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ŠTVRTOK – 12. september 2019 
 

17.00 h – veľká sála kultúrneho strediska 
Slávnostné obecné zastupiteľstvo s odovzdávaním ocenení 
pri príležitosti Dní Obce Močenok 2019 
 

PIATOK – 13. september 2019 
 

16.00 h – veľká sála kultúrneho strediska 
Slávnostné uvítanie detí do života 
 
19.00 h – areál kultúrneho strediska 
Koncert  PAVLA  HAMMELA 
 
21.00 – 24.00 h – areál kultúrneho strediska 
Diskotéka – DJ ANDY-B 

 
SOBOTA – 14. september 2019 

 
 

 
areál kultúrneho strediska 
• XII. ročník súťaže vo varení guláša „Močenský kotlík“ 
• VIII. ročník súťaže v pečení „Močenského smatankového koláča“ 

 
I. časť programu 
13.00 h – areál kultúrneho strediska,  park 
Otvorenie jarmoku starostom obce 

      
14.00 – 18.00 h – park 
• DIVADLO Z DOMČEKA – Divadelný rebriniak 
  (aktivity pre deti – 2 divadielka, chodenie na chodúľoch, škola 
   vodenia bábok, žonglovanie, hry a atrakcie) 
 
14.00 h – areál kultúrneho strediska 
• ŽSZ Cantica 
• SS Zúgovanka 
• FS Sečkár 
• MSS Močenskí speváci 
• FS Močenčanka 
• FS Šaľan 

 
 17.00 h – areál kultúrneho strediska 
Vyhodnotenie XII. ročníka súťaže vo varení guláša „Močenský 
kotlík“ a VIII. ročníka súťaže v pečení „Močenského 
smatankového koláča“ 

 
 

          V prestávke malá pozornosť pre všetkých, ktorí budú mať v sobotu 
     na sebe časť močenského kroja. 
 

II. časť programu 
18.00 h – areál kultúrneho strediska 
• Koncert skupiny DRÍST 

 
20.00 – 02.00 h – areál kultúrneho strediska 
Ľudová zábava 
Do tanca a na počúvanie hrá DH MISTŘIŇANKA 
 

 
NEDEĽA – 15. september 2019 

 

9.00 h – Kostol sv. Kríža 
Slávnostná svätá omša 
 
14.00 h – futbalové ihrisko 
majstrovské stretnutie 7. kola VI. ligy ObFZ Nitra 
FK Močenok – TJ Slovan Nitra-Chrenová 
 

     16.00 h – areál kultúrneho strediska 
• MŠ Močenok 
• Karate Močenok 
• ZUŠ Močenok 
• TK Jumping 
• FS Kráľovanky z Hornej Kráľovej 
• Gajdošskí trogári 
• FS Drienka z Veľkého Zálužia 
 
V prestávke malá pozornosť pre všetkých, ktorí budú mať v nedeľu 
na sebe časť močenského kroja. 

 
19.00 – 22.00 h – areál kultúrneho strediska 
Ľudová zábava 
Do tanca a na počúvanie hrá DH MOČENSKÁ KAPELA 
 

 

Podujatie finančne podporili: 
         Nadácia SPP                                               Duslo, a.s. Šaľa

REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU 
NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Obec Močenok 
Vás srdečne pozýva pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža 

na XVII. ročník Dní Obce Močenok 

Zmena programu vyhradená! 
Vstup na všetky podujatia je voľný! 
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Počas tretieho júnového týždňa sa 
v našej obci zišli členovia medzinárodného 
občianskeho združenia Európska kultúrna 
cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorého členom je 
aj naša obec, na valnom zhromaždení. „Val-
né zhromaždenia vždy bývajú u niektorého 
z členov. Teraz to bolo v Močenku. Účast-
níci podujatia boli spokojní, páčili sa im 
priestory v Močenku aj priebeh valného 
zhromaždenia. Prijali  sme  nových  čle-
nov. Plánujeme rozšírenie do ďalších 
štátov. Je tak väčšia nádej, že sa podarí 
certifikácia v Európskej rade,“  myslí  si  
Peter  Sýkora  z  našej  obce. „My sme 
vďační, že sme mohli realizovať dnešné 
stretnutie práve tu v Močenku, pretože 
je to významné miesto Cyrilo-metodskej 
úcty, je to úžasné miesto, ktoré má hlbokú 
históriu, žijú tu ľudia, ktorí si vážia odkaz 
svojich predkov. My sme sa dnes dohodli 
na pokračovaní a ďalších aktivitách kul-
túrnej cesty, ktoré budeme rozvíjať aj 
v iných štátoch. Zaujímavé je pre nás 
aj územie Poľska a Maďarska a bola tu 
pani, ktorá zastupovala veľvyslankyňu 
Bulharska, tak aj Bulharsko je pre nás 
veľmi významné, pretože aj tam je živý 
odkaz svätých Cyrila a Metoda,“ dopl-
nil predseda OZ Európska kultúrna cesta 
sv. Cyrila a Metoda Jan Pijáček.

Počas  rokovania diskutovali členovia  
o  propagácii, umiestnení a značení ciest 
a chodníkov pre peších turistov a cyklistov, 
ako aj o zaujímavých miestach, ktoré by si 
mohli chcieť návštevníci kultúrnej cesty 

pozrieť, a podobne. „My Bulhari sme hl-
boko napojení na cyrilo-metodskú tradíciu 
a na to, čo ich žiaci urobili. Je to téma, ktorá 
nás udržala počas 500 rokov tureckej nad-
vlády a udržala nás ako národ. Čiže nielen, 
že máme o to záujem, ale my sa hlásime 
k tomuto projektu s veľkou vášňou,“ pre-
zentovala záujem o Cyrilo-metodskú kul-
túrnu cestu riaditeľka Bulharského kultúr-
neho inštitútu v Bratislave Vania Radeva.

