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Patrik Lenčéš (stojaci v strede) počas diakonskej vysviacky.                                      
Foto: www.biskupstvo-nitra.sk

Volieb do europarlamentu sa v Močenku zúčastnilo necelých 16 % voli-
čov..                                                                                      Foto: Peter Sýkora

Diakonské svätenie v Bazilike  sv. Emeráma v Nitre udeľoval diecézny biskup Viliam Judák.                                                       Foto: www.biskupstvo-nitra.sk

Primátor Šale Jozef Belický a generálny riaditeľ Dusla, a.s. Petr Bláha slávnostne dali do užívania cyklotrasu zo Šale do Dusla.  Vyskúšali ju na spoloč-
nom bicykli. Cyklotrasu otestoval aj podnikateľ z Močenka Miroslav Tóth.                                                                                                     Foto:  Peter Sýkora

Počas Dňa zdravia si návštevníci okrem iného mohli dať zmerať tlak. Nechýbali ani rady, ako si majú pripraviť kváskový chlieb.         Foto:  Peter Sýkora
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Voľby do europarlamentu
V sobotu 25. mája 2019 sa v Európ-

skej únii po 5 rokoch opäť konali voľby 
do europarlamentu. Volebné miestnosti 
v našej obci boli k dispozícii voličom 
od 7. do 22. hodiny. V týchto voľbách 
mohlo svoj hlas odovzdať 3 622 opráv-
nených voličov. Voliči prichádzali 
do troch volebných miestností priebež-
ne počas celého dňa. „Som presvedčený 
o tom, že je dôležité, aby ľudia chodili 
voliť v týchto voľbách, pretože sú také 
významné ako napríklad obecné voľ-
by. Slovensko je súčasťou Európy, patrí 
do Európy a to, že sme jej členmi, je 
veľmi dobrá správa pre nás Slovákov 
a je to aj podmienka pre ďalší rozvoj. 
Preto si myslím, že každý by mal v tých-
to voľbách odovzdať svoj hlas, mal by 

sa zúčastniť volieb,“ myslí si Stanislav 
Šimko. „Ja si myslím, že všetko, čo sa 
týka štátu a ľudí, sa týka každého z nás. 
Každý by mal ísť preto voliť. Už len pre-
to, že chceme nejaké výhody, chceme 
čerpať z eurofondov a podobne. Ak to 
neviem ovplyvniť nejako inak, zásadné 
je, aby som išla voliť,“ doplnila Magda-
léna Syslová. Zo všetkých oprávnených 
voličov však malo pocit, že je dôležité 
prejaviť svoju vôľu hlasovaním, v ko-
nečnom súčte iba necelých 16 % voličov, 
konkrétne ich bolo 570. Celoslovenská 
účasť vo voľbách dosiahla 22,74 %.

V našej obci získala najviac hlasov 
strana SMER – Sociálna demokracia, 
na druhom mieste sa umiestnila Koalícia 
Progresívne Slovensko a SPOLU – ob-

čianska demokracia, tretia pozícia patrila 
v Močenku Kresťanskej únii. Celoslo-
venské výsledky hovoria o tom, že naj-
úspešnejšia bola vo voľbách do europar-
lamentu Koalícia Progresívne Slovensko 
a SPOLU – občianska demokracia s viac 
ako 20 % hlasov voličov.

Slovensko bude nasledujúcich 5 ro-
kov v europarlamente zastupovať 14 
zvolených poslancov z Koalície Progre-
sívne Slovensko a SPOLU – občianska 
demokracia, zo strany SMER– sociál-
na demokracia, z Ľudovej strany Naše 
Slovensko, Kresťanskodemokratické-
ho hnutia, strany Slobody a Solidarity 
a zo strany Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti.

Marcela Lenčéšová

Obec zvažuje založenie sociálneho podniku
Starosta Roman Urbánik predniesol 

29. 5. 2019 na III. zasadnutí obecného 
zastupiteľstva (OZ) návrh na vytvorenie 
registrovaného sociálneho podniku. Zria-
ďovateľom by mala byť Obec Močenok. 
Návrh je reakciou na nový zákon, ktorý 
rieši problematiku sociálnej ekonomiky 
a sociálnych podnikov. Podľa novej legis-
latívy by bolo možné skrátiť proces pre-
biehajúci od návrhu takýchto podnikov až 
po ich realizáciu.

Cieľom založenia sociálneho podniku 
v našej obci je podpora znevýhodnených 
skupín obyvateľov a vrátenie týchto ľudí 
na trh práce. Predstava vedenia obce je 
zamestnať 2 – 4 pracovníkov. Obec už 
v súčasnosti prevádzkuje chránené diel-
ne, ktoré sa osvedčili. Chce ich aj naďa-
lej udržať. „Stále máme občanov, ktorí 
sa pýtajú, či pre nich nemá obec prácu. 
Tu nejde o podnikanie v zmysle biznisu. 
Ide nám o pomoc pre našich obyvateľov. 
Týmto spôsobom je v EÚ zamestnaných 
10 % ľudí,“ vysvetlil Roman Urbánik.

Počas zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva sa rozhodovalo o tom, či obec podá 
návrh na registráciu sociálneho podniku. 
To však, ako uviedol Roman Urbánik, 
ešte neznamená, že v obci takýto podnik 
bude: „Žiadam len mandát od poslancov, 
či súhlasia s tým, aby obec podala návrh 

na registráciu. O všetkých ďalších kro-
koch budú poslanci vždy informovaní 
a požiadaní o posúdenie prínosu ďalších 
postupov. Vždy je možné prerušiť kro-
ky na rozbehnutie sociálneho podniku, 
ak by legislatívne či iné podmienky boli 
pre obec nevýhodné.“

Poslanec  Jozef  Šuvada upozornil 
na to, že sociálny podnik nemusí mať dl-
hodobý  prínos  pre  hospodárenie  obce, 
keďže príspevky štátu sú termínované 
na 2 roky. Obci to podľa neho prinesie 
viac problémov,  navýši  sa  byrokracia,  
napr.vedenie účtovníctva. V súvislosti 
s navrhovaným  zriadením  sociálneho  
podniku vyjadril Jozef Šuvada názor, že 
je ťažké pri dnešnej vysokej zamestna-
nosti zohnať dobrú pracovnú silu so za-
behnutými pracovnými návykmi.

Poslanec Stanislav Šimko myšlienku 
založenia sociálneho podniku podporil: 
„Vždy je tu nejaké riziko, inak by sme ne-
napredovali. Už len z registrácie podniku, 
z prvého kroku nám budú plynúť určité 
benefity. Je rozumné využiť výhody, ktoré 
takéto aktivity pre obec ponúkajú.“

Stanoviská poslancov Ernesta Vereša, 
Štefana Horňáka a Evy Molnárovej sa 
zhodovali v podpore návrhu.

OZ nakoniec návrh schválilo.
Jana Nováková



Slovenská sporiteľňa zrušila po-
bočku svojej banky v našej obci ešte 
v polovici roka 2017. Za službami 
sporiteľne museli klienti banky vy-
cestovať do Šale alebo Nitry. Klienti 
banky však mohli využívať banko-
mat Slovenskej sporiteľne, ktorý bol 
umiestnený v budove obecného úra-
du. S účinnosťou od 1. júla 2019 sa 
Sporiteľňa rozhodla zrušiť v našej 
obci aj bankomat. „Chápeme záujem 
klientov o zachovanie bankomatu 
a ubezpečujeme ich, že každé zruše-
nie bankomatu nie je ani pre banku 
jednoduchým rozhodnutím. Vyťa-
ženosť bankomatu v Močenku sme 
dlhodobo sledovali a až na základe 
analýzy jeho využívania sme sa roz-
hodli ho zrušiť. Slovenská sporiteľňa 
sa snaží poskytovať služby svojim 
zákazníkom v čo najširšom rozsahu 
a pre čo najväčší počet klientov. Ak-
tuálne prevádzkujeme 800 bankoma-
tov po celom Slovensku. Bankoma-
ty umiestňujeme do lokalít a miest 
s pohybom a koncentráciou obyva-
teľstva tak, aby boli k dispozícii čo 
najväčšiemu počtu ľudí. Tieto mies-
ta sa však dynamicky menia, preto 
sa aj my prispôsobujeme správaniu 
ľudí. Kým napríklad pred desiatimi 
rokmi bývali najvyťaženejšie banko-
maty na námestiach, v závodoch či 
v nemocniciach, dnes sa tento trend 
presunul do nákupných centier a lo-
kalít, kde sú koncentrované rôzne 
maloobchodné reťazce. V umiestňo-
vaní bankomatov sme limitovaní ich 
počtom. Snažíme sa ich teda umiest-
niť tam, kde je ich prevádzkovanie 
efektívne. Obyvatelia Močenka majú 
k dispozícii napríklad tri bankomaty 
v Šali. Ten najbližší je v Tesco Šaľa, 
vzdialenom 9 kilometrov,“ vyjadrila 
sa k téme hovorkyňa Slovenskej spo-
riteľne Marta Cesnaková.

Znamená to, že služby Slovenskej 
sporiteľne v našej obci definitív-
ne skončia 30. júna tohto roku, keď 
bude bankomat z budovy obecného 
úradu odinštalovaný. Na jeho miesto 
bude umiestnený bankomat Prima 
banky, ktorý banka presťahuje z bu-
dovy kultúrneho domu – kina. Oby-
vateľom by mal začať slúžiť 1. júla 
2019.

Marcela Lenčéšová
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Zemná elektrická prípojka
V polovici mája sa v našej obci 

zišli zástupcovia Západoslovenskej 
distribučnej spoločnosti, zástupco-
via realizátora prác zemnej prípojky 
a obce Močenok na preberaní stave-
niska. Západoslovenská distribučná 
naplánovala kladenie zemného elek-
trického vedenia hlavne na Ulici de-
kana Dubravického. Zabezpečí tým 
zásobovanie elektrickým prúdom 
pre lokalitu Pároviec a okolia, ktorá 
je teraz napájaná iba z jedného miesta 
vzdušným vedením.

