prevádzky,
firmy, zariadenia pre seniorov, obecný
úrad a robil radosť aj ľuďom v uliciach.
Mikulášsky čas vyvrcholil 8. decembra 2018, kedy sa so svätým Mikulášom
a jeho sprievodom mohli stretnúť aj deti
v spoločenskej sále obecného úradu. Najprv bolo pre deti aj rodičov pripravené
divadelné predstavenie v podaní Divadla
z domčeka, ktoré im zahralo rozprávku
o Jankovi Hraškovi. Mladí herci z Banskej Bystrice svojou rozprávkou zabavili
aj deti, aj dospelých. „Myslím, že robiť rozprávku pre deti nie je ľahká vec.

Dospelý vám nepovie, že ho to nebaví,
a neodíde preč. Zo slušnosti zostane. Ale
keď nezaujmete dieťa, okamžite vám to
dá najavo, vezme mamu za ruku a odíde.
Urobiť rozprávku tak, aby si každé dieťa
z toho mohlo niečo zobrať a zaujala ho,
je pomerne náročné,“ konštatoval Viktor
Sabo z Divadielka z domčeka, na ktorého
rozprávku sa väčšina detí dívala s plným
záujmom.
Po skončení rozprávky deti privítali
aj Mikuláša so sprievodom, v ktorom,
samozrejme, nechýbal čert. Prekvapivé
bolo, že sa niektoré detičky báli skôr Mikuláša a s čertom si bez problémov podali ruku. Všetky detičky dostali balíčky
plné dobrôt a mnohé z nich Mikulášovi
zarecitovali aj básničku či zaspievali pesničku.
Marcela Lenčéšová

Martin Madassery. Priebeh podujatia
zameraného na stretnutie rodín a priateľov kladne hodnotil aj farár močenskej
farnosti Peter Michalov: „Deťúrence sa
na to tešia. Prišli v peknom počte, aby
nielen okoštovali palacinky, ale aby sa aj
stretli. Tento rok je taký výnimočný v tom,
že prišli dvaja pátri verbisti, takže máme
medzinárodnú palacinkovú párty.“
Deti i dospelí si pochutili na skvelých
palacinkách, deti sa zahrali najrôznejšie
hry, dostali malé darčeky a dospeláci spoločne podebatovali. Skvelá vôňa palaciniek sa šírila chodbami budovy ešte dlho
po tom, ako odišli poslední návštevníci
podujatia.
Marcela Lenčéšová

objasnila organizátorka súťaže Lenka
Molnárová.
Do súťaže sa prihlásilo 11 trojčlenných
družstiev, ktoré mali pripravené chuťovo
i vizuálne zaujímavé recepty so špeciálnymi názvami.
Celú prípravu jednotlivých silvestrovských špecialít ostro sledovali bdelé oči
poroty, ktorá sa skladala z pedagógov
a žiakov školy. „Hodnotíme veľa vecí,
napríklad chuť, nápad aj prezentáciu,“ –
prezradila porotkyňa, deviatačka, Patrícia
Malíková – „Je tam aj trochu tlak, keďže
tu máme spolužiakov, ale musí to byť nestranné.“
Pre víťazov boli pripravené krásne, zdravé a chutné ceny. Po dohotovení
všetkých jedál jednotlivé družstvá porote postupne prezentovali svoje výtvory.
Rozhodovanie bolo veľmi ťažké, pretože
pripravené jedlá boli na vysokej úrovni
a aj výborne odprezentované. Napokon
sa však podarilo určiť tri najlepšie tímy
– na 3. mieste sa umiestnili žiaci 9. A,
druhú pozíciu obsadilo družstvo z 8. B
a víťazmi Vianočnej varešky 2018 sa stali
dievčatá z 8. A. „Veľmi sa tešíme, že sme
vyhrali. To sme naozaj nečakali. Na budúci rok sa musíme snažiť, aby sme sa
umiestnili aspoň na jednom z troch hodnotených miest,“ tešila sa z víťazstva jedna
z trojice Miriam Horňáková.

Palacinková párty
Koncom novembra minulého roku sa
v priestoroch komunitného centra uskutočnil už V. ročník Palacinkovej párty.
Úspešné podujatie každoročne organizuje
spoločenstvo Rodina je viac v úzkej spolupráci s farnosťou. Vždy mu predchádza
svätá omša v Kostole sv. Klimenta, ktorú tento raz celebroval verbista Martin
Madassery z Indie. Šikovné mamičky aj
v tomto roku priniesli niekoľko druhov
upečených a naplnených palaciniek, ktoré
sa míňali expresnou rýchlosťou. Z čerstvo
zarobeného cesta si palacinky vyskúšali
postupne upiecť hostia podujatia.
„V tomto roku sme zarobili viac cesta
na palacinky, tak si myslím, že palaciniek
bude dosť. Dokonca deti si pripravili aj
farebné verzie, z ktorých pečú zelené, červené, žlté a rôzne iné palacinky,“ konštatoval spokojne organizátor Peter Kohút zo
spoločenstva Rodina je viac. Nadšené boli
všetky deti, ktoré s radosťou chutnali všetky palacinky naplnené džemom, ovocím,
tvarohom, orieškovou nátierkou alebo
šľahačkou. Zážitkom bolo pečenie palaciniek aj pre pátra verbistu Martina, ktorý
palacinky pred príchodom na Slovensko
vôbec nepoznal. „Dnes druhý raz v živote pečiem palacinky a myslím, že dnes mi
to išlo lepšie ako pred rokom. V Indii nemáme palacinky, ale ja rád varím indické
jedlá. Varievam ich niekedy aj v misijnom
dome v Nitre,“ bol spokojný so svojimi
pokrokmi v pečení palaciniek páter
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Vianočná vareška
v škole
Na základnej škole sa už pomaly stáva
tradíciou, že v predvianočnom čase sa na
jej pôde pripravujú skvelé dezerty alebo
jednoduché jedlá – každoročne sa tu totiž koná podujatie pod názvom Vianočná vareška, určené pre žiakov od piateho
po deviaty ročník. „Je to v poradí už tretí
ročník a pre tento rok sme si zvolili tému
silvestrovský špeciál. Sú to rôzne nátierky
a špeciality, ktorými by pohostili svojich
priateľov. Svojím receptom sa potom budú
prezentovať pred samotnou porotou",