Naša obec má vážny záujem byť plno-
hodnotným bodom na mape Cyrilo-me-
todskej kultúrnej cesty. Dôvodom je naj-
mä to, že u nás je pravdepodobne rodisko 
sv. Gorazda, žiaka Cyrila a Metoda a pokra-
čovateľa ich diela. „Hlavným cieľom našej 
obce je to, aby Močenok bol súčasťou Cy-
rilo-metodskej trasy, ktorá sa buduje, aby 
nebol vynechaný. Máme festival Gorazdov 
Močenok, ktorým šírime úctu k žiakovi 
svätých Cyrila a Metoda. Máme tu kostol 
sv. Klimenta, ktorého pozostatky prinášali 
práve sv. Cyril a Metod. To sú veci, kto-
ré nás spájajú s Cyrilo-metodskou cestou. 
Myslím si, že by bolo dobré, keby sme 
boli do  nej  zapojení,“ vyjadril svoj názor 
zástupca starostu Močenka Peter Sýkora. 
Po oficiálnom rokovaní sa účastníci zhro-
maždenia zastavili vo farskej pivnici Mi-
roslava Tótha, ktorá by mohla byť pre náv-
števníkov našej obce zaujímavým bodom 
na mape kultúrnej cesty.

Hlavným cieľom stretávania sa členov 
združenia je urobiť Cyrilo-metodskú kul-
túrnu cestu čo najzaujímavejšou pre širokú 
verejnosť. Každá obec či každé mesto pre-
to musí hľadať miesta, ktoré chce propago-
vať a ukázať turistom, ale mali by aj budo-
vať infraštruktúru v podobe občerstvenia, 
informácií, požičovní bicyklov a podobne. 
„Jedným z cieľov je vybudovať cyklotra-
sy aj pešie trasy, ktorými budú pútnici aj 
návštevníci chodiť, a zároveň im treba dať 
informácie o tom, prečo majú mať dôvod 
zastaviť sa v Močenku. Jedným z nich je 
aj to, že tu máme farskú pivnicu, ktorú si 
návštevníci podujatia mohli pozrieť a kto-
rá pripomína aj vinársku tradíciu v Mo-
čenku. Je dobre nájsť veci, ktoré majú pre 
návštevníkov význam, a oni potom majú 
dôvod zastaviť sa u nás,“ doplnil Peter Sý-
kora.

Marcela Lenčéšová

Valné zhromaždenie medzinárodného združenia v Močenku
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Európska kultúrna cesta mala valné zhromaždenie v Močenku.     Foto: Marek Karlubík
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S budovaním optickej siete spoloč-
nosti Slovak Telekom sa v našej obci 
začalo v októbri 2017, v druhej polovici 
roku 2018 boli práce ukončené. V tej-
to fáze však boli optické káble položené 
vo väčšine ulíc obce len po jednej stra-
ne, obyvatelia druhých strán doteraz na 
pripojenie k optike čakajú. „Mali sme 
pracovné stretnutie, ktoré sa týka vybu-
dovania druhej etapy optickej siete. Spo-
ločnosť Slovak Telekom po vypracovaní 
projektovej dokumentácie, stavebného 
povolenia prišla oznámiť, že by chcela 
začať budovať druhú etapu optickej siete. 
My sme v predchádzajúcom období nesú-
hlasili s tým, aby pripojenia boli vedené 
vzduchom, preto sa vrátia do niektorých 
ulíc, kde budú robiť pokladanie optickej 
siete po druhej strane daných ulíc. Je to v 
rozsahu 10 až 12 km v našej obci,“ spres-
nil starosta obce Roman Urbánik. „V ja-
nuári tohto roku bolo vydané územné 
rozhodnutie pre budovanie druhej etapy 
optickej siete pre spoločnosť Slovak Tele-
kom. V týchto dňoch jej bude vydané roz-
kopávkové povolenie, kde bude povolené 
rozkopanie konkrétnych ulíc našej obce. 
Samotné práce by mali začať niekedy za-
čiatkom augusta tohto roka a prebiehať 
by mali do konca roka 2019,“ potvrdila 
Zuzana Verešová zo stavebného úradu 
obce.

Vzhľadom na to, že v mnohých do-
tknutých uliciach obce sú vybudované 
chodníky, veľa úsekov pokládky optic-
kej siete sa bude realizovať podvŕtava-
ním alebo pretlakom miest, kde nie je 
možné vykopať rigol. „O rozkopávkové 
povolenie na túto stavbu sme požiada-
li, takže by sme mali začať najneskôr 
v strede augusta s realizáciou stavby. 
Po dohode s obecným úradom si dohod-
neme harmonogram prác, ktoré ulice kedy 
a akým spôsobom sa budú realizovať. 
Boli by sme radi, keby bola táto sieť ho-
tová a funkčná do konca tohto roka,“ do-
plnil Tibor Ágh z Toande Slovakia, ktorá 
má budovanie na starosti. Vedenie obce 
bude občanov na základe vypracované-
ho harmonogramu informovať o postupe 
prác. „Predstava obce, ale aj realizáto-
ra je taká, že najprv ukončia jednu časť, 
a potom budú prechádzať na druhú, aby sa 
nezopakovali niektoré momenty z prvej 
etapy, kde boli ulice rozkopané niekoľko 
týždňov, poprípade napríklad na uliciĽ. 
Štúra aj dva mesiace. Toto by sa už opa-
kovať nemalo,“ dodal starosta Urbánik.

Podľa plánu by mali byť všetky prá-
ce ukončené asi v polovici decembra tak, 
aby koncom tohto roka mohli byť záu-
jemcovia o služby prostredníctvom optic-
kej siete pripojení.

Marcela Lenčéšová

Budovanie optickej siete bude pokračovať

Obec Močenok pred časom reagova-
la na výzvu ministerstva životného pro-
stredia. Vypracovala projekt, ktorý rieši 
nové využitie strechy kultúrneho domu. 
V uplynulých dňoch obec dostala rozhod-
nutie o schválení projektu riadiacim or-
gánom. „Projekt Vodozádržné opatrenia 
v obci Močenok je schválený a bude pod-
porený finančnou čiastkou 144-tisíc eur. 
Ide o vybudovanie zádržných zariadení 
zelenej strechy a jazierka pri budove kul-

túrneho domu – kina.  Po podpise zmluvy 
prebehne verejné obstarávanie a následne 
aj samotná realizácia týchto opatrení. Je 
to jeden z prvkov, ktoré sa snažíme v obci 
realizovať v súvislosti so zmenou klímy, a 
teda aj so zmenou podmienok pri zrážko-
vej dažďovej vode a so zadržiavaním tejto 
vody v priestore,“ ozrejmil starosta obce 
Roman Urbánik.