„Kabelizáciou uvedeného ve-
denia chce Západoslovenská dis-
tribučná zvýšiť kvalitu dodávok 
elektrickej energie v tejto lokalite. 
V rámci stavby bude uložený nový zem-
ný kábel v zelenom páse ulíc Párovce 
a Dekana Dubravického a ukončený 
v jestvujúcej murovanej trafostanici 
(vedľa športovej haly). Vybudova-
ním novej prípojky vysokého napä-

tia bude zabezpečené kvalitnejšie 
dodávanie elektrickej energie v pri-
ľahlej časti obce. V prípade poruchy 
na vzdušnom vedení bude trafostani-
ca zásobovaná zo záložného vedenia,“ 
informovala Michaela Dobošová, ho-
vorkyňa Západoslovenskej distribuč-
nej.

Vybudovanie zemného vedenia by 
tak malo pre túto lokalitu zabezpečiť 
stabilnú dodávku elektriny aj v prí-
pade nepriaznivých poveternostných 
podmienok alebo havárií na vzduš-
nom vedení. „Začiatok prác je naplá-
novaný na 3. 6. 2019. Výkopy a ulo-
ženie zemného kábla budú prebiehať 
etapovite, s plánovaným ukončením 
prác na konci júla. Obyvateľov prí-
slušnej časti obce prosíme o strpe-
nie dočasného obmedzenia komfortu 
a ďakujeme za porozumenie,“ doplni-
la Dobošová.

Marcela Lenčéšová

Bankomat SLSP

Ďalšie úspešné projekty obce
V tomto roku obec Močenok do-

stala informácie o niekoľkých úspeš-
ných projektoch, ktoré vypracovala 
v uplynulom období. Prvá informá-
cia sa týkala podporených projek-
tov, na ktoré poskytne dotácie Nit-
riansky samosprávny kraj v oblasti 
kultúry, športu a cestovného ruchu. 
Ide o dotáciu na Dni obce vo výške 
1 660 eur, podporu športu cez pro-
jekt Futbal spája mládež v sume 
1 530 eur a dotáciu na rozvoj cestov-
ného ruchu na projekt s názvom Vi-
tajte v Močenku v hodnote 1 800 eur. 
O niekoľko dní neskôr prišli informá-
cie o ďalších úspešných projektoch. 
Oba podporí Environmentálny fond. 
„Prvý projekt bol z výzvy Obnova de-
diny, kde sme dostali na revitalizáciu 
zelene 5 000 eur. Po verejnom obsta-
rávaní a vysúťažení realizátora urobí-
me v najbližšom období revitalizáciu 
zelene od fontány smerom do stredu 
obce na Ulici sv. Gorazda. Druhý 
úspešný projekt je zameraný na zlep-
šenie techniky separovaného zberu v 
obci Močenok. Žiadali sme o dotáciu 
na zakúpenie špeciálneho traktora s 
kopacou radlicou a podhŕňaním. V 
rámci tohto projektu sme získali dotá-

ciu 56 000 eur. Momentálne obstará-
vame dodávateľa tejto špeciálnej tech-
niky tak, aby sme ju v druhej polovici 
kalendárneho roka mohli používať,“ 
informoval starosta obce Roman Ur-
bánik.

Rovnako bol úspešný aj projekt 
podaný pre domov dôchodcov (DD) 
Milosrdného samaritána. „Na zák-
lade našich požiadaviek obec Mo-
čenok podala žiadosť na minister-
stvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
na dotáciu. Požadovaná výška dotácie 
bola 4 628,78 eur. Ministerstvo pre-
hodnotilo našu žiadosť a dotácia bola 
schválená vo výške 4 600 eur. Za túto 
dotáciu nakúpime materiálno-technic-
ké vybavenie pre obytné priestory a 
spoločenské priestory nášho zariade-
nia. Budú to stoly a stoličky,“ poveda-
la nám fakty o dotácii riaditeľka DD 
Milosrdného samaritána v Močenku 
Edita Lovásová. Vybavenie, ktoré je 
teraz klientom zariadenia k dispozícii, 
vykazuje výrazné známky opotrebo-
vania. Preto sa personál aj obyvatelia 
zariadenia tešia, že už čoskoro budú 
priestory domova vynovené a omnoho 
príjemnejšie.

Marcela Lenčéšová
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Nové oplotenie dolného cintorína
Oplotenie dolného cintorína už vyka-

zuje znaky opotrebovanosti a aj vedenie 
obce si uvedomuje potrebu jeho rekon-
štrukcie. „Jednou z investičných akcií 
naplánovaných na rok 2019 zahrnutých 
aj v rozpočte obce je oprava oplotenia 
na dolnom cintoríne. V najbližších dňoch 
začnú zamestnanci obce s demontážou 
pôvodného oplotenia a potom s budo-
vaním oplotenia nového,“ potvrdil plá-
nované práce starosta obce Roman Ur-
bánik. Oplotenie, na ktoré je v rozpočte 
obce vyčlenená suma 14 000 eur, sa bude 
vymieňať po celom obvode cintorína – 
s výnimkou niekoľkých metrov, kde 
areál susedí so súkromným pozemkom 
a kde výmena nie je nutná. Práce by mali 
byť ukončené v priebehu niekoľkých týž-
dňov.

Marcela Lenčéšová

Vedenie domova dôchodcov Milosrd-
ného samaritána v našej obci bolo nútené 
pristúpiť na nepopulárne opatrenie, akým 
je zvyšovanie cien za stravu. Zvýšenie 
je v súlade so všeobecne záväzným na-
riadením č. 7/2013. Poplatok za stravnú 
jednotku sa zvyšuje pre klientov domova 
aj pre seniorov z obce, ktorí majú s do-
movom zmluvu o dodávke obedov. „Pre 
obyvateľov domova dôchodcov, ktorí 
v ňom bývajú, sa stravná jednotka zvy-
šuje pre racionálnych stravníkov zo 4 
na 5 eur a pre diabetických stravníkov 
z 5 na 6,25 eur. K zvýšeniu pristupujeme 
od 1. 6. 2019 na základe navýšenia cien 
základných potravín a režijných nákla-
dov. Z tohto istého dôvodu pristupujeme 
aj k navýšeniu cien obedov, ktoré zabez-
pečujeme pre obyvateľov obce. Tu sa 
cena obeda pre racionálneho stravníka 
zvýši z 2 eur na 2,50 a pre diabetického 
stravníka bude cena 3 eurá,“ potvrdila 
riaditeľka zariadenia Edita Lovásová. 
V domove dôchodcov Milosrdného sama-
ritána pripravujú denne celodennú stravu 
pre takmer päťdesiatku svojich klientov. 
Pre klientov v zariadení a seniorov v obci 
tak varia každý pracovný deň viac ako 
100 obedov.

Marcela Lenčéšová

Zvýšené poplatky 
za stravu v domove 
dôchodcov

Kompostéry do každej domácnosti
V predchádzajúcom období sme 

podrobne informovali o úspešnom pro-
jekte obce na kompostéry do každej 
domácnosti. Do projektu je tiež zahr-
nutých niekoľko kompostérov  na ve-
rejné priestranstvá. Začiatkom júna 
sa už kompostéry nachádzali v Mo-
čenku a boli pripravené pre občanov. 
„Po všetkých obstarávaniach, súťažiach 
a kontrolách konečne prichádza ku dňu, 
keď budeme kompostéry prideľovať 
občanom podľa trvalého pobytu v obci 
Močenok. Chcem každého poprosiť, 
aby si kompostér vyzdvihol a aby ho 
vo svojej záhrade používal. Tento pro-
jekt je neopakovateľný. Znamená to, že 
po skončení realizácie tejto časti pro-
jektu už nebudeme mať žiaden kompo-
stér na sklade. Nebude už teda možné 
kompostéry prideľovať do domácnos-
tí. Preto by mali občania využiť túto 
možnosť, vyzdvihnúť si ho a začať ho 
používať – preto, aby sme znížili množ-
stvo biologicky rozložiteľného odpadu, 
ktorý vyvážame na zberný dvor alebo 
na kompostáreň, ktorú máme v rám-
ci Ponitrianskeho združenia,“ apeloval 
na občanov starosta Roman Urbánik, 
aby využili možnosť prípravy vlastného 
kompostu.

Kompostéry sa občanom odovzdá-
vajú bezplatne, nezložené, ale s ná-
vodom na poskladanie a, samozrej-
me, aj s návodom na kompostovanie. 

Ku každému kompostéru dostanú obča-
nia aj prekopávač kompostu a nálepku 
informujúcu o projekte, ktorú je potreb-
né nalepiť na zmontovaný kompostér. 
Projekt je plánovaný na 5 rokov, počas 
ktorých sa môže v obci objaviť kontrola 
mapujúca, či kompostéry slúžia svojmu 
účelu. Po uplynutí tohto času sa kompo-
stéry stanú majetkom občanov. Obča-
nia, ktorí si teraz odmietnu kompostér 
prevziať, svoj názor v budúcnosti síce 
môžu zmeniť, ale kompostér už nedo-
stanú. Všetky kompostéry sa totiž podľa 
projektu musia vyexpedovať a žiaden 
nesmie zostať v obci na sklade.

Cieľom projektu je umožniť obča-
nom aktívne chrániť a zveľaďovať ži-
votné prostredie znižovaním množstva 
odpadov. Ich zhodnotením je dokonca 
možné opätovne využiť výsledný kom-
post v záhradkách. Na základe toho, že 
každý bude mať k dispozícii vlastný 
kompostér, obec uvažuje do budúcnos-
ti o tom, že občania, ktorí nevyužijú 
možnosť kompostovania a naďalej budú 
používať hnedé nádoby na bioodpad, 
za ktoré obec platí osobitné poplatky, 
budú platiť viac za zneškodňovanie 
tohto druhu odpadu. Znamená to, že im 
bude osobitne spoplatnený vývoz hne-
dých nádob, pretože v prípade využíva-
nia kompostéra do nich vlastne nemajú 
čo dávať.