Marcela Lenčéšová
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Vianočné trhy

Adventný koncert

Počas vianočných trhov si návštevníci stánkov mali z čoho vybrať.
Foto: Peter Sýkora

V polovici decembra sa v našej obci
uskutočnili už po štvrtý raz vianočné trhy,
ktoré sa konali v areáli obecného úradu.
Pracovníci obce pripravili pre predávajúcich krásne ozdobené predajné domčeky
a vytvorili tak miniatúrne vianočné mestečko. Pre návštevníkov trhov bola pripravená pestrá ponuka vianočného tovaru,
občerstvenia, v spoločenskej sále obecného úradu tradičná bohatá vianočná výstava spojená s predajom a ešte aj výstava
obrazov autora Martina Papa zo Srbska.
Pre návštevníkov bol pripravený aj
kultúrny program, v ktorom vystúpili domáce telesá. V piatok sa so svojím

programom predstavili Močenskí speváci a folklórna skupina Močenčanka
a v sobotu vystúpili folklórny súbor Sečkár
a spevácka skupina Zúgovanka. Návštevníci si počas trhov po všetky tri dni pochutnávali na vianočných punčoch a občerstvení a vyberali si z veľkého množstva
zaujímavého tovaru. „Pred štyrmi rokmi
sme začínali pod jedným stanom, dnes
máme stánky a robíme trhy pre návštevníkov v adventnom čase. Myslím, že aj tento
rok sa nám podarilo vytvoriť pre ľudí peknú vianočnú atmosféru,“ spokojne konštatoval starosta obce Roman Urbánik.
Marcela Lenčéšová

Požehnanie adventného venca
Počas prvého decembrového víkendu
sa v uplynulom roku začalo adventné obdobie. V našej obci sme čas radostného
očakávania privítali slávnostným požehnaním adventného venca v areáli obecného úradu. Krátky kultúrny program si
pripravil ženský spevácky zbor Cantica
a veniec požehnal farár Farnosti sv. Klimenta Peter Michalov. Podujatia sa zúčastnilo niekoľko desiatok obyvateľov našej obce.
Počas nedeľných svätých omší už bola
v oboch kostoloch farnosti zapálená prvá svieca na adventných vencoch
a požehnávali sa aj adventné venčeky
veriacich. „Začíname obdobie prípravy na príchod Božieho syna a zároveň
sa zapálila aj prvá svieca. Tá prvá svieca
je fialová, symbolizuje očakávanie a nádej veriaceho ľudu, že Pán Boh príde.

Farby adventu vyjadrujú podstatu adventu, je to fialová, ktorá zosobňuje očakávanie, a ružová symbolizujúca radosť
a šťastie,“ vysvetlil Peter Michalov.
Adventný čas má zároveň aj mariánsky podtón, pretože v tomto
čase sa slávi aj sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá sa
so svojou radosťou z očakávania delila
so svojimi blízkymi, a teraz môžu túto
radosť zdieľať všetci veriaci. „Je to také
pozvanie pre každého človeka, nielen
veriaceho, lebo s blížiacimi sa sviatkami
Vianoc sme k sebe milší, úctivejší, možno
aj prežívame väčšie šťastie. A to je možno
taká symbolická pozvánka, aby to nebolo
len počas adventu a Vianoc, ale aby to človek rozdával počas celého roka,“ doplnil
farár Peter Michalov.
Marcela Lenčéšová

V rámci predvianočných podujatí sa
16. decembra 2018 vo farskom Kostole
sv. Klimenta v Močenku uskutočnil adventný koncert.
Podujatie
zorganizovala
farnosť
v spolupráci s obcou a predstavili sa
na ňom Akademický zbor Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre a Komorný
orchester Collegia cantorum. Zo spojenia
zboru a orchestra vzniklo asi 60-členné
teleso, ktoré dokázalo navodiť atmosféru
vyvolávajúcu v divákoch zimomriavky.
Inštrumentálne vianočné skladby svetových autorov, sólový spev Močenčanky
Moniky Leššovej a spievaná svätá omša
slovenského skladateľa Norberta Bodnára boli pre divákov silným lákadlom. Orchester Collegia cantorum vedie skúsený
Štefan Madari.
Zbor i orchester počas omše dirigoval
Marek Štrbák, ktorý pracuje s akademickým zborom na univerzite už niekoľko
rokov. „Je za tým veľa práce, potu a úsilia, ale aj veľa ochotných ľudí a veľa lásky. To je to najdôležitejšie. Pracovali sme
na tom dva a pol mesiaca, potom sa k nám
pridal orchester vďaka pánovi Madarimu
a sme šťastní, že sa nám to podarilo dostať
na takú úroveň, že sa nemusíme hanbiť
a že sme mnohých ľudí potešili,“ tešil sa
z koncertu Marek Štrbák.
Dojatý krásou koncertu bol aj farár
našej farnosti a dekan Dekanátu Močenok
Peter Michalov, ktorý bol hlavným organizátorom podujatia. „Chcem veľmi pekne poďakovať mládežníkom z univerzity
a, samozrejme, aj hudobníkom pod vedením pána Madariho, ktorí aj tento rok prišli medzi nás, aby sme mohli radostnejšie
prežívať obdobie adventu. Predstavili nám
veľmi peknú vianočnú svätú omšu, ktorá
zarezonovala v našich srdciach a naplnila
to, čo dnešná nedeľa radosti chce povedať
– aby človek v tom prežívaní bol aj radostný z toho, čo prežíva,“ konštatoval Peter
Michalov.
Marcela Lenčéšová