Verejné obstarávanie a samotná reali-
zácia projektu potrvá niekoľko mesiacov 
a vyžiada si veľa odborných úprav stre-
chy budovy kultúrneho domu, aj stavebné 

práce vo verejnej zeleni vedľa budovy, 
kde bude zádržné jazierko. „Máme pred-
stavu, že by sme zároveň riešili aj objekt 
ako taký. To znamená jeho zateplenie, vý-
menu okien a dverí tak, aby sme ho skul-
túrnili,“ dodal starosta Urbánik. Kultúr-
ny dom bol odovzdaný do užívania ešte 
v 90. rokoch minulého storočia. Odvte-
dy neprešiel žiadnou rekonštrukciou a už 
vykazuje nedostatky napríklad v oblasti 
ekonomiky vykurovania alebo chladenia 
priestorov.

Marcela Lenčéšová

Vážení občania,
v rámci modernizácie vlastnej telekomunikačnej pevnej siete plánuje 

Slovak Telekom, a.s., druhú etapu pre kompletné pokrytie celej obce Močenok 
pre všetky rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné domy, súkromné predajne, výrobné 
haly, atď... novou optickou sieťou v štandarde FTTH (optika do domu). Znamená to, 
že aj existujúci zákazníci Slovak Telekom pripojení metalickým káblom budú na ich žia-
dosť bezplatne prepojení na rýchlejšiu a kvalitnejšiu sieť Slovak Telekomu. Realizácia 
tejto siete sa uskutoční od 5. auguta 2019 do konca tohto roku. Klienti budú postupne 
pripojení do najmodernejšej pevnej siete dnešnej doby.

Za komplikácie a obmedzenia spojené s výstavbou siete sa vopred ospravedlňujeme.
S úctou TOANDE SLOVAKIA, s.r.o.                                                                  Tibor Ágh

Aktuality z obce

V piatok 21. júna 2019 sa 
v priestoroch kultúrneho strediska 
uskutočnil druhý tohtoročný hromad-
ný odber krvi, ktorý zorganizoval 
miestny spolok Slovenského Červené-
ho kríža v spolupráci s Národnou trans-
fúznou službou z Nitry. Nenahraditeľ-
nú tekutinu prišlo v tento deň darovať 
54 dobrovoľných darcov z Močenka 
a okolia, za čo im patrí veľká vďaka.

Počas tretieho júnového týždňa sa 
v kultúrnom dome uskutočnila výchov-
no-náučná akadémia pre žiakov zák-
ladnej školy zameraná na informácie 
o vzniku a pôsobení Matice sloven-
skej na území Slovenska. Cyrilo-me-
todská akadémia bola venovaná 27. 
ročníku Gorazdovho Močenka, orga-
nizovanému koncom júla 2019. Zá-
roveň si žiaci vypočuli informácie 
o novej poštovej pečiatke a poštovom 
lístku z dielne klubu filatelistov. Pe-
čiatka a lístok boli venované arcibis-
kupovi svätému Metodovi, jednému 
z patrónov Slovenska.

Žiaci základnej školy koncom 
školského roka absolvovali tradič-
né podujatie pod názvom Ochrana 
človeka a prírody, ktoré majú do os-
nov zaradené 2-krát počas každého 
školského roka. Má sa týkať ochra-
ny prírody a človeka, a preto sa jeho 
téma pravidelne mení a rieši naprí-
klad ochranu zdravia pomocou zdra-
votníckych ukážok, ochranu zdravia 
a majetku pomocou hasičských zá-
sahov alebo nácvik evakuácie ško-
ly a podobne. Žiaci sa tak pripravu 
na možné stresové situácie. V tom-
to roku si nacvičili evakuáciu školy 
a následne sa presunuli pred budo-
vu kultúrneho strediska, aby sle-
dovali riešenie dopravnej nehody 
za asistencie zdravotníkov a hasičov.

Vodozádržné opatrenia
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Žatevné práce sú v týchto dňoch 
v plnom prúde takmer na celom Sloven-
sku. V Močenku začali poľnohospodári 
so zberom 3. júla. Prvú ako tradične zbe-
rali repku olejnú, ktorá bola v tomto roku 
osiata na 700 ha polí. Po týždni žatvy sa 
poľnohospodári venovali zberu jarného 
jačmeňa, musia pozberať viac ako 2 000 
ha repky a obilnín. „Máme kompletne 
zobranú repku, kde je úroda asi o 15 % 
nižšia ako minulý rok. Jačmeňa máme 
zobraných okolo 400 ha, teraz v ňom 
pokračujeme a nasledovať bude pšenica. 
K dnešnému dňu máme zobraných asi 
38 % celkovej výmery,“ – povedal nám 
počas šiesteho žatevného dňa hlavný 
agronóm poľnohospodárskeho družstva 
Milan Gier – „Úrody budú zrejme odra-
zom priebehu počasia – najväčší problém 
bol s veľmi suchým a teplým aprílom, kde 
poodchádzali rysujúce sa odnože na pše-
niciach, repky, vetvy, ktoré mali vytvoriť, 
nevytvorili a plodonosný obrast je nižší. 
V tomto roku máme aj nový fenomén, 
ktorý sme nikdy dosiaľ nepocítili tak, ako 
v tomto roku, a to sú myši alebo hraboše. 
Mali sme jednu 120 ha parcelu jačmeňa, 
kde nám 30 – 40 % úrody zobrali hraboše, 
ale je to dosť lokálna záležitosť, aj keď sú 
okresy, kde majú hraboše v ďaleko väčšej 
miere.“

Aj v tomto roku močenskí poľnohos-
podári využívajú na žatvu svoju techni-
ku – dva výkonné kombajny a traktory 
s veľkoobjemovými vlečkami na zvoz 
zrna, ale aj tradičnú brigádnickú pomoc 
štyroch kombajnov s prekladacími vozmi, 
ktoré pomáhajú so žatvou od prvého dňa.