Marcela Lenčéšová

S výmenou oplotenia začali pracovníci hospodárskeho dvora na ulici vedľa parkoviska.
Foto: Peter Sýkora
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Reštaurovanie pokračuje
Práce na reštaurovaní organa z mo-

čenského Kostola sv. Klimenta pokra-
čujú. 16-registrový organ z roku 1792 
z dielne Pažických sa začal renovovať 
v roku 2018. Začiatkom júna vyrástlo 
priamo v kostole lešenie a reštaurátori 
pracujú na obnovovaní organovej skrine. 
„Momentálne deinštalujeme zlátené prv-
ky, čiže tie rezby, 
ktoré vytvárajú 
ornamenty. Cie-
ľom toho je kon-
zervovanie najviac 
poškodených častí. 
Organová skriňa 
bude reštaurova-
ná do podoby, ako 
ju poznáme, ale 
momentálne ešte 
nevieme jej fa-
rebnosť. Hudobné 
centrum, ktoré má 
na starosti reštau-
rovanie samotné-
ho nástroja, ešte 
neurčilo, do akej 
farebnej podoby 
sa celý nástroj vrá-
ti,“ vysvetlil člen 
Komory reštaurá-
torov zo spoloč-
nosti restART SK 

Marek Repáň. Existujú dve možnosti 
farebného prevedenia – buď bude organ 
taký, ako ho pôvodne zostrojili Pažickí, 
alebo taký, ako bol po prestavbe Vin-
centom Možným. „Z reštaurátorského 
výskumu, ktorý sme realizovali, vyply-
nulo, že predtým, ako sa v 20. storočí 
udiala obnova, bol organ biely – tá pred-

ná časť. Prístavba zo zadnej strany, ktorú 
realizoval Vincent Možný, bola hnedá, 
čiže bol akoby dvojfarebný. Staršia časť 
bola biela a tá novšia bola hnedá, ale nie 
vo farbe dreva. Bola na ňom nejaká úpra-
va, pravdepodobne fermež. Takže pove-
dať, akú podobu mal tesne po výstavbe, 
zatiaľ ešte nevieme,“ doplnil Repáň. 

Táto fáza práce 
teda nie je ko-
nečná. Okrem 
toho, že odbor-
níci musia roz-
hodnúť o farbe 
organovej skri-
ne, stále pracujú 
na reštaurovaní 
píšťal a ďalších 
častí tohto zlo-
žitého a v našom 
prípade aj vzác-
neho hudob-
ného nástroja. 
Omše v Kostole 
sv. Klimenta tak 
budú ešte nie-
koľko mesiacov 
bez organového 
sprievodu.

Marcela 
Lenčéšová 

Wifi4you
Obec Močenok stále reaguje na najrôz-

nejšie výzvy na získanie dotácií určených 
na konkrétne účely. Najnovšie sa budú 
na základe úspešnej žiadosti realizovať 
v našej obci prístupové body s bezplatným 
wifi signálom. „Obec Močenok sa zapojila 
do výzvy na predkladanie žiadostí s názvom 
Wifi4you. Získali sme grant vo forme pou-
kazu vo výške 15 000 eur, vďaka ktorému 
bude pre obyvateľov a návštevníkov obce 
poskytnutý prístup k internetu bezplatne, 
a to na miestach, kde sa pohybuje najviac 
ľudí,“ informovala nás odborná referentka 
obecného úradu Klaudia Kleinová. Kým 
budú miesta s bezplatným internetom fun-
govať, je nutné doriešiť všetky potrebné ná-
ležitosti administratívneho aj technického 
charakteru. „Musí prebehnúť legislatívny 
proces, následne výber dodávateľa, ktorý 
bude prístupové body realizovať. Predpo-
kladáme, že celý proces bude trvať niekoľ-
ko mesiacov,“ doplnila Kleinová.

Marcela Lenčéšová

Nové závlahy na štadióne
Areál štadióna futbalového klubu 

v našej obci sa postupne rekonštruu-
je a zveľaďuje. V uplynulom období 
prešla rekonštrukciou budova so soci-
álnym zázemím. Pred časom tam boli 
nainštalované svetlá, pribudli nové 
sedadlá, bola vybudovaná časť no-
vého múra a podobne. Teraz sa budú 
realizovať ďalšie práce zamerané 
na zlepšenie hracej plochy. „Pri druhej 
zmene rozpočtu obecné zastupiteľ-
stvo schválilo investíciu vybudovania 
automatických závlah na futbalovom 
ihrisku. V súčasných zmenených kli-
matických podmienkach je už pre kva-
litu trávnika takmer nevyhnutné, aby 
bola tráva pravidelne zalievaná. Tým, 
že vybudujeme závlahy, zlepšíme za-
vlažovanie, ale aj znížime náklady 
na pracovnú silu,“ spresnil informácie 
o prácach na futbalovom štadióne sta-
rosta obce Roman Urbánik. Na zavla-
žovací systém na futbalovom štadióne 

je v rozpočte obce vyčlenených 12 
000 eur. Každoročne dlhšie obdobia 
bez zrážok a stále vyššie letné teploty 
naznačujú, že to je potrebná investícia.

„K 90. výročiu založeniu klubu 
sme dostali od obce pekný darček – 
vybudovanie závlahového systému. 
Viacero okolitých obcí už tento sys-
tém používa a veľmi si to pochvaľujú. 
Odbúra sa tým práca s naťahovaním 
hadíc. Zavlažovanie bude efektív-
nejšie a nemusí sa polievať v priebe-
hu dňa, keď sú 30-stupňové teploty 
a voda sa zbytočne odparuje,“ po-
chvaľuje si investíciu prezident futba-
lového klubu Miloš Bleho. Areál má 
vybudovanú vlastnú studňu, ktorá sa 
bude používať na zavlažovanie hracej 
plochy. Práce by mali byť ukončené 
do osláv 90. výročia vzniku klubu, 
ktoré sa budú konať o niekoľko týž-
dňov.

Marcela Lenčéšová

Reštaurátori pracujú na obnove organovej skrine.                                       Foto: Peter Sýkora



Každé jedno povolanie do kňaz-
ského alebo rehoľného stavu je 
pre farnosť veľkým Božím požeh-
naním. Všeobecne konštatujeme, že 
každoročne je duchovných povolaní 
menej. Vďaka modlitbám a mnohým 
obetám v našej farnosti môžeme s ra-
dosťou skonštatovať, že naša farnosť 
a rodina našej farnosti dala cirkvi dvoch 
bohoslovcov, Patrika a Radka Lenčéša, 
pre službu bratom a sestrám vo viere.

Od poslednej kňazskej vysviacky 
Gorazda Kohúta, ktorý zasvätil svoj ži-
vot ako kňaz Spoločnosti Božieho slova 
(SVD), uplynuli dva roky. Posledná vy-
sviacka diecézneho kňaza Igora Hanka 
bola v roku 1996 a jeho diakonská vy-
sviacka rok predtým.

Preto nás potešila správa, že Patrik 
prijme diakonské svätenie.

Dňa 15. júna 2019 prijal Pat-
rik Lenčéš v Katedrále – Bazilike 
sv. Emeráma v Nitre z rúk nášho die-
cézneho biskupa Viliama Judáka dia-
konské svätenie. Vysvätených bolo 
spolu sedem diakonov, pričom štyria 

z nich, medzi nimi aj Patrik, sa pri-
pravujú ďalej na kňazskú vysviacku 
a traja budú pôsobiť ako trvalí diakoni.

Patrik študoval teológiu na Uni-
verzite Komenského v Bratislave ex-
ternou formou ako laik od roku 2012, 
pričom zároveň študoval aj na Trnav-
skej univerzite filozofiu, ktorej štú-
dium úspešne ukončil v roku 2015. 
Od roku 2016 prestúpil z externej formy 
štúdia teológie na dennú, čím sa začala 
aj jeho formácia v Kňazskom seminári 
sv. Gorazda v Nitre. Podľa kánonického 
práva mohol byť po troch rokoch formá-
cie vysvätený za diakona.

Biskup Viliam Judák mu ako miesto 
jeho diakonskej služby vybral farnosť 
Zlaté Moravce, v ktorej sa bude službou 
Bohu i ľudom pripravovať na prijatie 
kňazskej vysviacky.

Svoju diakonskú prax začal Patrik 
konať už v našej farnosti, kde sa zapája 
do slávenia liturgie ako kazateľ. Dia-
kon môže vysluhovať sviatosti krstu 
a manželstva. Môže viesť pohrebné obra-
dy, udeľovať požehnanie s Oltárnou svia-

tosťou či roznášať sv. prijímanie chorým 
a starým.

V tomto mesiaci Božského srdca Je-
žišovho vyprosujeme pre Patrika sily 
a milosti, aby Božie srdce bolo vzorom 
pre jeho službu. Taktiež nezabúdaj-
me prosiť za všetkých bohoslovcov, aj 
nášho bohoslovca Radka, za kňazské 
a rehoľné povolania.

Peter Michalov
dekan dekanátu Močenok
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Po roku sme opäť putovali na Butkov
V sobotu 18. mája 2019 Farnosť Mo-

čenok a združenie Rodina je viac zorgani-
zovali púť na horu Butkov. Po roku opäť 
naši farníci putovali na tradičnú národnú 
púť do Skalného sanktuária Božieho mi-
losrdenstva na horu Butkov pri Ladcoch. 
Strmou kľukatou cestou v samotnom 
kameňolome autobus vyšiel na 11. etáž, 
kde sa konala sv. omša, ktorú celebroval 
Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. 
Úvod pred sv. omšou patril Kongregá-

cii sestier Matky Božieho milosrdenstva 
z Krakova a Modlitbe korunky Bo-
žieho milosrdenstva. Počas sv. omše 
aj v programe vystúpili operný spevák 
Jaroslav Dvorský a The Gospel Family. 
Krásne počasie a neopakovateľná atmo-
sféra vládli počas celého dňa a niekoľko 
tisíc prítomných ľudí si aj takto pripo-
menulo 99. výročie narodenia sv. Jána 
Pavla II.