Aktuality z obce
V piatok 7. decembra 2018 sa v priestoroch kultúrneho strediska uskutočnil už 4.
hromadný odber krvi v roku. Krv prišlo
v predvianočnom čase darovať 56 dobrovoľných darcov, z ktorých boli 3 prvodarcovia. Všetkým patrí za tento humánny
čin veľká vďaka.
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Bažanty mali
na poľovačke prím
Poľovné združenie Zálesie Močenok
usporiadalo v sobotu 1. 12. 2018 v poradí
už tretiu poľovačku na bažanty a zajace.
Poľovačka sa začala slávnostnými fanfárami. Po nich sa poľovníci so psami vyviezli
do chotára. Ani mrazivé počasie nebolo
prekážkou. Vďaka mrazu nebolo na poliach blato. Predseda združenia Miroslav
Pápay zhodnotil lov ako úspešný. Podarilo
sa uloviť viac bažantov. S tým boli poľovníci spokojní. Úlovok zajacov sa až tak
nevydaril. Trofeje lovu, zajace a bažanty,
boli rozdelené medzi jednotlivých členov
poľovníckeho združenia.
Na výsledkoch lovu sa odzrkadlila dlhodobá práca poľovníkov v revíri.
Po celý rok vytvárajú vhodné podmienky pre prežitie zveri a jej rozmnožovanie.
Prácou poľovníka je v prvom rade starostlivosť o zver a jej ochrana. Poľovanie
je až jeho druhotná úloha. V súčasnosti
je zaznamenaný najmä väčší počet vysokej zveri a to aj napriek jej značnému
decimovaniu na cestách pri stretoch s dopravnými prostriedkami. Drobná zver je
na ústupe.
Jana Nováková

Deti si napiekli
pagáčiky
V komunitnom centre Kláštor si
3. 1. 2019 mohli deti upiecť vlastné pagáčiky. Podujatie bolo určené pre mladých
Močenčanov vo veku od 10 do 15 rokov.
Cesto pripravovali zamestnankyne komunitného centra od rána. Začali varením
zemiakov. Deti prišli hneď po otvorení
centra. Pomáhali pri miesení cesta. Keď
narástlo na potrebný objem, deti vykrajovali pagáče, potierali ich vajcom a posypali sezamom.
Čas pri pečení pagáčov si mladí pekári s pracovníčkami centra krátili hraním
stolného tenisu. Okrem toho zdobili a vymaľovávali závesné ozdoby urobené v predošlých dňoch. Prichystali si ich z múky,
vody a soli.
Pagáčiky sa na prvý pohľad veľmi vydarili. Rýchlo zmizli z tanierov. Deti neskrývali radosť z vlastnoručne zhotovených pochúťok a tiež z toho, že sa niečo
nové naučili.
Jana Nováková
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Stretnutie pracovníkov komunitných centier
Začiatkom decembra 2018 sa
v priestoroch komunitného centra v našej obci konalo stretnutie pracovníkov
všetkých komunitných centier v okolí.
Na močenskej pôde sa tak stretla viac
ako tridsiatka pracovníkov s koordinátormi projektu a vedením obce. „Je to
vlastne pravidelné mesačné stretnutie.
Každý mesiac sa stretávame v niektorej
inej obci. Teraz je to také zhrnutie celoročných aktivít, ktoré komunitné centrá

vytvárajú. Výsledky práce z celého roka
sme si prezentovali počas tohto stretnutia,“ ozrejmila garantka Komunitného
centra Močenok Gabriela Lenčéšová.
Počas dopoludňajšieho programu sa
postupne prezentovali všetky komunitné centrá v okolí so svojimi aktivitami.
Potom si počas spoločných rozhovorov
vymieňali skúsenosti, nápady na nové
zaujímavé aktivity či prezentovali plány
do budúcnosti.
Marcela Lenčéšová

Koncoročné stretnutie pracovníkov komunitných centier sa uskutočnilo
v pastoračnom centre v Močenku.
Foto: Peter Sýkora

Vianočné projekty v Domove dôchodcov
Milosrdného samaritána
Zamestnanci Domova dôchodcov
Milosrdného samaritána sa počas celého roka usilovne snažia svojim klientom
skvalitniť služby a spríjemniť im jeseň života. Každoročne s nimi trávia aj najkrajšie sviatky v roku a nahrádzajú im často
ich vlastnú rodinu.
K tejto milej tradícii pribudol už
druhý ročník projektu Vianočný zázrak. Z nášho zariadenia sa do projektu Vianočný zázrak zapojilo 8 klientov.
Ich želania boli rôznorodé – od kníh,
kozmetických balíčkov až po rôzne hry
a predplatné novín a časopisov. Hoci
zo začiatku sme mali obavy, či sa Vianočný zázrak podarí, vianočné želania seniorov sa plnili zázračne rýchlo.
Za pár dní boli všetky splnené a postupne
až do Vianoc do zariadenia prichádzali
poštou vianočné darčeky.
Na to, aby ste niekoho potešili, nemusíte celý december stráviť v obchodných
centrách. Ide to aj celkom jednoducho,
bez utratených financií, no o to štedrejšie.
Krajšie Vianoce môžete spraviť aj ľuďom,
ktorých nepoznáte. Stačí, ak sa zapojíte