„So samotným priebehom sme spo-
kojní. V nedeľu nás prerušil dážď. Ne-
boli by sme proti, keby nás prerušil ešte 
niekoľkokrát, lebo kukurica a slnečnice 
to veľmi potrebujú. Zrážok bolo dosť iba 
v máji, ale bolo chladno a kukuriciam 
veľmi dlho trvalo, zakiaľ poschádzali 
a dostali sa do rastu. Potom boli napadnu-
té drôtovcami, takže sa určite nenudíme. 
Každý rok je iný,“ skonštatoval Milan 
Gier.

Kvalitu zberanej úrody si poľnohos-
podári zatiaľ pochvaľujú, repka je kvalit-
ná a doteraz zožatý jačmeň je v sladov-
níckej kvalite. Pracovníci družstva však 
poctivo kontrolujú každú privezenú fúru 
obilia. Z pšeničných polí zobrali zatiaľ 
iba vzorky, ktorých rozbor naznačuje vý-
borné kvalitatívne parametre.

Marcela Lenčéšová

Žatva v Močenku
Obyvatelia Močenka už pred niekoľ-

kými mesiacmi zaznamenali problémy 
s fungovaním verejnej kanalizácie. Pra-
covníci Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti chodia pravidelne opravovať, 
čistiť a spúšťať čerpacie stanice v jednot-
livých častiach obce.

Najviditeľnejšie problémy s fungo-
vaním sa vyskytujú v centre Močenka. 
Západoslovenská vodárenská spoloč-
nosť (ZsVS) ako prevádzkovateľ verej-
nej kanalizáciev našej obci, samozrejme, 
problémy eviduje a snaží sa ich postupne 
riešiť. „Jedno z prvých opatrení bolo vy-
budovanie novej čerpacej stanice na Ulici 
biskupa Klucha. Vzhľadom na to, že je 
to najnižší bod, mali sme tam pri plnej 
kanalizácii problémy s vracaním sa vody 
z kanalizácie na pozemky. Vybudovali 
sme čerpaciu stanicu, takže veríme, že to 
už bude fungovať. Teraz pripravujeme re-
konštrukciu čerpacej stanice pri zdravot-
nom stredisku v centre obce, ktorá bola 
veľmi problémová. Vzhľadom na to, že 
tam treba veľa vecí vymeniť, trošku ča-
sovo meškáme oproti plánovaným termí-
nom. Čerpadlá budú mať silnejší výkon, 
musíme spraviť novú elektrickú prípojku. 
Čerpadlá už sú dodané, čiže keď bude 
elektrická prípojka funkčná, výstroj čer-
pacej stanice sa vymení, a predpokladá-
me, že hlavné problémy v obci Močenok 
budú odstránené,“ podrobne vysvetlila 
riaditeľka Odštepného závodu Nitra Zá-
padoslovenskej vodárenskej spoločnosti 
Margita Kršáková. Tým sa však inves-
tičné zámery vodárenskej spoločnosti 
v našej obci nekončia. ZsVS plánuje zre-
konštruovať aj čerpaciu stanicu, ktorá je 
najbližšie k Hornej Kráľovej, a položiť 
nové kanalizačné potrubia. „Uvažujeme 

o pripoložení nového výtlaku z čerpa-
cej stanice od zdravotného strediska až 
po čerpaciu poslednú stanicu, odkiaľ už 
idú vody do čistiarne odpadových vôd 
do Šale. To sú plány. Uvidíme, či bude 
nevyhnutné po rekonštrukcii tých všet-
kých čerpacích staníc vôbec riešiť nový 
výtlak. Je to v štádiu príprav projektovej 
dokumentácie. Ešte to nemáme zaradené 
v investičnom pláne na samotnú realizá-
ciu, lebo musíme vybaviť, samozrejme, 
všetky povolenia,“ doplnila riaditeľka 
Margita Kršáková. 

Okrem vyťaženosti kanalizácie spô-
sobuje prevádzkovateľovi v našej obci 
najväčšie problémy nedisciplinovanosť 
občanov. Dôrazne upozorňuje všetkých 
klientov, aby do kanalizácie nehádzali 
veci, ktoré tam nepatria. Permanentné 
problémy spôsobujú vlhčené utierky, kto-
ré upchávajú čerpadlá, a občania ich tam 
hádžu napriek tomu, že na ich obaloch 
je výslovne napísané alebo zobrazené, 
že nepatria do záchoda. Mnohí občania 
sa ani po opakovaných upozorneniach 
nedokážu naučiť, že do kanalizácie ne-
patrí nič okrem vôd z domácností a doma 
do záchoda nemajú hádzať spomínané 
vlhčené obrúsky, handry ani drobné pred-
mety. 

Osobitnou kapitolou sú tí, ktorí pria-
mo do čistiacej šachty vo svojom dvore 
hádžu kamene, tehly, drevá a iné pred-
mety, ktoré okamžite zastavia lopatky 
čerpadiel – v takých situáciách vznikajú 
preplnené šachty, vytečenie obsahu na 
verejné priestranstvo, zdvihnutie hladiny 
kanalizačných vôd a zápach v domácnos-
tiach. Neporiadni sú iba niektorí, ale trpia 
všetci...

Marcela Lenčéšová

ZsVS rieši problémy s kanalizáciou

Výbočiská na ulici Čingov
Na rok 2019 je v pláne investičných 

akcií obce zaradená aj rekonštrukcia 
dvoch výbočísk na autobusových zastáv-
kach na ulici Čingov. Na plánovanú akciu 
je v rozpočte vyčlenených 61-tisíc eur.

„V predchádzajúcom období po vy-
pracovaní projektovej dokumentácie 
a po vysúťažení dodávateľa nastáva ter-
mín, kedy by mala nastať samotná realizá-
cia tejto stavby. Predpoklad je, že koncom 
mesiaca júl začne víťazná firma s rekon-
štrukciou výbočiska najprv jedného, a po-
tom druhého, pri tomto výbočisku budú 
renovované aj priľahlé chodníky,“ infor-

moval nás starosta obce Roman Urbánik.
Práce na rekonštrukcii výbočísk by sa 

mali začať realizovať v pondelok 29. júla 
2019. Prvé by malo byť zrekonštruované 
výbočisko smerom do Šale. Potom príde 
na rad výbočisko na zastávke autobusu 
smerom zo Šale. „Stavebné práce budú 
trvať do konca augusta, autobusové za-
stávky budú presunuté vedľa. Žiadame 
obyvateľov o trpezlivosť a súčinnosť pri 
rekonštrukcii autobusových výbočísk,“ 
poprosila o pochopenie referentka obec-
ného úradu Eleonóra Flammichová.