Peter Kohút

Máme nového diakona

V dňoch 21. - 28. júla 2019 sa v Mo-
čenku uskutoční 27. ročník celonárodné-
ho festivalu kresťanského divadla Goraz-
dov Močenok.

Súčasťou bude duchovný program, 
prednášky, súťažné aj nesúťažné divadel-
né predstavenia, ako aj tvorivé divadelné 
dielne.Festival vyvrcholí pontifikálnou 
sv. omšou v rodisku sv. Gorazda na Go-
razdove, ktorú bude celebrovať náš rodák 
J. Ex. Mons. František Rábek, ordinár OS 
a OZ SR.

Záujemcovia o účasť v tvorivých diel-
ňach sa môžu prihlásiť do 15. júla. 2019. 
Registrácia na stránke www.krediv.sk. 
Všetkých srdečne pozývame.

V programe festivalu je 24. júla aj 
cyklotúra do Trnavy a pešia púť do Nitry. 
Informovať sa môžete v klientskom cen-
tre obecného úradu alebo na telefónnom 
čísle: 0915 712 591. Dobrovoľníci, ktorí 
sú ochotní pomôcť pri organizácii festi-
valu sú vítaní a môžu sa prihlásiť v kul-
túrnom stredisku do 15. júla.

Organizátori budú vďační aj všetkým 
darcom, ktorí venujú pre návštevníkov 
festivalu ovocie či zeleninu.

Informácie na: www.krediv.sk a face-
book.com/GorazdovMocenok.Pútnici z močenskej farnosti na hore Butkov.                                        Foto: Peter Kohút

Patrik Lenčéš          Foto:  Peter Sýkora



V dňoch 26. – 28. apríla 2019 sa 
v obci Močenok konala krajská súťaž 
neprofesionálneho divadla mladých 
a neprofesionálneho divadla dospelých – 
Na Scénu 2019. Organizovalo ju Krajské 
osvetové stredisko v Nitre. Na prehliad-
ke sa odprezentovalo spolu 8 divadiel 
z Nitrianskeho kraja. Podujatie z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.

Porota zložená z odborníkov na di-
vadlo, Michal Jasaň – predseda poroty, 
režisér, Michaela Pavelková svetelná 
dizajnérka, Miroslav Zwiefelhofer, di-
vadelný kritik, odporučila v kategórii 
DIVADLO MLADÝCH na 1. miesto 
a postup na FEDIM 2019 (celoštát-
nu prehliadku do Tisovca) DS DRIM 
pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre s hrou 
ZA VEĽKÝM ZOŠITOM, ktorú režírova-
la Marica Šišková, a rovnako inscenáciu 
PREMENA Modrého divadla z Vrábeľ 
v réžii Štefana Foltána.

V kategórii DIVADLO DOSPE-
LÝCH získalo 1. miesto a postup 
na Belopotockého Mikuláš 2019 (ce-
loštátnu prehliadku Teáter Komika) 
AeRTé – Mestské divadlo Levice. Pod 
vedením režisérky Renáty Jurčovej zvíťa-
zilo s inscenáciou NEBEZPEČNÁ HRA 
ČIAPOČKY S VLKOM.

Porota udelila aj špeciálne ceny 
a diplomy. Za scénografiu inscenácie Pre-
mena, ako aj za rozvíjanie hereckej prá-
ce u mladých získali ocenenie 4 režiséri: 
Marica Šisková, Renáta Jurčová, Štefan 
Foltán a Zuzana Strnátová.

Podľa slov predsedu poroty: „Boli 
všetky súbory, predovšetkým po he-
reckej stránke, na veľmi vysokej 
úrovni. Väčšine súborov sa podarilo 
pripraviť inscenáciu, ktorej sa po dra-
maturgickej a režijnej stránke neda-
lo veľa vytknúť. Prevládala tiež práca 
s výtvarnou zložkou inscenácie, či 
už v podobe viacúčelového scénic-
kého riešenia, kostýmov alebo práce 
s rekvizitami.“

Súčasťou prehliadky boli aj divadelná 
dielňa na tému storytelling a kritický se-
minár. Podujatie tak malo nie len súťažný, 
ale aj vzdelávací charakter, čo považuje-
me za jeho pozitívum.

Ďakujeme obci Močenok za tech-
nické zázemie a spoluprácu a teší-
me sa na ďalší ročník Na Scénu 2020, 
na ktorý vás zároveň srdečne pozývame.

Silvia Bartáková

Naša materská škola je zapojená 
do spolupráce s Pedagogickou fakul-
tou Trnavskej univerzity. V rámci nej 
navštívila Materskú školu v Močenku 
pedagogička Trnavskej univerzity Oľga 
Zápotočná. Prišla sa pozrieť, ako je pred-
školská a elementárna pedagogika apli-
kovaná v praxi. MŠ Močenok považuje 
v tejto oblasti za vzorovú. Oľga Zápotoč-
ná ocenila prácu s detičkami. Podľa nej 
je na nich vidieť rozvoj po emocionálnej, 
sociálnej aj kognitívnej stránke. Deti pod-
ľa jej slov dokážu počúvať, vyjadriť svoje 

myšlienky, hlásia sa o slovo, dokážu na-
raz vnímať viaceré námety a podnety. Na-
vrhovala, aby MŠ Močenok vypracovala 
materiál, ktorý by zahŕňal aj videá a ná-
vody, ako uplatňovať jednotlivé metódy 
predškolskej a elementárnej pedagogiky 
v praxi. Slúžil by ako pomôcka pre mno-
hých pedagógov MŠ na Slovensku. MŠ 
Močenok by zároveň mohla byť aj školia-
cim pracoviskom pre ostatných pedagó-
gov, a to napríklad v rámci programu EÚ 
zameraného na vzdelávanie, Erasmus+.

Jana Nováková
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Na Scénu 2019

Močenská škôlka vzorom pre ostatných

Zhavranelí, Javiskový škriatok 2019.                                                      Foto: Peter Majlát

Oľgu Zápotočnú z Trnavskej univerzity zaujala práca učiteliek v materskej škole.
Foto: Soňa Hippová



V nedeľu 2. júna 2019 
obec Močenok zorganizo-
vala pre všetky deti z obce 
tradičné podujatie – osla-
vu Medzinárodného dňa 
detí. Podujatie sa konalo 
v areáli kultúrneho stre-
diska a priľahlom parku. 
V tomto roku sa nieslo v 
pirátskom duchu. Pre náv-
števníkov bola pri vstupe 
pripravená mapa stano-
víšť, ktoré bolo potreb-
né absolvovať na to, aby 
oslávenci dostali odmeny.

Deti sa na prvom stanovišti dali poma-
ľovať za pirátov a na druhom si z papiera 
poskladali pirátsku loďku, na ktorú neskôr 
dostávali pečiatky o splnení úloh. Potom 
mohli absolvovať pripravené stanovištia 
v akomkoľvek poradí. Všetky tohtoročné 
úlohy sa týkali pirátov – deti museli uvia-
zať lodný uzol, vymaľovať piráta alebo 
nájsť cestu k pokladu. Na ďalšom stano-
višti triafali nepriateľskú loď, lovili ryby 
či skúšali svoju šikovnosť prechodom 
nad miniatúrnym morom. Čakali ich aj 
ďalšie zaujímavé úlohy, ako napríklad 
lodný kufor plný pirátskych vecí, ktoré si 
mali zapamätať, navliekanie pirátskych 
náhrdelníkov. „Mne sa najviac páčilo 
navliekanie cestovín,“ povedala nám 
Sofia. „Najviac sa mi páčilo, že vyma-
ľovávam,“ pridal sa Maximilián. „Páčilo 
sa mi, ako sme tie rybky chytali,“ našiel 
si najobľúbenejšiu úlohu Matúš. Ten, 
kto sa odvážil, si mohol pod odborným
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Úspešný pirátsky deň detí
Aktuality z obce

Začiatkom júna bol po výberovom 
konaní starostom obce Romanom 
Urbánikom oficiálne na ďalšie funkč-
né obdobie vymenovaný riaditeľ zák-
ladnej umeleckej školy, ktorý bude na 
tomto poste pracovať nasledujúcich 5 
rokov. Riaditeľom sa opäť stal dote-
rajší najvyšší predstaviteľ umeleckej 
školy Tomáš Obola. Menovací dekrét 
mu odovzdal starosta obce vo štvrtok 
6. júna 2019.

V sobotu 8. júna 2019 sa takmer šty-
ridsiatka cyklistov z našej obce o 6. hod. 
ráno vydala na cyklistickú túru do ma-
lebného lednicko-valtického areálu, kto-
rý sa nachádza na južnej Morave. Počas 
celodenného bicyklovania si účastníci 
prezreli množstvo nádherných staveb-
ných pamiatok a pokochali sa krásnou 
moravskou prírodou. Domov sa vrátili 
večer plní dojmov a dobrej nálady.

Pracovníci obce aj v druhej polo-
vici júna pokračovali vo výmene oplo-
tenia na dolnom cintoríne. Jedna časť 
oplotenia je už zrealizovaná a aktuál-
ne upravujú terén z vonkajšej strany 
nového plota. Nasledovať bude časť 
oplotenia cintorína smerom do Háj-
skej ulice.

V sobotu 15. júna 2019 bol počas 
svätej omše, pri ktorej sa svätili dia-
koni, vysvätený v Katedrále sv. Eme-
ráma na Nitrianskom hrade Močenčan 
Patrik Lenčéš. Patrik tak zavŕšil svoje 
štúdiá v seminári, aby sa mohol veno-
vať duchovnej práci. Spolu s ním bolo 
vysvätených ďalších 6 diakonov a 1 
novokňaz. Prvým pôsobiskom Patrika 
Lenčéša bude farnosť v Zlatých Morav-
ciach.