do druhého ročníka Vianočnej pošty –
informovala nás e-mailom pani Ľubica
Noščáková. Staršia generácia je zvyknutá
dostávať na Vianoce rukou písané listy či
pohľadnice. Je to symbol toho, že na nich
niekto myslí.
V rámci projektu vianočná pošta ľudia z celého Slovenska, aj zo zahraničia,
posielali všetkým našim klientom milé
pozdravy a niektorí pripojili aj darčeky. Klienti boli veľmi milo prekvapení
a vďační, že si na nich v tieto krásne sviatky spomenuli cudzí ľudia, a nemali tak
pocit samoty. V očiach im svietili plamienky radosti a šťastia.
Som rada, že sa v dnešnej dobe nájdu ľudia, ktorí nezištne a radi pomáhajú,
bez ohľadu na svoj voľný čas i peniaze.
Do týchto projektov sa budeme zapájať
aj po budúce roky, aby sme aj takýmto
spôsobom vytvorili našim klientom pocit
tepla a domova.
Edita Lovásová,
riaditeľka Domova dôchodcov
Milosrdného samaritána v Močenku
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Dobrá novina ani v tomto roku neobišla Močenok
Naša obec sa aj v roku 2018 zapojila vojaci na Štedrý deň zložili zbrane
do celoslovenského projektu Dobrá no- a spoločne spievali Tichú noc. Na konci
vina. 32 mladých koledníkov a 8 sprevá- svätej omše sa poďakoval mládeži za koledzajúcich osôb na sviatok sv. Štefana šírilo dovanie. Poprial koledníkom veľa síl, aby
vianočné posolstvo. Koledníci boli rozde- túto aktivitu zvládli.
lení do 3 skupín. V 30 močenských doPrvá skupina koledníkov sa predstamácnostiach sa podarilo vyzbierať 2 960 €. vila svojím vystúpením hneď po skončení
Dobrá novina sa uskutočnila už 24.-krát. svätej omše. Dekan Peter Michalov pozval
Jej nosným zámerom bola podpora južnej koledníkov na faru, kde bol pre nich pričasti subsaharskej Afriky, najmä Ugandy. pravený obed. Tu svoje koledovanie predKoordinátorkou Dobrej noviny za našu stavila aj ďalšia skupina. Potom sa už koobec je Mária Vöröšová. Podľa jej slov sa ledníci rozišli po domácnostiach.
organizátori rozhodli podporiť hlavne zaZáujem o koledovanie rastie, čo počínajúcich farmárov. Predstavou organi- cítia aj deti v Afrike. Vďaka patrí predozátorov je, aby sa títo ľudia farmárčením všetkým štedrým darcom, ktorí koledníživili a zabezpečili tak svoje rodiny. Sú to kom otvárajú nielen svoje príbytky, ale aj
napr. pestovatelia banánov, výrobcovia srdcia. Bez nich by nebola Dobrá novina
arašidového masla. Podporené budú, ako o nezištnosti a vianočnej radosti. Veľký
každoročne, aj menšie, čiastkové projekty. podiel na usporiadaní Dobrej noviny má
Finančné prostriedky tak získajú aj komu- aj močenský farský úrad na čele s jeho denitné centrá, zdravotnícke a školské za- kanom.
riadenia. Tieto inštitúcie sa starajú o deti,
Vďaka patrí Monike a Lívii Leššovej,
ovdovené matky a siroty, kde klienti zís- Zuzke Škopkovej a iným, ktorí sa každý
kavajú základné hygienické, zdravotnícke rok zapájajú do tejto akcie.
a sociálne návyky.
Jana Nováková
Celá udalosť sa v Močenku
začala svätou omšou v Kostole sv. Klimenta. Celebroval
ju vojenský ordinár František
Rábek. Vyjadril radosť z možnosti stretnúť sa s farníkmi
z rodnej obce. V kázni zdôraznil, že vo vianočnom čase
by mal dominovať v našich
srdciach pokoj. Porozprával
Koledníci priniesli obetné dary otcovi biskuo prípade, keď počas 1. svetopovi Františkovi Rábekovi. Foto: Peter Sýkora
vej vojny nemeckí a francúzski

Počas vianočného posedenia Rubín
ocenil jubilantov
V spoločenskej sále Močenka sa konalo 1. 12. 2018 vianočné posedenie OZ
Rubín. Členovia združenia rokovali o pláne podujatí v nasledujúcom roku. Za cieľ
si dali napríklad zvýšenie účasti na Dni
zdravia. Súčasťou vianočného posedenia
bolo aj ocenenie všetkých členov združenia, ktorí mali životné jubileum. Malé
darčeky odovzdal jubilantom zástupca
starostu Močenka Peter Sýkora. Zároveň
sprostredkoval aj pozdrav a poďakovanie
od starostu obce a farára močenskej farnosti za celoročnú prácu OZ Rubín.
V čase predvianočného stretnutia sa
obaja nachádzali v Mariazelle, preto sa
podujatia nemohli zúčastniť osobne. Peter

Sýkora vyjadril vďaku za pomoc pri organizovaní viacerých podujatí v obci, napr.
Míle pre mamu a Gorazdovho Močenka. Pre členov OZ Rubín bol pripravený
aj kultúrny program. Počas neho vystúpili FS Močenčanka, spevácka skupina
Zúgovanka a Močenskí speváci. Valéria
Pappová si pripravila prednes básne Vianoce detstva od autoky Márie Jurkovej.
Predsedníčka združenia Eva Molnárová
vyjadrila potešenie, že sa členovia mohli
stretnúť a posedieť v tomto predvianočnom čase.
Posedenie pokračovalo v srdečnej
a priateľskej atmosfére aj po skončení oficiálneho programu.
Jana Nováková

Pripomenuli sme
si symboliku
vianočných
sviatkov
Svätú omšu na slávnosť Božieho
narodenia v našej farnosti slúžil v minulom roku náš rodák, šéfredaktor týždenníka Katolícke noviny Igor Hanko.
Počas omše vysvetlil symboliku spojenú s vianočnými sviatkami.
Na začiatok požehnal jasličky a betlehemy, ktoré si veriaci priniesli. Povedal, že jasličky sú dôležitým symbolom
Vianoc, ktorým Ježiško ukázal svoju
poníženosť a lásku voči nám, keď prišiel na svet v maštaľke na slame. Igor
Hanko pripomenul, že prvé živé jasle
postavil v roku 1223 sv. František z Assisi blízko talianskej dedinky Greccio.
Taktiež šéfredaktor Katolíckych novín
priblížil skutočnosť, prečo nechýbajú
na štedrovečernom stole ryby. Vyplýva
to z gréckeho pomenovania ryby, a to
ichtys. Ide totiž o začiatočné písmená
kresťanského pozdravu v gréckom jazyku: Ježiš Kristus Boží Syn Spasiteľ
(Iesus Christos Theú Yios Soter). Práve
preto si Božie narodenie pripomíname
aj jedením rýb. Ďalším symbolom Vianoc, ktorý pripomenul Igor Hanko, je
svetlo. V domácnostiach, na budovách
máme radi v tomto čase ligotavé svetlá.
Čím sú jasnejšie, tým sme radostnejší.
Hanko pripomenul, že pravým svetlom
sveta je Kristus. Bez zmyslu života, ktorý nám dáva Boží syn, je ťažko žiť dobre. On nám pomáha vidieť smerovanie
nášho bytia.
Igor Hanko vysvetlil aj symboliku
vianočnej ozdoby – gule. Stará francúzska legenda podľa jeho slov hovorí,
že jedna zhrbená starenka položila Ježiškovi v jasličkách malé jabĺčko do rúk
a vzápätí vystrela svoj chrbát a omladla.
Jablko je symbolom prvotného hriechu. Tou ženou mala byť neposlušná
Eva, ktorá verí, že prišiel Spasiteľ, ktorý
zotrie všetky naše hriechy, a je našou
nádejou – pomôže ľudom vrátiť raj.
Guľa môže predstavovať aj zemeguľu,
keď všetkým obyvateľom tejto planéty
ponúkne Spasiteľ nový začiatok. Stromček zase pripomína strom poznania
dobra a zla.
Jana Nováková
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Vinári priniesli víno
na požehnanie
Močenskí vinári si dali 27. 12. 2018
požehnať vína v Kostole sv. Klimenta.
Urobili tak v rámci tradície požehnávania vína spojeného so sviatkom svätého
Jána Evangelistu. O vrátenie tohto dávneho zvyku do Močenka sa zaslúžili hlavne
záhradkári. Ako povedal predseda Slovenského zväzu záhradkárov v Močenku
Marián Švondra, dlhšie obdobie nebolo
dovolené dodržiavať takéto tradície. Preto
sú záhradkári radi, že pribúda stále viac
ľudí, ktorí si dajú svoje vzorky vína posvätiť. Niektorí vinári si chybne myslia, že ich
mladé vína ešte nie sú vhodné na posvätenie. Nie sú číre, dostatočne vyčistené. Aj
takéto vína si však môžu dať posvätiť.
Podľa močenských záhradkárov napriek nie veľmi vhodným podmienkam
na pestovanie vína v našom regióne dosahujú Močenčania vo vinárstve dobré
výsledky. Neboja sa porovnania s vinármi
z okolia. Vinári z Močenka sa zúčastňujú degustácií vín v okolitých oblastiach
a vždy sa umiestňujú na popredných
miestach, hoci je konkurencia veľká.
Tradícia požehnávania vína je teda
žiadaná aj v našej obci. Biblické pramene uvádzajú, že sv. Ján Evangelista vypil
otrávené víno, ale jed naňho neúčinkoval.
Keďže sa mu nič nestalo, stal sa patrónom
vinárov. Preto sa na jeho sviatok, 29. 12.,
každoročne svätí víno v chrámoch.
Záhradkári vynaložia všetko úsilie,
aby sa táto udalosť konala aj v budúcnosti
pre ďalšie generácie.
Jana Nováková