Marcela Lenčéšová
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Rekonštrukcia sa začala od príchodu 
Komunity Kráľovnej pokoja do kaštieľa 
v roku 2003. Obnovená bola jeho vonkaj-
šia fasáda, vymenili sa okná a najväčšou 
investíciou bola kompletná výmena strešnej 
krytiny. Medzitým začali v interiéri pre-
biehať reštaurátorské práce na nástenných 
maľbách. Komunita už niekoľko rokov spo-
lupracuje s reštaurátorom Jánom Sikoria-
kom. Spolu so študentkami VŠVU pracuje 
na obnovení interiérových nástenných ma-
lieb. Komunita pri rekonštrukcii intenzívne 
spolupracuje aj s Krajským pamiatkovým 
úradom či so Štátnym pamiatkovým úra-
dom.

S prvým reštaurovaním začali študenti 
pod vedením Jána Sikoriaka v kaplnke, kde 
sa obnovoval celý strop. Pokračovalo sa 
v zimnej záhrade. Na všetkých jej stenách 
sa nachádzajú fresky a maľby. Tým je vzác-
na. Tento rok sa v rámci reštaurátorských 
prác dokončovala biskupská jedáleň, ktorej 
pôvodný názov bol hudobný salón. V tejto 
miestnosti prebiehali 6. júna 2019 obhajoby 
diplomových a bakalárskych prác študen-
tiek, ktoré sa podieľali na reštaurovaní. Prá-
cou študentiek bolo odborné dopĺňanie pras-
klín či čistenie malieb, ktoré sú zachované 
od roku 1850. Odvtedy neboli do týchto 
malieb robené zásahy, a preto sú momentál-
ne vo veľmi dobrom stave. Farby na nich sú 
živé a poznačené sú len prachom, menšími 
prasklinami a špinou, ktorá sa na nich usadila 
v priebehu rokov.

Študentka Odboru reštaurátorstvo 
na VŠVU Nikola Babiaková opísala re-
alizovaný výskum v priestoroch kaštieľa 
v Močenku. Konal sa v roku 2017. Išlo 
o práce na maľbách vo veľkej sále. Zis-
tilo sa, že sa na týchto maľ-
bách podieľali aj viedenskí maj-
stri. Maľby sa nachádzajú na 
oboch poschodiach kaštieľa, ale 
z hľadiska náročnosti sú naj-
zaujímavejšie maľby v hudob-
nom salóne, v hlavnej sále, 
v kaplnke a na strope scho-
diska vo vestibule. Maľby majú 
jednotný charakter, ale ruko-
pis prevedenia sa líši, čo svedčí 
o tom, že sa na nich podieľalo viacero 
autorov. V hudobnom salóne možno 
pozorovať maľby, ktoré sú atypické 
pre nástennú maľbu. Pôsobia ako 
miniatúry, ale pri pohľade zblíz-
ka sú prevedené do najmenšieho 
detailu. Cieľom reštaurátorských 
prác bolo prinavrátenie originálu 

jeho pôvodnú duchovnú a estetickú vý-
povednú hodnotu, a to bez zasahovania 
do originálnej vrstvy.

Nástennými maľbami v kaštieli sa 
zaoberala aj študentka magisterského 
štúdia na Katedre reštaurátorstva VŠVU 
Alica Jurištová. V rámci vypracovávania 
diplomovej práce uskutočnila výskum 
vo veľkej sále a v hudobnom salóne. 
Zistila mnoho zaujímavých informácií 
ohľadom autorstva, datovania a realizá-
cie maľby, rôzne prepojenia s Viedňou 
v rámci tvorby maľby, ale aj inšpirácie 
autora v mnohých iných sférach umenia. 
Jednou zo zaujímavostí je, že v rámci 
výšky, v ktorej sa maľby nachádzajú, je 
ich spracovanie veľmi detailné, čo podľa 
študentky nebýva pravidlom. „Techni-
ka maľby sa nazýva secco, teda maľba 
do suchej omietky. Má to praktický as-
pekt, pretože na dotyk je krehká, na roz-
diel od fresky, ktorá je zafixovaná v ma-
teriáli. O to viac si však vyžaduje údržbu 
a následné reštaurovanie,“ hodnotí štu-
dentka Alica Jurištová.

Reštaurátor Ján Sikoriak opisuje 
význam rekonštrukcie interiéru kaštie-
ľa v Močenku: „Tým, že sme sa spolu 

so študentkami podieľali na realizácii 
týchto prác, pričinili sme sa o to, že sa 
nástenné maľby dali do pôvodného stavu 
a prezentujú sa v takej podobe, v akej 
sa nachádzali pri ich vzniku.“ Táto vý-
zdoba sa viaže k osobe biskupa Imricha 
Palugyaya, o ktorom sa hovorí, že bol 
v príbuzenskom zväzku s Habsburgovca-
mi. V minulosti cez Močenok viedla stará 
viedenská cesta z Pešti do Viedne. Kvôli 
močiarom naokolo to bolo najbezpeč-
nejšie miesto cesty, pretože nikto nemo-
hol posádku napadnúť z bočných ciest. 
Z tohto dôvodu sa tu predstavitelia cisár-
skej rodiny občas zastavili a prenocovali. 
Preto muselo byť sídlo na patričnej úrov-
ni. Maľby v ňom spĺňali najvyššie krité-
rium kvality, preto sú veľmi významné 
a vzácne. Maľby realizovali viedenskí 
majstri, no v bývalej jedálni sa nachá-
dzajú aj maľby na bočných stenách, pri 
ktorých je predpoklad, že ich realizoval 
iný maliar, možno z domáceho prostre-
dia, ale bol školený vo Viedni. Veľkým 
plusom tohto objektu je podľa reštau-
rátora to, že sa tu nachádza Komunita a 
o kaštieľ sa skutočne stará, čím sa mu 
prinavracia pôvodná podoba. Vďaku 

za umožnenie realizovania 
reštaurátorských prác vyjad-
ruje najmä Brankovi Tupému 
z Komunity Kráľovnej pokoja. 
„Kaštieľ je výnimočný svojou 
krásou, rozsahom nástennej 
výzdoby a nádherným prostre-
dím. Zachoval sa tu park z 19. 
storočia, vďaka ktorému je celé 
prostredie skutočne úžasné. 
Vrelo odporúčam každému, kto 
môže, aby si to pozrel, pretože 
sú to nezabudnuteľné zážitky. 
Je to nefalšovaný pravý dotyk 
minulosti s prítomnosťou,“ do-
dáva reštaurátor Ján Sikoriak.