V sobotu 15. júna 2019 sa v are-
áli kultúrneho strediska uskutočnil 
koncert žiakov a učiteľov základnej 
umeleckej školy z našej obce. Počas 
takmer hodinového koncertu sa di-
vákom predstavili žiaci hudobného 
odboru špecializujúci sa na spev, hru 
na husle a klavír. V peknom pásme 
ponúkli zmes ľudových, klasických 
i moderných skladieb. Diváci ich 
za skvelé výkony odmenili srdečným 
potleskom.

dohľadom zastrieľať aj zo vzduchovky. 
Nebolo to povinné stanovište, ale deti ho 
veľmi radi využili a nová skúsenosť sa im 
veľmi páčila.

Počas celého podujatia bol návštev-
níkom k dispozícii aj fotokútik, kde boli 
pripravené pekné pozadia a pirátske do-
plnky. Samozrejme, nechýbal ani skákací 
hrad.

Každé dieťa, ktoré splnilo všetky úlo-
hy, si mohlo prísť ku kapitánovi Čiernej 
brade vybrať svoju odmenu z pirátskej 
truhlice plnej pokladov – každému patril 
veľký zlatý dukát, hračka alebo balónik 
a pravý pirátsky diplom.

Podujatia sa zúčastnili takmer dve 
stovky detí s ich rodičmi a starými ro-
dičmi. Oslavovalo s nimi aj počasie. 
Po ľadovom a upršanom máji počas celé-
ho dňa krásne svietilo slniečko a zlepšo-
valo náladu všetkým prítomným.

Marcela Lenčéšová

Niektoré súťaže boli náročnejšie. No väčšina detí ich zvládla.          Foto: Peter Sýkora

Pre deti pripravili program aj dve pirátky. Renáta Stra- 
ňáková z komunitného centra (v strede) a Iveta Leššová 
z kultúrneho strediska (vpravo).           Foto: Peter Sýkora
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Už to začalo! Čo s voľným časom? 
Táto otázka bude trápiť dva mesiace nie-
len detváky, ale aj rodičov a starých rodi-
čov. Ulice v obci budú plné a po večeroch 
hlavne veselé. Už teraz máme v Močen-
ku plno. Motá sa u nás veľa „cudzincov“ 
a nie všetci sú zábavy chtiví. Naše (samo-
zrejme, nechcené) obecné atrakcie ich lá-
kajú skúšať, ako sa preliezajú cudzie plo-
ty, prekutrávajú dvory a hlavne záhrady, 
ktoré sú stredobodom pozornosti týchto 
„návštevníkov“ kvôli úrode. Občasné 
neželané návštevy máva aj hádzanársky 
areál. Rozmáha sa tiež pitie alkoholu mla-
distvými okolo fontány, Jednoty, pred a za 
kinom a na zástavkách autobusov. Asi je 
čas na nejaké-to všeobecne záväzné naria-
denie o pití na verejných priestranstvách, 
aby nám to neprerástlo cez hlavu a bolo 
pod kontrolou. Navrhol to aj náš občan 
a myslím si, že tento podnet je zaujímavý.

Život v našej obci prináša aj iné 
zvláštne situácie. Napríklad jedna mladá 
mamička vyšla z pošty s dieťaťom v ko-
číku a s obrovskou škatuľou. Pri dverách 
balíček otvorila, povyberala tovar, ktorý 
jej prišiel, a škatuľu cestou domov zaho-
dila pri Jednote k plotu. Ratolesť v kočíku 
musela len žasnúť od údivu, keď mamina 
v snahe zakryť stopy odtrhla zo škatule 
adresu, ale meno a priezvisko nie. Celý 
kamerový systém ju pozdravuje.

Takýchto „opatrných“ ľudí sa po Mo-
čenku pohybuje viac. V jedno skoré ráno 
„čorkol“ istý „hladoš“ z rampy pekárne 

debničku s tovarom a potom sa „omy-
lom“ pozrel do kamery. Tak je z neho te-
raz „celebrita“.

Hoci je tu už leto, na niektorých na-
šich spoluobčanov asi stále vplýva jarná 
únava. Prinesú pred zberný dvor sedaciu 
súpravu a nábytok, no v cieli ich hodia 
namiesto zberného dvora dobre že nie 
na cestnú komunikáciu. Alebo to nebolo 
únavou? Žeby bola taká tma, že nevideli, 
kde sú, tak už to nechali tam, kde nemali? 
Nech už to bolo akokoľvek, kamera ich 
videla zreteľne.

Hoci vám možno tieto príhody po-
zdvihli náladu, verím, že podobných si-
tuácií bude stále menej a menej. Je veľa 
iných možností, ako sa zabaviť. Naprí-
klad aj obdobie prázdnin bude, ako kaž-
doročne, ponúkať akcie určené pre všetky 
vekové kategórie – od detí až po seniorov. 
Kultúra v Močenku je na vysokej úrov-
ni, stačí si len vybrať. Leto je tiež ideálne 
obdobie na stmeľovanie priateľstiev pri 
kúpaní, cyklopotulkách či opekačkách. 
Však vy viete, čo vám vyhovuje. Hlav-
né je, aby boli v septembri všetci zdraví 
a v poriadku. Bez nejakej odreniny to asi 
často nejde, no treba mať letné aktivity 
pod kontrolou. Užívajte si teda leto tak, 
aby spomienky naň vo vás ešte dlho re-
zonovali a vytvárali úsmev na vašich tvá-
rach.

Tak pekné leto, priatelia!
Vaša kamera

(text: Ľubomír Kováč)

V našej obci sa už stalo tradíciou, že 
zaujímavým podujatím neslávime iba 
Deň matiek, ale pripomíname si aj Deň 
otcov. Práve pri jeho príležitosti obec 
každoročne pripravuje koncert pod ho-
lým nebom. V tomto roku sa po prvý 
raz konal v areáli kultúrneho strediska 
a návštevníkom prišiel zahrať 15-členný 
Taste of Brass orchestra. Viac ako dve 
desiatky skvelých inštrumentálnych aj 
spievaných skladieb od najrôznejších 
autorov roztlieskali publikum a vytvorili 
vynikajúcu atmosféru. „Dnešný koncert 
bol veľmi dobrý. Som veľmi spokojný,“ 
skonštatoval divák Peter. „Páčilo sa mi 
to stredne. Bolo to dobré, ale nie veľmi 
pre mňa. Ale inak ma to bavilo,“ bola 
celkom spokojná školáčka Nina. „Ešte 
som na takomto niečom nebol. Nemám 
na to slov. Veľmi som spokojný, dobré to 
bolo,“ pridal sa aj divák Pavol. Mohutný 
potlesk v závere koncertu inšpiroval čle-
nov orchestra k prídavku, počas ktorého 
sa rozbehli do publika a hrali priamo me-
dzi ľuďmi, za čo si, samozrejme, vyslú-
žili veľké uznanie. „My sme maximálne 
spokojní, lebo močenské publikum je 
úžasné. Na margo toho už sme tu, sa-
mozrejme, aj tretíkrát. Dúfam, že nebu-
de platiť trikrát a dosť. Včera sme hrali 
v Považskej Bystrici a boli sme na mies-
te, kde veľmi svietilo slniečko. Ľudia 
boli naokolo v tieni a do prázdneho 
priestoru sa strašne zle hrá. Dnes nám 
teda padlo tak dobre na dušu, že ľudia 
boli tu. Fakt tu máte úžasné publikum,“ 
tešil sa z výbornej atmosféry kapelník 
David Krajčí. Skvelú atmosféru koncertu 
si spolu s ostatnými divákmi vychutnal 
aj starosta obce Roman Urbánik: „Kon-
cert bol výborný a tak, ako po minu-

Koncert ku Dňu otcov Pekné leto, priatelia

lé roky, aj v tomto roku sme v tretiu júno-
vú nedeľu, ktorá je už viac ako 100 rokov 
v kalendári zapísaná ako Deň otcov, zor-
ganizovali toto kultúrne podujatie – je to 
poďakovanie pre všetkých našich otcov, 

starých otcov, ktorým v mene svojom, 
ale aj v mene samosprávy a všetkých nás 
prajem k dnešnému sviatku všetko dobré, 
veľa zdravia a šťastia.“

Marcela Lenčéšová

Na záver vystúpenia prišli členovia Taste of Brass orchestra medzi divákov.  Foto: Peter Sýkora



Aj tento rok OZ Rubín zorga-
nizovalo podujatie s názvom Deň 
zdravia. Jeho tretí ročník sa konal 
22. júna 2019 v pastoračnom centre 
v Močenku. Eva Molnárová, predsed-
níčka združenia, nám prezradila jeho 
zámer: „Dúfam, že dnes všetkým 
pripomenieme, aby sa zamysleli nad 
významom zdravia, aby sa donútili si 
ho trochu aj svojím pričinením zlep-
šovať a prípadne zmeniť životosprá-
vu. Treba si uvedomiť, že všetci star-
neme, a je dobré si udržiavať dobrý 
zdravotný stav aj vo vyššom veku, 
a to nielen liekmi.“

Návštevníci Dňa zdravia mohli 
využiť poradenstvo na rôzne témy. 
K dispozícii bolo meranie krvného 
tlaku, BMI, okysličenia krvi oxymet-
rom a telesného tuku v krvi. Pripra-
vený bol pre nich aj malý darček.

Lákadlom bola aj ukážka kvásko-
vania, pozostávajúca z ochutnávky 
produktov z kvásku, ukážky zalo-
ženia a prípravy kvásku. Kváskova-
nie predstavila Mária Baráthová: 
„V kváskovom chlebe sa nachádza 50 
druhov zdravých baktérií, kým kupo-
vaný chlieb má len jednu – z drož-
dia. Kvasí dlhšie, tým menej zaťa-
žuje organizmus, nenafukuje. Oproti 
bežnému chlebu nesplesnivie ani 
za týždeň.“

Členky OZ Rubín spestrili akciu 
ochutnávkou zdravého maškrtenia 
vo forme cuketového koláča so špal-
dovou múkou, zdravých báboviek 
a pagáčikov či pečiva z ovsených 
vločiek, ktoré všetky samy upiekli.