O silvestrovskú kapustnicu bol veľký záujem
Združenie Rodina je viac spolu
s farským a obecným úradom aj koncom
roka 2018 zorganizovalo silvestrovskú
kapustnicu. Konala sa v pondelok 31. 12.
v pastoračnom centre. Po skončení sv.
omše sa návštevníci podujatia odobrali
do priestorov kláštora. Tam ich čakali teplá kapustová pochúťka a iné občerstvenie.
Zástupca združenia Peter Kohút vyjadril potešenie, že organizátori mohli
nadviazať na tradíciu a už tretíkrát usporiadať takéto stretnutie. Poďakoval sa všetkým členom za podporu pri organizovaní
akcií v uplynulom roku. Pripomenul aj
Božiu pomoc, keďže sa na akciách problémy vždy vyriešia, väčšinou vyjde počasie
a je k dispozícii dosť šikovných rúk,
ochotných pomôcť. Povedal tiež: „Ďakujem farárovi Petrovi Michalovi za ce-

loročnú spoluprácu a za to, že podujatia
občianskeho združenia sa vždy stretnú
s prijatím a maximálnou ústretovosťou.
V neposlednom rade chcem vyzdvihnúť
pochopenie starostu Močenka. Ten je
vždy pripravený poskytnúť potrebné zázemie a radu.“
Pán farár sa tešil, že účasť na sv. omši
a silvestrovskej kapustnici bola znova vysoká. To, že sa ľudia stretli na záver starého
roka a ako jedna rodina spoločne povečerali, považuje za prejav súdržnosti. Vyjadril vďaku: „Ďakujem všetkým, ktorí sa
na príprave kapustnice podieľali a venovali svoj čas pre spoločný prospech. Zároveň želám všetkým občanom do nového
roka 2019, aby bol tento rok milostiplný
a požehnaný.“
Jana Nováková

Silvestrovskú kapustnicu pripravili pred kláštorom členovia združenia
Rodina je viac s priateľmi.
Foto: Peter Sýkora

Novoročný ohňostroj
Prvým tohtoročným podujatím obce
bol novoročný ohňostroj, ktorý sa konal 1.
januára 2019 popoludní. Zišli sa na ňom
v areáli obecného úradu napriek nepríjemnému počasiu, ktoré sprevádzal
drobný dážď, desiatky obyvateľov Močenka a návštevníkov obce. Štátnu hymnu
zaspievali členky ženského speváckeho
zboru Cantica a prítomným popriali v
práve sa začínajúcom kalendárnom roku
iba to najlepšie starosta obce Roman
Urbánik a dekan močenského dekanátu a zároveň farár farnosti Močenok
Peter Michalov. „Všetkým prajem, aby
rok 2019 bol pre každého úspešný, aby
boli zdraví, šťastní, mali pohodu doma
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aj v práci a aby sme mali pohodu aj
v obci a mohli realizovať všetky úlohy,
ciele a plány, ktoré máme,“ poprial obci
a jej obyvateľom starosta Roman Urbánik.
„Chcel by som všetkým popriať, aby boli
plní radosti, aby sa, aj keď bude tento rok
náročný, dokázali tešiť na to, čo je pekné
a pozitívne. Prajem im veľa sily, odvahy,
zdravia, šťastia a Božieho požehnania,“
pridal želanie aj dekan Peter Michalov.
Po kratučkých príhovoroch už nasledoval očakávaný ohňostroj, ktorý zo strechy kultúrneho domu odpálili pracovníci
obecnej polície. Návštevníci podujatia si
vychutnali pekný ohňostroj a navzájom
si želali pre rok 2019 len to najlepšie.