Lucia Líšková, študentka 
Katedry žurnalistiky 

FF UKF v Nitre

Interiér kaštieľa Komunity Kráľovnej pokoja dostáva nový šat
Jedna z mnohých malieb v interiéri kaštieľa zobrazujúca Kostol sv. Klimenta.  Foto: Peter Sýkora

Ukážka prác pred zreštaurovaním a po ňom.     Foto: arcív kaštieľa
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Opatrovateľská služba je sociálna 
služba a podľa zákona o sociálnych služ-
bách 448/2008 § 41, príl. 3,4 je určená ob-
čanom, ktorí pre svoj zdravotný stav alebo 
inú nepriaznivú situáciu sú odkázaní na 
pomoc inej osoby.

Skôr, ako táto služba bude poskytova-
ná, občan si o ňu musí požiadať na obec-
nom/mestskom úrade (podľa trvalého po-
bytu) pomocou predpísaných tlačív, ktoré 
je nutné, aby boli vyplnené ošetrujúcim 
lekárom. Cez odbor sociálnych vecí a le-
kára sociálnej poisťovne sa stanoví Roz-
hodnutie o stupni odkázanosti.

Na základe tohto Rozhodnutia sa môže 
občanovi poskytovať opatrovateľská služ-
ba v jeho domácnosti.

Opatrovateľka okrem priamej pomoci 
a služby občanovi môže nakupovať, pri-
nášať obed, variť, prať, žehliť, zabezpe-
čiť predpis liekov alebo pomôcť vybaviť 
úradné záležitosti, poprípade ho sprevá-
dzať na lekárske vyšetrenie.

Nakoľko je opatrovateľská služba v 
kompetencii obce (teda obec je povinná 
občanovi zabezpečiť sociálnu službu, ak 
si o ňu požiada a spĺňa podmienky na jej 
poskytovanie), neoddeliteľnou súčasťou 
tejto pomoci sú financie.

Používa sa tzv. dvojzložkové finan-
covanie, ktoré sa skladá z úhrad občana a 
obce, ale od roku 2019 aj zo strany štátu. 
Podobne ako obec, aj my, ako Občianske 
združenie Monika, sme tiež od 1. januára 
2019 zapojení do Dopytovo orientované-
ho projektu na podporu opatrovateľskej 
služby.

V obci Močenok pomáhame piatim 
občanom s tromi opatrovateľkami a ročne 
šetríme obci viac ako 17-tisíc eur. Opatro-
vateľskú službu poskytujeme ešte v Cabaji 
a v Hornej Kráľovej. Celkovo tak šetríme 
spolu obciam viac ako 40-tisíc eur ročne.

Často sa stáva, že viac občanov potre-
buje pomoc, ako je kapacita opatrovateľ-
ských miest. Vždy však hľadáme riešenie, 
ako zmierniť situáciu občana a pomôcť. 
Bolo by správne vybaviť si Odkázanosť 
na sociálnu službu skôr, než to bude niekto 
urýchlene potrebovať.

Opatrovateľská služba je prostriedok 
pre občana a často i jeho rodinu na to, ako 
lepšie zvládnuť životnú situáciu.

 Helena Šuvadová, Monika o.z.

Opatrovateľská 
služba a jej význam 
pre občana

Ubytovávanie cudzincov má jasné pravidlá
Od 1. januára tohto roku vošiel 

do platnosti zákon číslo 376/2018 
O službách zamestnanosti a súčas-
ne novelizovaný zákon číslo 404/2011 
O pobyte cudzincov. Uvedené zákony sa 
týkajú aj obcí a miest v súvislosti s legis-
latívou cudzineckej polície vzťahujúce sa 
na žiadosti o udelení prechodného pobytu 
na účel zamestnania štátnym príslušníkom 
tretích krajín. Obyvatelia tretích krajín sú 
v tomto prípade občania, ktorí nie sú oby-
vateľmi niektorej z krajín Európskej únie. 
Takíto občania, ktorí majú na Slovensku 
povolenie na prácu, môžu bývať v kto-
rejkoľvek obci či v akomkoľvek meste. 
„Obec musí na požiadanie občana tretej 
krajiny, jeho zástupcu, prípadne budú-
ceho ubytovateľa vydať doklad, ktorým 
je vyjadrenie obce o tom, že ubytovanie 
v nehnuteľnosti, kde sa bude tento občan 
zdržiavať počas pobytu na Slovensku, 
spĺňa podmienky podľa osobitného pred-
pisu. Zo žiadosti musí byť zrejmé, o ktorú 
konkrétnu osobu alebo osoby ide. Obec 
preto musí mať informácie o počte osôb, 
ktoré majú evidovaný pobyt v danej ne-
hnuteľnosti, a o výmere jej obytnej a úžit-
kovej plochy,“ informovala odborná refe-
rentka obecného úradu Helena Blehová.

Byt, v ktorom bude cudzinec ubyto-
vaný, musí mať podľa vyhlášky Minister-
stva zdravotníctva k dispozícii najmenej 
12 m² obytnej plochy na jedného užíva-

teľa a 6 m² na každú ďalšiu osobu, kto-
rá bude žiť v tej istej domácnosti. Úžit-
ková plocha bytu musí byť najmenej 15 
m². „Súhlas obce je jedným z podkladov 
a údajov, ktoré eviduje cudzinecká polícia 
pri rozhodovaní o udelení prechodného 
pobytu pre občana, prípadne občanov tre-
tej krajiny,“ doplnila Blehová.