Podujatie navštívil aj starosta Ro-
man Urbánik: „Je to zaujímavý po-
čin. V uponáhľanej dobe je potrebné, 
aby občania dbali o svoje zdravie. 
Dozvedel som sa niektoré novinky 
z oblastí, ktoré tu boli prezentované, 
a dúfam, že sa bude Deň zdravia ko-
nať aj v ďalších rokoch.“

Do programu bola zahrnutá aj 
prednáška o prírodných produktoch 
z Mŕtveho mora, ktoré vyvinula rus-
ká vedkyňa. Sú zamerané hlavne 
na kožné choroby, ale používajú sa 
aj pri riešení tráviacich problémov 
a cukrovky. Záujemcovia si mohli 
prezentované produkty aj zakúpiť.

Jana Nováková
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V júni na okrajoch lesa a poľnohos-
podárskych kultúr znáša pernatá zver va-
jíčka a srstnatá zver v lesných porastoch 
liahne mláďatá.

A práve jún je mesiacom poľovníctva. 
Pretože poľovníci zver nielen lovia, ale 
starajú sa aj o jej ochranu, o jej životné 
prostredie a ekologickú rovnováhu v prí-
rode.

Práve preto sa v júni udeľujú poľov-
níkom aj mnohé ocenenia. Viaceré z nich 
prevzal aj náš rodák, dlhoročný aktívny 
poľovník Štefan Kolenčík.

Najvýznamnejším z nich je striebor-
ná medaila za významné zásluhy o roz-
voj poľovníctva na Slovensku, ktorú mu 
udelil Slovenský poľovnícky zväz. Štefan 
Kolenčík si ocenenie prevzal 17. júna 
2017 na poľovníckych dňoch z rúk pred-
sedu Okresnej organizácie Slovenského 
poľovníckeho zväzu v Šali (OKO SPZ) 
Tibora Czibulu.

Štefan Kolenčík začínal s poľovníc-
tvom v roku 1977. V roku 1991 absolvo-
val na katedre poľovníctva rovnomennej 
fakulty VŠP v Nitre skúšku poľovníckych 
hospodárov. Zúčastňoval sa tiež semi-
nárov a konferencií s odbornou poľov-

níckou tematikou. Poslednou bola kon-
ferencia „O záchrane zajaca poľného“ 
s medzinárodnou účasťou Maďarska, Ra-
kúska, Česka a Slovenska, ktorá sa konala 
v kaštieli v Mojmírovciach.

Štefan Kolenčík bol aktívny v rámci 
osvety, pracoval s mládežou v klube mla-
dých priateľov poľovníctva. Dlhé roky 
robil lesničiara – v základnej organizácii, 
robil chatára na chate Diana, neskôr aj 
predsedu dozornej rady.

Nadväzne na to bol popri uvedených 
pôsobeniach poľovníckou organizáci-

ou odporučený do funkcií 
na OKO SPZ Šaľa, kde bol 10 
rokov členom dozornej rady, z 
toho 5 rokov predsedom kárne-
ho senátu DR OKO SPZ Šaľa.

Väčšiu časť svojej aktív-
nej činnosti vykonával v Po-
ľovníckom združení Zálesie 
Močenok. Od roku 2008 vyko-
náva právo poľovníctva v po-
ľovníckej organizácii Močen-
ský háj. Pôsobí ako kronikár 
aj lesničiar a osobne sa venuje 
archivácii poľovníckych pí-
somností.
Čo vám dalo poľovníctvo?
„Poľovníctvo mi dalo pozna-
nie spôsobu chovania a života 
voľne žijúcej zveri v prírode. 
Zároveň možnosť podieľať sa 
svojou prácou a vedomosťami 
na ochrane a zveľaďovaní ge-
nofondu voľne žijúcej zveri.

K tomu neodmysliteľne 
patria aj poľovačky. Indivi-
duálne aj spoločné. Zúčastniť 
sa poľovačky je pre mňa ne-
zabudnuteľný zážitok. Je tam 
neopakovateľná atmosféra. 
No nie je to jediné, čo ma láka 

na poľovníctve.
Zaujímam sa aj o legislatívu (aké zá-

kony a predpisy Slovenská republika po-
ľovníkom dáva – možnosti a povinnosti) 
a zároveň o poľovnícku osvetu.“
V poľovníctve ste prežili veľkú časť 
svojho života. Máte aj svoje motto?
„Zachovať čisté životné prostredie, ochrá-
niť a zveľadiť voľne žijúcu zver, ktorá 
do prírody neodmysliteľne patrí, pre ďal-
šie generácie.

Na záver už len dodávam poľovníc-
ky pozdrav: Lesu, poľu, dolinám zaznej 
mocné LOVU ZDAR!“

Peter Sýkora

Štefan Kolenčík - aktívny poľovník Deň zdravia sa konal 
už po tretí raz

Štefan Kolenčík držiteľ striebornej medaily za výz- 
namné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku. 

Foto: Foto-Color Pe-Stra
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Dňa 19. júla 2019 uplynie 17 rokov, od-
kedy nás navždy opustila naša 
drahá manželka, mama a babka 
Magdaléna Tóthová.
S úctou a láskou spomína man-
žel s rodinou.

Čas nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Nič viac ti už nemôžeme dať,
len kyticu na hrob a spomínať.
Dňa 17. júla 2019 si pripomíname 20. vý-
ročie, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý syn a brat 
Miroslav Frolo.
S láskou a úctou spomínajú ro-
dičia a brat Peter.

Dňa 18. mája sme si pripomenuli nedoži-
tých 95 rokov nášho otca Ernesta Blehu 
a 26. mája 2019 38. výročie jeho úmrtia.
Naša mama Mária Blehová, rod. Pospišová, 

by sa bola dožila 
7. augusta 2019 94 
rokov a 13. augusta 
si pripomíname 30 
rokov od jej úmrtia.

Na svojich drahých rodičov si s láskou 

a úctou spomínajú ich dve dcéry a traja syno-
via s rodinami.
Prosíme o tichú spomienku na našich zosnu-
lých.

Dňa 12. júla 2019 uplynie 1 
rok, odkedy nás navždy opus-
tila mama, babka a prababka 
Veronika Kosková, r. Packová.
S úctou a láskou spomína syn 
s rodinou.

„Dnes už len kytičku kvetov 
na hrob ti môžeme dať
a v plameňoch sviečok 
s láskou a úctou na teba spomínať.“
Dňa 29. júla 2019 sme si pripomenuli 5. vý-
ročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, 
dedka a pradedka Milana Kozára.                
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry 
a synovia s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí sa dňa 27. mája 2019 
prišli naposledy rozlúčiť s našim bratom 
Kazimírom Kollárom. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 19. 
júna 2019 prišli rozlúčiť s našim drahým 
Alexandrom Práznovským. Úprimne ďaku-
jeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka Magdaléna s rodinou a ostatná 
smútiaca rodina.

Dňa 10. júla 2019 uplynie rok odvtedy, čo 
nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otecko, dedko a praded-
ko Štefan Hanko.
S láskou a modlitbami spomí-
najú manželka, syn a dcéry 
s rodinami.

So smútkom v srdci sme si 23. júna 2019 pri-
pomenuli 2. výročie úmrtia milovaného man-
žela a otca Miroslava Straňáka. Venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a synovia.

Dňa 21. júla 2019 si pripomenieme prvé 
výročie odchodu do večnosti 
našej milovanej matky, sta-
rej mamy a prastarej mamy 
Márie Sýkorovej.
S láskou v srdci a s modlitbou 

na ňu spomína celá rodina.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

B L A H O Ž E L A N I E
Dňa 26. marca 2019 oslávil svoje 70-te narodeniny p. Tibor 

Draškovič, náš rodák z Močenka. Pevné zdravie a šťastie do ďalších 
rokov života prajú manželka Vlasta, syn Roman s manželkou, syn 
Radovan a dcéry Marcela a Denisa. Ku gratulácii sa pripájajú vnuk 
Marcel a vnučka Linda.

Ži nám, dedko, ešte dlhé roky, máme ťa veľmi radi!

Dňa 27. júna 2019 si pripomíname 40. výro-
čie úmrtia Alexandra Packu.
Navždy si mladý odišiel,
rodinu svoju si viac nevidel.

S láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

Pozývame ich na prázdninové aktivity do Komunitného centra 
v Kláštore.
Pondelok: 10:00 - 12:00 ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
  13:00 - 14:30 ZÁBAVNÉ ČINNOSTI

Utorok: 10:00 - 12:00 TVORIVÉ ČINNOSTI
  13:00 - 14:30 VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE
Streda:  10:00 - 12:00 ŠPORTOVÝ DEŇ
  13:00 - 14:30  POHYBOVÉ AKTIVITY
Štvrtok: 10:00 - 12:00  POBYT V PRÍRODE
  13:00 -14:00 ZÁBAVÉ ČINNOSTI
Piatok:  10:00 - 12:00  TVORIVÉ ČINNOSTI
  13:00 - 14:30  HUDBA A TANEC

Tešíme sa na Vašu účasť!