„Močenčanom by som poprial veľa zdravia, Božie požehnanie a dodržiavanie takýchto dobrých zvykov, ako je ohňostroj.
Stretneme tu veľa známych, priateľov, poprajeme si všetko dobré a myslím, že to je
dôležité,“ zaželal za všetkých návštevník
Peter.
Pre návštevníkov ohňostroja bolo pripravené aj malé občerstvenie v podobe
čaju, vareného vína a punču, ktoré pre
túto príležitosť uvaril ochotný sponzor
obce. Obyvatelia ešte dlho po skončení
ohňostroja zotrvali v areáli obecného úradu v družných priateľských rozhovoroch.
Marcela Lenčéšová

MOČENOK
Inzercia
Predajňa BIO pre VÁS na ulici sv. Gorazda 621 (oproti Jednote) z prevádzkových dôvodov bude otvorená len v sobotu
od 8:00 do 12:00 hod. Kváskový chlieb, vianočku a záviny (makový, orechový, kakaový, tvarohový) si môžete objednať do štvrtku
do 12:00 hod na tel. č. 0918 536 414 alebo na bioprevsetkych@gmail.com.
Tovar si môžete objednávať aj na www.bioprevas.sk.
Prehľad počtu obyvateľov a ich skladba
ku dňu: 31. 12. 2018:
kategória		

počet

Súčasný počet obyvateľov		

4 440

muži od 18 do 60 rokov		
1 378
ženy od 18 do 55 rokov		
1 218
deti do 18 rokov			
778
ostatní				1 066

Štruktúra obyvateľstva podľa veku

Skupina		

do 6 rokov 271
do 15 rokov 654
do 18 rokov 778
od 1 do 18 rokov 729
od 15 rokov 3 786
od 18 rokov 3 662
Pozn.: “od“ je vrátane, “do“ nie je vrátane.

Narodení
Zosnulí		
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Sobáše		
z toho:		

Spolu

Muži

49
26
40
24
48
26
48
18
34
23 cirkevných

Ženy
23
16
22
30

Obdobie: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

SMÚTOČNÉ OZNAMY
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 7. decembra 2018 prišli naposledy rozlúčiť s našou drahou mamičkou, babkou a prababičkou,
p. Alžbetou Stankovou. Ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 8.
januára 2019 prišli naposledy rozlúčiť s našou milovanou mamou, babkou a prababkou
Margitou Sabovou. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

„S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“
Dňa 11. decembra 2018 nás
opustila manželka, mama
a babka Mária Kondrótová.
Ďakujeme za tichú modlitbu
a spomienku. Smútiaca rodina.
Zavreli sa tvoje oči, stíchol tvoj hlas.
Už viac neprinesieš,
svoj smiech medzi nás.
Rozdávala si úsmev,
pomocnú ruku tiež.
Takto nám v spomienkach
navždy zostaneš...
Budeme na Teba, Marika, pamätať vo
svojich modlitbách. Kolegyne a kolegovia.

Dňa 10. januára 2019 uplynú 4 roky, čo
nás navždy opustila naša mama, babka a prababka p. Katarína Braunová.
S úctou a láskou spomínajú deti Magdaléna, Darina a Peter s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa dňa 28. decembra
2018 prišli rozlúčiť s naším
drahým manželom, dedkom
a pradedkom Deziderom Boháčom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

a štyri dcéry s rodinami.
"Kytičku kvetov na hrob Ti dávame,
v plameňoch sviečok
na Teba s láskou spomíname."
Dňa 19. februára uplynie 1.
smutný rok, čo nás navždy
opustil drahý otec, dedko, pradedko Štefan Dičér.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami.

Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
Dňa 1. februára 2019 uplynie
5 rokov, čo nás navždy opustila naša mamina a babina
Anastázia Vrabcová rod. Karlubiková,
na ktorú spomínajú synovia s rodinami
a vnúčatá. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také, aké bolo predtým.
Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale Vás nám už nik nevráti.
Čo s vďakou za lásku Vám môžeme dať?
Len kyticu kvetov a s láskou spomínať.
Dňa 24. februára 2019 si pripomíname
druhé smutné výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý
otecko, svokor a deduško p.
Jozef Lenčéš a 22. marca 2019
si pripomíname prvé smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša
drahá mamička, svokra a babička p. Alžbeta Lenčéšová.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Janka, syn Bohuslav s manželkou Mirkou, syn Jozef s manželkou Jankou
a vnúčatá Lenka a Tomáško.

Dňa 2. februára 2019 uplynie 15 rokov, čo nás navždy
opustil môj manžel, otec
a starký František Packa.
S láskou spomína manželka

Dňa 27. februára uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša mamička
a stará mamička Valika Ištokovičová.
S úctou a láskou spomína dcéra Gitka
s rodinou. „Odpočívaj v pokoji. “

Dňa 29. januára 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustila naša mamička
a babka p. Irena Sklenárová.
S láskou spomína celá rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
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Vianočný turnaj stolnotenistov vyhral Martin Gálik Mladšie žiačky
Záver roka v stolnotenisovom oddiele
patrí tradične vianočnému turnaju registrovaných hráčov. Tento rok sa stretli v piatok 28. 12. 2018. Bol to v poradí 21. ročník
turnaja. Súťažilo sa vo dvojhre a štvorhre.
Do dvojhry sa zapojilo 12 hráčov. Rozdelení boli do dvoch skupín. Hráčov privítali
starosta obce a predseda oddielu Karol Malík. V skupinovej fáze sa hralo systémom
každý s každým. Do finále postupovali prví
traja z každej skupiny.
Turnaj vyhral Martin Gálik, ktorý stratil iba jeden set. Druhý skončil Marián Ma-

lík. Prehral iba vzájomný zápas s Gálikom.
Tretie miesto patrilo Ivanovi Révayovi.
Dvojhry sa hrali 9 hodín.
Záver podujatia patril štvorhrám. V nich
súťažilo 5 tímov. Finále patrilo dvojiciam
Lenčéš – Malík a Gálik – Čiernik. Víťazmi
sa stali Gálik s Čiernikom.
Úroveň turnaja si pochvaľoval Marián
Malík: „Úroveň stolného tenisu stúpa. Je to
spôsobené asi aj tým, že hráme vo štvrtej
lige. Pribúdajú nám aj mladí hráči. Dúfame, že jarná časť prinesie zlepšenie.“
Jana Nováková