Preto je v tomto konaní obcou pre-
verované splnenie všetkých podmienok, 
ktoré predmetná nehnuteľnosť alebo byt 
určený na ubytovanie cudzincov musí 
spĺňať. Tie by mala v súčinnosti s obcou, 
ktorá má k dispozícii podklady z daňovej 
evidencie alebo evidencie stavebného 
úradu, poskytnúť osoba, ktorá ubytovanie 
ponúka. Vydanie súhlasu obce k predlože-
nej žiadosti sa z dôvodu overenia splnenia 
podmienok podľa osobitného predpisu, 
to znamená minimálnej výmery obytnej 
a úžitkovej plochy primeranej k počtu 
osôb, zvyčajne nevydáva na počkanie. 
V odôvodnených prípadoch obec súhlas 
nemusí udeliť, ak však žiadosť zamietne, 
musí uviesť aj odôvodnenie, najčastejšie 
to bývajú nesplnené podmienky – neúpl-
ná žiadosť, prekročený maximálny počet 
osôb, ktoré môžu byť v nehnuteľnosti 
ubytované, a podobne. Súhlasné stanovis-
ká obce k ubytovaniu by podľa právnych 
predpisov mali mať všetci občania tretích 
krajín, ktorí sú v našej obci ubytovaní.

Marcela Lenčéšová

Dotované obedy pre žiakov základnej školy
Začiatkom nového školského roka, teda 

1. septembra 2019, nadobudne účinnosť 
novelizovaný zákon číslo 544 o dotáciách 
z roku 2010. Pre základné školy je v ňom 
podstatná časť týkajúca sa zabezpečovania 
školského stravovania, medzi širokou verej-
nosťou známa ako „obedy zadarmo“. Na zá-
klade predmetnej novely má každý žiak zák-
ladnej školy nárok na dotáciu vo výške 1,20 
€ na poskytnutie obeda. „Dotácia je podmie-
nená tým, že žiak sa musí zúčastniť na vy-
učovaní minimálne 1 hodinu denne. V prí-
pade, že sa na vyučovaní nezúčastní, nárok 
na dotáciu mu nevznikne. Takisto 
od 1. septembra upravujeme aj výšku strav-
ného – na 1. stupni bude stravné vo výš-
ke 1,15 €, čo znamená, že dotácia zastreší 
celú stravnú jednotku a rozdiel vo výške 
0,05 € sa použije na skvalitnenie stravy, 
prípadne služieb v školskej jedálni. Žiaci 
na druhom stupni budú mať stravnú 
jednotku 1,23 €, čo znamená, že rodič 

bude doplácať 0,03 € za jeden obed, čo 
v priemere mesačne vychádza 60 centov 
a za celý školský rok približne 6 eur,“ in-
formovala vedúca školskej jedálne Jana 
Dičérová. Pred skončením školského roka 
rozdávali pani učiteľky v škole žiakom 
zápisné lístky, prostredníctvom ktorých 
rodičia prihlásili alebo neprihlásili svo-
je deti na obedy v školskej jedálni. Spolu 
so zápisnými lístkami dostali aj poukážky 
na 20-eurový poplatok, ktorý bude slúžiť 
ako rezerva na zaplatenie stravy, ak ro-
dič dieťa nestihne alebo zabudne odhlásiť 
z obeda. Na konci školského roka bude 
zostatok rodičom vrátený. „Ak sa žiak 
diétne stravuje a v našej školskej jedál-
ni sa diétne stravovanie neposkytuje, ne-
môže teda používať stravu pripravovanú 
v jedálni, má zo zákona nárok na spät-
né vyplatenie dotácie na stravu vo výš-
ke 1,20 € za každý deň. Rodič musí pri-
niesť potvrdenie od odborného lekára »  



MOČENOK

8

» – gastroenterológa alebo alergiológa 
– a na základe tohto potvrdenia bude die-
ťaťu vyplácaná dotácia podľa počtu dní 
na vyučovacom procese,“ doplnila Jana 
Dičérová.

Systém odhlasovania z obedov v škol-
skej jedálni sa nemení ani v budúcom 
školskom roku. Žiaci sa z obeda budú od-
hlasovať deň vopred najneskôr do 14.00 
h buď osobne v školskej jedálni, alebo 

ich telefonicky odhlásia rodičia. V prí-
pade, ak dieťa náhle ochorie a z obeda sa 
už nebude dať odhlásiť, rodič má nárok 
v ten konkrétny deň prísť pre obed v čase 
od 11.30 do 12.00 h. Nárok na dotáciu 
mu ale nevznikne a obed si bude musieť 
zaplatiť. Zároveň dieťa z obedov odhlási 
na nasledujúce dni, kým bude dieťa choré.

„Chcela by som poprosiť rodičov, aby 
sa k tejto problematike postavili zodpo-

vedne, lebo nás čaká náročné obdobie, 
aby svoje deti včas odhlasovali z obeda, 
pretože to je štátna dotácia podmienená 
účasťou žiaka na vyučovacom procese 
a dochádzka detí zaznamenaná v triednych 
knihách musí presne sedieť s dochádzkou 
dieťaťa na obed. V opačnom prípade všetky 
rozdiely budú rodičia musieť uhradiť,“ ape-
luje na rodičov Jana Dičérová.

Marcela Lenčéšová

Olympiáda materských škôl
V druhej polovici júna sa v športovom 

areáli vo Veľkom Záluží uskutočnil už 
4. ročník športovej olympiády mater-
ských škôl obcí združených v občianskom 
združení MAS Vitis. Vitis každoročne or-
ganizuje množstvo podujatí z najrôznej-
ších oblastí pre obyvateľov obcí, ktoré 
táto akčná skupina združuje. „Snažíme sa 
zabŕdnuť troška do každej oblasti spolo-

čenského, kultúrneho či športového živo-
ta a myslieť na všetky vekové kategórie. 
V tomto prípade ide o deti materských 
škôl. Súťažia v troch disciplínach 
a na konci budú ocenené rôznymi cena-
mi. Deti sa na to tešia. Každé si odnesie 
medailu a krásnu spomienku na dnešný 
deň,“ ozrejmil predseda OZ MAS Vitis 
Jozef Jankovič.