Nenechajte svoje deti sedieť doma!
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A je hotovo. Koncom júna si na-
chvíľku vydýchli hráči všetkých veko-
vých kategórií a s nimi aj tréneri a funk-
cionári. A-mužstvo malo jar rozohranú 
dobre. Trojicu záverečných kôl zapo-
čalo k spokojnosti všetkých, i keď aj 
s dávkou šťastia, zdolalo agilné Rišňov-
ce. Nasledoval ďalší húževnatý súper. 
Horný Ohaj ale opäť prišiel na ihrisko 
do Močenka a vzhľadom na výhodu do-
máceho prostredia sa od Močenčanov 
ako-tak očakával zisk rozhodujúcich 
troch bodov. Súper však využil naše 
chyby a zo zápasu sme si odniesli len 
prehru. Poslednou bodkou za uplynulým 
ročníkom malo byť majstrovské stretnu-
tie našich mužov v Janíkovciach. Ono 
sa, samozrejme, aj odohralo, no naše 
mužstvo v ňom znovu prehralo. Prečo 
to však obzvlášť zamrzelo? Už niekoľ-
ko sezón v rade naše „áčko“ tuho bojuje 
v jarnej časti VI. ligy o to, aby neskonči-
lo medzi poslednými a udržalo sa v nej 
aj pre ďalší ročník. Treba povedať, že 
zakaždým sa mu to aj napokon podarilo. 
Postupová a zostupová matematika však 
v tomto prípade nie je vôbec vopred jas-
ná. Súčasným trendom víťazov líg je, že 
nemajú záujem postupovať do vyšších 
líg, a naopak, iné tímy sa z finančných 
dôvodov rozhodnú pustiť dole. Aj pre-
to tŕpli hráči, vedenie klubu a aj samot-
ní fanúšikovia až do termínu uzávierky 
prihlášok, kedy mala o tejto jarnej misii 
padnúť definitíva. Prestupové rošády na-
pokon zariadili, že konečná 13. pozícia 
Močenku našťastie zabezpečí miestenku 
v VI. lige aj pre ďalší súťažný ročník. 
Realizačný tím a kabína sa tak môžu na-
plno koncentrovať na letnú prípravu. Je 
totiž najvyšší čas chytiť šancu za pačesy 
hneď od 1. kola a poslať tím okolo tré-
nera Vrbu na popredné miesta tabuľky.

Podobné práce mal v závere súťaže 
aj tím dorastencov. Chalani pod vede-
ním trénera Čiernika nenadviazali na od-
hodlané výkony z jesene a v jarnej časti 
strelili dovedna len 8 gólov. Kvalita tí-
mov v V. (krajskej) lige bola jednoducho 
takmer každý zápas na strane súpera. 
Hra sa odvíjala najmä od účasti kapitá-
na Matúša Nagya v zápasoch, ktorý bol 
na striedavom štarte v Slovane Duslo 
Šaľa a z lavičky naskakoval aj na po-
sledné minúty stretnutí seniorov Močen-
ka. Náš dorast napokon neskončil po-
sledný, no bol iba o jedno miesto vyššie.

Pekný finiš mali naši starší žiaci, kto-
rí hrajú IV. ligu oblasti. Preukázateľne 
lepšie výsledky, prakticky len jedna jar-
ná prehra o gól v Mojmírovciach, tešili 
trénerov Dicséra a Žišku. Do závereč-
ného kola naháňali 3. miesto Nededu 
a v tom poslednom sa im to aj podari-
lo. V priamom súboji hlavného rivala aj 
jednoznačne zdolali.

Azda najkrajší príbeh v uplynulom 
ročníku napísali naši „benjamínci“. 
Mladší žiaci, hrajúci do 13 rokov, ne-
našli premožiteľa v 14 zápasoch svojej 
ligy ani v jej nadstavbovej časti. Če-
rešničkou na torte bol triumf chlapcov 
na finálovom turnaji v Nitre, ktorý má 
byť v mládežníckych kategóriách akým-
si zavŕšením futbalových zápolení pre 
najlepších v regióne. Pre trénera Vrbu 
a predsedu klubu Blehu to bolo po mno-
hých smolných zemiakových umiest-
neniach na podobných turnajoch určite 
veľkým zadosťučinením. Navyše, ich 
synovia boli v ten deň ústrednými po-
stavami močenského úspechu. Jeden bol 
vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja 
a druhý strelil vo finále rozhodujúcu pe-
naltu. Pod krídlami dvojice Vrba – Ble-
ha rastú talenty aj z liahne U11.

Staršia prípravka bola v minilige 
dlho na čele svojej skupiny. Až k záveru 
dochádzali sily a močenskí prípravkári 
pred seba nedobrovoľne pustili Veľké 
Zálužie. Takisto ich čakal „veľký“ turnaj 
v krajskom meste, no po smelých ambí-
ciách a sľubnom začiatku prišiel semi-
finálový zápas s Čeľadicami, v ktorom 
sa akosi nebral ohľad na fauly na našich 
hráčov, a na medaily sme si tak opäť raz 
v Nitre z nejakého dôvodu siahnuť ne-
mohli.

Skutočne zaujímavé je sledovať, ako 
si v zápasoch počínajú naši najmenší. 
Mladšiu prípravku do 9 rokov futbalo-
vo vychováva Martin Žiška a na trénin-
gy mu chodia v naozaj hojnom počte. 
Na kvalite naberá postupne aj táto ka-
tegória. Prakticky z ničoho v nich na-
chádza mladé talenty a z malých rato-
lestí pomaličky rastú skutoční futbalisti. 
Po prvých góloch v prvej „ozajstnej“ 
súťaži prišli už aj prvé víťazstvá. Drob-
com sa dokonca podarilo dať tabuľkovo 
pod seba susednú Hornú Kráľovú.

Po kratučkej dovolenke sa futbalis-
ti ohlásia z ihrísk počas augusta – sep-
tembra. Cez leto ešte absolvujú zopár 
zaujímavých turnajov. Na jeden z nich, 
ten najhlavnejší, vás touto cestou vede-
nie futbalového klubu srdečne pozýva. 
Je ním FK Močenok Cup 2019. Bude 
sa konať na štadióne už v túto nedeľu 
(7. júla). Rozhodne si preto nájdite čas 
zavítať na toto tradičné športovo-spolo-
čenské podujatie a priamo tak vyjadrite 
podporu futbalu v obci.
Program FK Močenok Cup 2019:
13.30 h  Močenok - Vracov (ČR)
15.00 h  Horná Kráľová - Cabaj-Čápor
17.00 h  Zápas o 3. miesto
19.00 h  Finále

Matej Šimko

Mužstvá futbalového klubu zdarne ukončili sezónu 2018/2019

Prihrávku Mareka Štefanku zužitkoval Roman Vencel na druhý gól do siete Rišňoviec.           Foto: Peter Sýkora
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V sobotu 15. júna 2019 sa v na-
šej obci po prvý raz konala súťaž 
v street workoute, ktorú v spolupráci 
s obcou zorganizoval nadšenec tohto 
druhu športu Matúš Boháč. Do sú-
ťaže sa mohli prihlásiť záujemcovia 
vo dvoch vekových kategóriách – 
do 12 a nad 12 rokov. V deň kona-
nia súťaže si prišli zmerať sily dvaja 
športovci v staršej a štyria v mladšej 
vekovej kategórii. Street workout 
je v našich končinách mladý druh 
športovej aktivity, ktorá si vyžadu-
je šikovnosť, obratnosť, silu, ale aj 
kreativitu a dávku odvahy. Mladí 
nadšenci tohto športu majú už nie-
koľko mesiacov k dispozícii worko-
utové ihrisko na Školskej ulici, kde 
mnohí z nich denne trénujú.

Súťaž v street workoute sa za-
čala zápasmi starších pretekárov. 
O správnom vykonaní cviku a po-
rovnaní so súperom rozhodoval 
Matúš Boháč. V prvej súťaži sa ako 
šikovnejší ukázal Ladislav Farkaš, ktorý 
vo vzájomných, pomerne vyrovnaných 
súbojoch porazil svojho súpera. „Dostal 
som sa k tomu tak, že kamaráti mi uka-
zovali všelijaké triky. Začal som skákať 
aj ja a zdokonaľoval som sa. Každý deň 
chodievam cvičiť. Víťazstvo je dobré, 

lebo ma baví skákať,“ vysvetlil nám víťaz 
staršej kategórie Ladislav Farkaš, ako sa 
k workoutu dostal.

V mladšej kategórii sa predstavili šty-
ria súťažiaci. Postupne sa vystriedali v zá-
pasoch, z ktorých vzišiel víťaz. Patrik Ko-
nečný porazil všetkých svojich súperov 
bez straty bodu a získal tak zlatú medailu 

vo svojej kategórii. „Od minulého 
roka chodím trénovať. Baví ma to, 
a preto trénujem každý deň,“ po 
tomto vyhlásení bolo jasné, prečo 
získal prvenstvo práve Patrik.

Iniciátor organizovania také-
hoto podujatia v našej obci Matúš 
Boháč je jednoznačne najaktívnej-
ším návštevníkom workoutového 
ihriska, na ktorom trénuje denne, 
odkedy je spustené do prevádzky. 
Cieľom podujatia bolo podľa neho 
zviditeľniť tento druh športu me-
dzi širokou verejnosťou. „Veľmi 
ma to baví, hlavne ten adrenalín pri 
tom. Preto som to chcel aj pre os-
tatných urobiť, aby to bolo trošku 
vidieť, lebo workout je málo roz-
šírený šport na Slovensku. Hlavne 
som veľmi vďačný pánovi staros-
tovi, že nám toto ihrisko postavil 
a že nám dal možnosť zviditeľniť 
workout aj v televízii. Každý deň 
sa tu na ihrisku trénuje, stále tu je 

niekto, takže záujem v Močenku je,“ teší 
sa zo záujmu o tento druh športu jeho nad-
šený propagátor Matúš. Prvá workoutová 
lastovička v podobe súťaže bola úspešná 
a možno pohľad na šikovnosť súťažiacich 
priláka ďalších nadšencov.

Marcela Lenčéšová

Močenský Samson

V utorok 14. mája 2019 sa v našej obci 
stretli členovia jednoty dôchodcov z celé-
ho šalianskeho okresu. V tento deň sa ko-
nal už 7. ročník Športových hier seniorov. 
Tohtoročné športové hry zorganizovala 
základná organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska (ZO JDS) v našej obci. Zúčast-
nili sa ich aj hostia z okresnej a krajskej 
organizácie a, samozrejme, nechýbal ani 
starosta našej obce, ktorý podobné podu-
jatie aktívne podporuje.