Mladí Močenčania získali bronz
Nadšenci močenského mládežníckeho
futbalu zorganizovali 24. 11. 2018 žiacky
turnaj do 13 rokov (U13). V Močenku sa
predstavilo 10 družstiev z Nitry a okolia.
Za domácich na turnaji hrali 2 mužstvá,
13- a 12-roční chlapci. Močenok mal svoje
zastúpenie aj v ďalšom tíme. Vo výbere OFZ
Nitra U11 ho reprezentovali Damián Biliczký a Miloš Bleho.
Prvé miesto si vybojovalo Veľké Zálužie.
Vo finále sa stretlo so Zbehmi. O víťazovi
sa rozhodlo až pokutovými kopmi. Bronzové medaily si z turnaja odniesli domáci.
V zápase o 3. miesto proti sebe nastúpili močenské tímy. Zvíťazili starší futbalisti. Keďže
obe družstvá bojovali vo svojich skupinách
do posledného zápasu o prvé miesto, rozhodli sa organizátori bronzovými medailami
oceniť všetkých močenských žiakov.
Tréner i hráči Močenka sú spokojní
s výsledkom, pretože na turnaji hrali kvalit-

né tímy. Naši chlapci predviedli veľmi dobrý
výkon. Podľa Filipa Tirindu z FK Močenok
boli najťažšie zápasy proti Veľkému Zálužiu
a výberu OFZ. Úspechy považuje za zaslúžené. Mladí futbalisti absolvujú dvakrát
do týždňa náročné tréningy.
Podľa trénera Veľkého Zálužia Pavla Bíra
bolo finále ťažké, všetky zápasy boli vyrovnané, prakticky stále sa hralo o jeden gól alebo na remízy. Družstvo Zálužia malo podľa
neho aj kúsok šťastia. Výhra celý tím potešila. Ako sa vyjadril Pavel Bíro, nešlo im o zisk
pohára, ale išlo o to, aby úsilie chlapcov bolo
zavŕšené pekným úspechom a aby to mladým futbalistom dodalo ďalší elán a radosť
zo športu.
Gabriel Vrba, jeden z organizátorov
turnaja, bol s priebehom turnaja spokojný:
„Som rád, že sa nám podarilo zorganizovať
turnaj, stojí to dosť veľa síl.“
Jana Nováková

Za oblastný výber hrali aj hráči FK Močenok
Mladí hráči FK Močenok a FC
Vracov odohrali prípravné zápasy
s výberom žiakov Oblastného futbalového
zväzu v Nitre. Duely sa konali v sobotu 27.
októbra 2018. Futbalisti si zmerali sily v rámci futbalového sústredenia. Za výber oblastného futbalového zväzu hrali aj dvaja hráči
z FK Močenok Damian Biliczký a Miloš
Bleho.
Tréner našich futbalistov Miloš Bleho
v rozhovore konštatoval, že sily všetkých
družstiev boli vyrovnané. A to aj napriek
tomu, že Močenok a Vracov mali ročníky
chlapcov narodených v roku 2007 a oblastný futbalový zväz postavil do zápasov
o rok mladších futbalistov. Podľa trénera
FC Vracov Oldřicha Bábiča boli žiaci veľmi
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šikovní. Mladým športovcom to dáva nové
skúsenosti. Porovnanie svojich kvalít so súperom ich posúva dopredu. Zápasy si vyžadovali dobrú kondíciu. Vyhodnotil svoj tím
ako vyzretý.
Výber oblastného futbalového zväzu viedol tréner Roman Hromádka. Turnaj hodnotil takto: „S výkonom svojich
zverencov som bol spokojný. Aj keď boli
o jeden rok mladší, neubralo im to na bojovnosti a pokojne sa môžu postaviť proti
takýmto súperom. Podali taký výkon, ako
som si predstavoval. Ako povedali ostatní
kolegovia, tréneri, sústredenie splnilo svoj
účel. Výsledné poradie nebolo dôležité, keďže išlo o priateľské tréningové stretnutia."
Jana Nováková

zimujú na 4. mieste
Po skončení jesennej časti skončili mladšie žiačky HK Junior Močenok
v oblastnom majstrovstve Nitrianskeho a Trnavského kraja na štvrtom
mieste. V konkurencii 15 tímov v súťaži získali skóre 195:143 a 22 bodov.
Zostava: Michaela Brzová, Karolína
Mináriková, Bianka Kokešová, Lucia
Eisellová – brankárky. Bianka Slamková,
Laura Kolenčíková, Viktória Vörösová,
Petra Braunová, Ema Matušicová,
Naďa Uhrová, Ema Lenčéšová, Vivien
Svoreňová, Linda Paškevičová, Chiara
Grmanová, Michaela Uhrová, Sára
Straňáková, Karolína Tóthová, Samanta Sabová, Danka Šoková.
V súťaži odohrali dievčatá 14 zápasov. Hráčky prípravky odohrali okrem
toho ešte 6 turnajov a žiačky v rámci
Školského športového strediska 2 turnaje.
Vyjadrujeme spokojnosť s účinkovaním družstva. Vzorne reprezentovali klub HK Junior Močenok, obec
a školu.
trénerka družstva: Marta Braunová
vedúca družstva: Sylvia Kolenčíková

V obci pôsobí
aj ŠACH-klub
V našej obci už tretí rok pôsobí
šachový klub. Klub má 26 členov. Pracuje pod názvom ŠACH-klub Močenok.
Reprezentuje našu obec vo dvoch
súťažiach: v 3. lige, skupine B1 súťaží ŠACH-klub Močenok A a v 5. lige,
skupine B11 súťaží ŠACH-klub Močenok B.
Družstvo Močenok A má 18 hráčov. V lige, v ktorej hrá, je 11 družstiev.
Šachisti si merajú sily s družstvami
Podhájska B, Nitra B, Nové Zámky B,
Levice B, Pribeta a inými. V tejto súťaži sa umiestnili aktuálne na 10. mieste
s 3 bodmi. Družstvo Močenok B má 8
hráčov. V lige súťaží spolu s ďalšími 8
tímami. Ich súpermi sú Podhájska C,
Šurany C, Šurany D, SIM-SIM Topoľčany C, NŠK Junior A, B, C a D.
Aktuálne zastávajú 4. miesto s 9
bodmi.
Jana Nováková

MOČENOK

PF 2019 „Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ!“
Máme to za sebou. Dôstojne sme
sa rozlúčili s rokom 2018. Až na niekoľko nespratníkov, ktorí sa správali
tak, akoby sa hodnota ich IQ približovala k teplotám typickým pre novoročné počasie.
Ohňostrojom sme odštartovali
nový rok 2019. Na jeho prahu Vám
želám šťastné vykročenie a pevný
krok počas celého obdobia až do Silvestra 2019. Sviatky rodiny prebehli
rýchlo, ale hlavne pokojne. Polnočná
svätá omša bola čerešničkou na torte. Stratilo sa pár psíkov, ale napokon sa našli. Aj zatúlaní spoluobčania
zo silvestrovských osláv sú už doma
a môžeme začať napĺňať novoročné
predsavzatia. Betlehem pred obecným
úradom mal neželaných návštevníkov, ale je celý a v poriadku. Nepoda-

rilo sa zistiť, či chcela návšteva vymeniť Svätú rodinu alebo zvieratá, ktoré
chránili Ježiška.
Darčeky potešili malých aj veľkých,
u niektorých nastalo obdobie vymieňania. Ozdoby z domácností, ale aj
z obce sa pomaly odstraňujú a nastáva
každodenná realita. Žiaci celý dychtiví po vedomostiach už zarezávajú
v školských laviciach a netrpezlivo čakajú, aké bude polročné vysvedčenie.
Spolu máme aj dôvod na malú
oslavu. Ak som dobre rátala, toto je
desiaty článok, ktorým vás cezo mňa
kamerový systém O. P. informuje
o dianí v obci. Len dúfam, že vám ešte
nelezieme na nervy a zachováte nám
priazeň. Stále nám pribúdajú kolegyne do kamerového systému a pomaly
neostanú biele nepokryté miesta ka-

Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný
závod Nitra ako
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
v obci Močenok, vyzýva všetkých
občanov, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu, aby do verejnej kanalizácie nevypúšťali nerozpustné resp.
ťažko rozpustné látky, nevhadzovali
predmety, ktoré spôsobujú upchávanie a poruchy čerpadiel v prečerpávacích staniciach a tým znemožňujú
funkčnosť verejnej kanalizácie.
Kanalizácia nie je odpadkový kôš !

Upozorňujeme, že verejná kanalizácia slúži iba na odvádzanie splaškových vôd z domácností, do verejnej
kanalizácie nepatria chemikálie, farby, predmety z dreva, drôty, plechy,
stavebný odpad, plastové a gumové
produkty, textilné produkty (napr.
dámske pančuchy), lieky, odpady
zo záhrad, hygienické potreby (napr.
vlhčené obrúsky, dámske hygienické
potreby, vatové tyčinky do uší), zvieracie fekálie, cigaretové ohorky, kuchynské a motorové oleje, kuchynský
odpad, noviny, atď.
Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s.

Takýto pohľad sa naskytol pracovníkom vodární pri zisťovaní príčiny
nefunkčnej kanalizácie v našej obci.
Foto: ZsVS

merami. Tým sa zvyšuje bezpečnosť,
čo je prioritou vedenia obce. Ešte, aby
som nezabudla, máme novú tržnicu
a nový pamätník obetí vojen. Na hornom cintoríne a v areáli Orlovne bola
odhalená busta zakladateľa rádu školských bratov svätého Jána De La Salle.
Treba si pripomínať aj naše dejiny,
aby mládež nezabudla a aby sa zachovala úcta k predkom.
Takže stále sa na niečom u nás
pracuje a v budúcnosti sa odstráni
aj problém s kanalizáciou pri zdravotnom stredisku, ktorým nás stále
bombardujete. Ale problémy sú na to,
aby sa riešili. Hlavy hore a s úsmevom
vykročte v ústrety novému roku 2019.
Šťastné vykročenie, priatelia.
Vaša kamera (text: Ľubomír Kováč)
Inzercia

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
JUDr. Lýdia Vylimcová
Sídlo advokátskej kancelárie:
Močenok, Švábska č. 1431/18
Kontakt:
tel: 037 655 28 33
mobil: 0903 729 822
e-mail: judrvylimcova@gmail.com
web: www.judrvylimcova.sk
Ponúka právne služby
a poradenstvo v oblastiach
• obchodné právo, vrátane práva
• obchodných spoločností
• pracovné právo
• občianske právo
• rodinné právo
• správne právo
• vyhotovovanie zmlúv
vymáhanie pohľadávok
• vypracovanie návrhov
na začatie konania
a ďalších podaní
v konaniach pred súdmi,
orgánmi štátnej správy
a miestnej samosprávy
• zastupovanie pred súdmi,
orgánmi štátnej správy
a miestnej samosprávy
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Novootvorený masérsky salón
Erika Szabóová ponúka
svoje masérske služby
v Močenku v budove
zdravotného strediska.
Darujte sebe aj svojim
blízkym zdravie
a príjemné pocity
získané masážou.
Otváracie hodiny:
na objednávku, na tel.
č. 0907 407 038
Organizátori Vianočnej akadémie materskej školy ďakujú sponzorom manželom Kováčovým z firmy Kováčservis za požičanie
snehostroja a aj náplne doň. Poďakovanie patrí i všetkým pani
učiteľkám, deťom, ale i rodičom, ktorí pomohli dotvoriť vianočnú
atmosféru prípravou kostýmov.
Veľké poďakovanie patrí sponzorovi Tomášovi Vričanovi, vďaka
ktorému sa nám podarilo do materskej školy zakúpiť všetkým
deťom novú posteľnú bielizeň. Sponzorským darom prispela aj
rodina Slamková. Použitý bude na nákup detských návliečok.
Interiér jednotlivých tried sa nám podarilo zútulniť aj vďaka
Ivanovi Blažovi z firmy Ibex, ktorý nainštaloval mozaikové koberce na hrové aktivity pre deti do všetkých tried.
Soňa Hippová, riaditeľka MŠ

Párty obchod v Močenku
ponúka na plesy a karnevaly:

Otváracie hodiny:
Po-Pia: 8,00 -16,00 hod.
Sobota: 8,00 - 12,00 hod.

- balónové výzdoby, závesné dekorácie, girlandy,
lampióny, vejáriky, pompóny, serpentíny
- škrabošky, frkačky, trumpety, vystreľ. konfety
- sviečky, servítky, organzy, stuhy, konfety
- párty klobúky, párty okuliare, fotorekvizity
- prenájom fotokútika
- prenájom čokofontány

Veľký výber. Super ceny.

Párty obchod, Borzagoš 1930, Močenok, 0908768298
www.vsetkonaparty.sk
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