Pôvodný plán organizátorov bol, aby 
sa športové podujatie konalo na futba-
lovom štadióne. Vytrvalý dážď a níz-
ke teploty však organizátorov prinútili 
pristúpiť k plánu B a presunúť akciu do 
športovej haly. „Mali sme inakšie plány 
na toto podujatie, ale počasie sklamalo, 
tak sme zvolili náhradné riešenie a sme 
v hale. Dúfam, že aj napriek tomu všetko 
dobre dopadne. Súťažiaci si to užívajú, 
ako vidím, a snáď budeme všetci spo-
kojní. Napokon je to pre nás a pre naše 
zdravie,“ myslí si predsedníčka ZO JDS 

Marta Nováková. Už tradične sa športo-
vých hier zúčastnili členovia základných 
organizácií zo Šale, Diakoviec, Hájskeho, 
Trnovca nad Váhom a domáceho Mo-
čenka. Súťažili osobitne dámy a osobitne 
páni v disciplínach hod na cieľ, slalom 
a kolky. Dobrú náladu podporovali aj di-
váci, ktorí spoločne s ostatnými súťažia-
cimi potleskom a pokrikmi podporovali 
každého súťažiaceho. „Všetci súťažíme, 
všetci budeme prví... Myslím si, že je tu 
výborná atmosféra. Pre nás starších je 
to super vec,“ tešila sa zo skvelej nálady 
v hale Jozefína Karáseková z Hájskeho. 
„Ja tu nechcem nikdy chýbať. Vždy sa mi 
to veľmi ľúbilo aj sa mi darilo. Myslím 
si, že každý, kto sa tu dnes zúčastnil, si 
zaslúži zlatú medailu,“ doplnil súťažiaci 
Michal Takáč z Trnovca nad Váhom.

Do súťaží sa zapojili aj hostia podu-
jatia. Príležitosť vyskúšať si niektoré 
disciplíny neodmietol starosta Roman Ur-
bánik ani bývalý aktívny športovec a teraz 
krajský športový predseda Jozef Zlatohlá-

vek. „Je to vynikajúce a netreba sa poze-
rať na to, kto má koľko rokov. Treba sa 
vždy hýbať – niekto len chôdzou, niekto 
behom a niekto inak, ale leňošenie je naj-
horšie, čo môže byť,“ konštatoval krajský 
športový predseda JDS Jozef Zlatohlá-
vek. „Už 7. ročník olympiády dôchodcov, 
ktorý organizuje naša jednota dôchodcov, 
je športovou akciou, kde sa schádzajú se-
niori a seniorky z okresu Šaľa a merajú 
si svoje sily v tradičných aj menej tradič-
ných športových disciplínach. Som rád, 
že každoročne prichádzajú a že to naši 
seniori dokážu zorganizovať aj pre ostat-
ných. Všetkým prajem, aby si športové 
súťaženie užili,“ poprial starosta Močen-
ka Roman Urbánik.

V súťažiach išlo v prvom rade o po-
hyb a zábavu, takže zvíťazili všetci, ktorí 
boli ochotní súťažiť a baviť sa. K zábave 
prispela aj spevácka skupina Zúgovanka, 
ktorá oživila záver celého podujatia pies-
ňami zo svojho repertoáru.

Marcela Lenčéšová

Siedme športové hry seniorov

Matúš Boháč (vľavo) zorganizoval súťaž v street 
workoute.                                  Foto: Marcela Lenčéšová
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Odvoz, likvidácia odpadu, preprava kontajnermi – kontajnerová doprava
Firma BERA, s. r. o., je na trhu už štyri roky a zabezpečuje vývoz, likvidáciu, prepravu 

a zneškodnenie, ako aj odvoz odpadu. „Ponúkame poradenskú činnosť v odpadovom hospodárstve 
i separovanie odpadu. Postaráme sa o likvidáciu, odvoz, zneškodnenie, prepravu všetkých bežných 
odpadov, ktoré vznikajú pri stavbách, v domácnostiach alebo vo výrobnej a priemyselnej činnosti,“ 
hovorí majiteľ firmy Rastislav Benčík.

Pre zákazníkov pristavia a prenájmu kontajner na rôzny odpad či sypký materiál s objemom 
3,5; 5; 7 alebo 10 m3. Veľkosť sa prispôsobuje potrebám daného druhu a množstva odpadu. 
„Disponujeme väčším množstvom kontajnerov, pričom ich počet sa neustále dopĺňa,“ vyjadruje 
sa Rastislav Benčík.

Pomôžu vám zbaviť sa akéhokoľvek odpadu
Prerábate, staviate či upratujete? Firma Bera, s. r. o., sa postará o všetok odpad. 

Stavebný odpad – odvoz stavebného odpadu, ako napr. stavebná suť, stavebný materiál, betón, 
tehla, obklady, dlažba, podlahy, sadrokartón, polystyrén, hranoly, rezivo, stará strešná krytina, sta-
vebný materiál a iný odpad. Záhradný bio odpad –  konáre, lístie, kvety, burina, prezreté ovocie 
a zelenina, časti stromov, kríkov, porastov a pod. Komunálny odpad – miešaný – z vypratávania 
bytov, nehnuteľností, likvidácia nábytku, odpad z čistenia domov, pivníc, papier, sklo, plasty, dre-
vo, železo a iný odpad. Veľkoobjemový odpad – napr. nábytok – postele, matrace, stoly, stoličky, 
koberce, sedačky a iné… Separovaný odpad – papier, sklo, plasty, drevo… Možnosť naloženia 
odpadu mechanizmom UNC nakladač, bager, minibager alebo ručne.

Cenu za kontajner na odpad vám po dohode, v závislosti od toho, o aký kontajner máte záujem, 
povedia na tel. č. 0905 321 801 alebo 0907 321 801, prípadne e-mailom: bera.bencik@gmail.
com. Po telefonickej alebo emailovej objednávke vám privezú kontajner na miesto určenia. 
„Na základe poskytnutých informácií vám pristavíme požadovaný kontajner na odpad, ktorý si 
svojpomocne naplníte alebo vám môžeme (za poplatok) poskytnúť pracovníkov či stroj JCB, Lo-
cust na plnenie kontajnerov. Ceny stanovujeme individuálne, pretože každá zákazka je špecifická.“ 
dopĺňa ponuku majiteľ firmy. Pre dané služby využíva Bera, s. r. o., bohatý vozový park, ramenové 
nakladače MAN, SCANIA s nadstavbou pre reťazové a hákové veľkoobjemové kontajnery. Ponúka 
možnosť objednať si viacero typov a veľkostí kontajnerov – klasický pevný kontajner alebo konta-
jner so zadným otváracím čelom, ktorý vám uľahčí manipuláciu s odpadom.
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Sídlo advokátskej kancelárie: 
Švábská 1431/18, Močenok  951 31

Kontakt:
tel./mobil:   0903 729 822             web: www.judrvylimcova.sk
e-mail:        judrvylimcova@gmail.com, info@judrvylimcova.sk

Ponúka právne služby a poradenstvo v oblastiach:
právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva, prevody nehnu-
teľností – kompletná príprava a vypracovanie dokumentov 
pre prevod nehnuteľností, vrátane autorizovaných advokátskych 
zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vypracova-
nie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 
právne poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, nájmu a podnáj-
mu bytu, nebytového priestoru, pozemkov, atď.

• obchodné právo, vrátane práva obchodných spoločností
• pracovné právo  • občianske právo 
• rodinné právo  • správne právo
• príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv
• vypracovanie návrhov na začatie konania a ďalších podaní v kona-

niach pred súdmi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Lýdia Vylimcová

• 

KAMENÁRSTVO
MGS Granit s.r.o. 
Mlynská ��2 � 951 �1 Mo�enok

  (budova Zdravotného strediska)
tel.: 0902 709 552
 w  ww.mgs.sk

pomn�ky � hroby � nápisné dosky
�ele�obet�n. �áklady � odstránenie pôv. hrobov

renovácie p�sma � dopisovanie dátumov

NOVINKA 2019
mramorové  koberce  smúto�né dekorácie � 

�iroký výber farieb a tvarov 
náhrobných kame�ov a hrobov �o �uly

���
Ponúkame kvalitné prevedenie prác �a prijate�né ceny.
Radi vyhovieme aj náro�nej��m po�iadavkám �áka�n�ka.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok  a�  Piatok   9.00-12.00  1�.00-1�.00 hod.

 Sobota - na objednávku

Profesionálne strihanie psíkov všetkých plemien. Kvalita, 
precíznosť, spokojnosť, zodpovednosť, odborný prístup, ma-
ximálna ochota, poradenstvo a prijateľná cena.
Tel. č. 0905 559 708



Domáce, ručne vyrábané, 
zdravé produkty z kvásku

- chlieb 
- vianočka 
- pagáčiky

Zaučenie pri príprave kvásku a objednávky na tel. č. 
0918 098 078 e-mail: majkabarathova@gmail.com

Produkty založené na prírodnej báze
- problematická pleť (minimalizácia vrások)
- vypadávanie a rast vlasov
- starostlivosť o zuby
- doplnky výživy
- a iné

Viac info na tel. č. 0918 098 078
e-mail: majkabarathova@gmail.com

InzerciaMOČENOK



Na celý tím svojím jedným okom dozeral starosta obce Roman Urbánik (v strede).                                              Foto: utajený návštevník pirátskeho podujatia

V pirátskom oblečení sa predstavil aj štáb Televízie Močenok.  Foto:  Peter SýkoraPri chôdzi po lávke deťom pomáhali aj starí rodičia.  Foto:  Peter Sýkora

Piráti prišli povzbudzovať močenských futbalistov. Tí, možno zo strachu, že im piráti vyjedia či skôr vypijú zásoby, ktoré majú odložené v bufete, nako-
niec vyhrali.                                                                                                                                                                                                               Foto: Peter Sýkora