Vo Vitise je združených 11 obcí – Báb, 
Hájske, Horná Kráľová, Jarok, Lehota, 
Lužianky, Močenok, Rišňovce, Rumano-
vá, Trnovec nad Váhom a Veľké Zálužie. 
Takmer všetky materské školy prejavili 
o účasť v škôlkarskej olympiáde záujem. 
Organizátori z Veľkého Zálužia pripra-
vili pre šesťčlenné tímy zložené vždy 
z 3 dievčat a 3 chlapcov výborné podmien-

ky na športovanie 
a zábavu. „Máme 
kultúrnu referent-
ku, ktorá sa spo-
jila s riaditeľkou 
škôlky, ona je ne-
skutočne akčná, 
aj pani učiteľky, 
takže im týmto 
musím poďako-
vať, že ja som ne-
musel robiť nič,“ 
– povedal nám 
s úsmevom sta-
rosta Veľkého Zá-
lužia Milan Bíro 
– „Každý rok 
máme nejakú ak-

ciu Vitisu v obci, rotuje to medzi obcami 
a my sa z toho tešíme. Pre deti sa snažíme 
robiť, pretože bez nich to nepôjde, deti sú 
naši pokračovatelia a naša budúcnosť.“

Deti po slávnostnom olympijskom 
nástupe a rozcvičke čakali tri športové 
disciplíny – hod kriketovou loptičkou, 
skok do diaľky z miesta a beh na 20 
metrov. Do súťaženia sa pustili s vervou 

a radosťou. „Daril sa mi hod kriketovou 
loptičkou a hodil som viac než 15 metrov. 
Je tu zaujímavé, že sú tu aj všelijaké veci 
na hranie a môžeme kopať na bránku,“ 
prezradil člen močenského tímu Marko 
Šimko.

Spokojné s výkonmi svojich zveren-
cov, ale aj s celkovou atmosférou podu-
jatia boli i pani učiteľky, ktoré škôlkarov 
sprevádzali. „Je to super. Veľmi sa teší-
me. Počasie vyšlo. Deti sú trošku ner-
vózne, neviem, či ale ja nie som viac ako 
oni, takže takí sme trošku napätí. Ale ide 
im to dobre,“ tešila sa z výkonov svojich 
zverencov Nikoleta Tomovičová z Ma-
terskej školy v Hornej Kráľovej. „Poča-
sie je úžasné. Deti chcú súťažiť. Už sme 
ich horko-ťažko udržali na mieste. Ráno 
sme si museli urobiť rozcvičku ešte pred 
zahájením olympiády,“ s pobavením kon-
štatovala riaditeľka našej materskej školy 
Soňa Hippová.

Na všetky športové výkony detí do-
zerali na jednotlivých stanovištiach roz-
hodcovia, ktorí zabezpečovali oficiálne 
zaznamenávanie výsledkov. Záver dopo-
ludnia sa niesol v znamení odovzdávania 
cien. Materská škola z Močenka sa v ko-
nečnom súčte bodov umiestnila na pek-
nom 3. mieste a z individuálnych ocenení 
získala jednu zlatú a 3 strieborné medaily. 
Na 2. mieste sa umiestnila Materská škola 
z Bábu a prvenstvo v tomto ročníku olym-
piády patrilo Materskej škole z Veľkého 
Zálužia.

Marcela Lenčéšová

Firma DUSLO aj tento rok utužovala pracovné vzťahy
Spoločnosť Duslo zorganizovala 25. 

mája 2019 zamestnanecký deň. Firma 
usporiadala toto podujatie pre zamest-
nancov a ich rodinných príslušníkov už 
6. rok. Celodenný program sprevádzali 
zaujímavé a zábavné aktivity, ktoré boli 
určené najmä pre deti zamestnancov spo-
ločnosti. Okrem kolotočov, tvorivých 

dielní či penovej show sa deti, ale aj do-
spelí mohli tešiť na vystúpenie Oteckov 
z rovnomenného televízneho seriálu.

Zamestnanecký deň patrí k jednej 
z obľúbených udalostí, ktoré firma Duslo 
každoročne pripravuje. Hlavným cieľom 
tohto podujatia je utužovanie vzťahov 
na pracovisku. „Všetci dnes vieme, aké 

sú problémy s dostatkom kvalifikovaných 
a spokojných zamestnancov. V rámci 
budovania firemnej kultúry robíme tieto 
zamestnanecké dni,” vysvetlil generálny 
riaditeľ Dusla Peter Bláha.

Okrem toho, že program zamestna-
neckého dňa bol bohatý na rôzne atrakcie, 
niesol sa v špecifickej téme.

Deti si nielen zašportovali, ale sa aj zabavili. Foto: Marcela Lenčéšová
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Deti a členovia Komunity Kráľovnej po-
koja v Močenku oslavovali 8. júna Deň detí. 
Pri tejto príležitosti pripravili organizátori 
program, v ktorom nechýbali rôzne súťaže, 
spoločný obed, náučné aktivity, ale aj zábava.

Rehoľná sestra z komunity Monika 
Kadúcová opísala program. Organizáto-
ri pripravili pre deti skákanie vo vreci, 
maľovanie na tvár, chytanie rýb, ako aj 
diskotéku, spoločnú grilovačku či guláš. 
O ten sa postaral kuchár Števko z komuni-

ty. Do Močenka pri tejto príležitosti zavíta-
li aj záchranári. Prišli deťom ukázať prácu 
operačného strediska záchrannej služby. 
Okrem toho im vysvetlili, ako sa správať 
v nebezpečných situáciách. „My sme sa sna-
žili prezentovať ukážku prvej pomoci, ako 
sa zachraňuje človek, ktorý prestane dýchať. 
Deťom sme ukázali na figuríne, ako sa re-
suscituje. Skúšali sme urobiť aj prvú pomoc 
pri popáleninách a rôznych úrazoch. Myslím, 
že sme mali úžasné obecenstvo, ktoré s nami 

spolupracovalo,“ opísala svoje zážitky z Dňa 
detí v Močenku Iveta  Vojčiniaková z Kraj-
ského operačného strediska záchrannej zdra-
votnej služby  v Nitre. To, že práca záchra-
nárov a podávanie prvej pomoci účastníkov 
fascinovalo, potvrdil aj Edo, člen Komunity 
Kráľovnej pokoja, ktorý privítal cenné rady 
do života od záchranárov. Napríklad aj to, ako 
postupovať pri podávaní prvej pomoci, keď sa 
v komunite stane pri práci nejaký úraz.

Deti si svoj deň užili naplno a organizáto-
ri boli spokojní, že im mohli takýmto spôso-
bom vyčarovať úsmevy na tvárach.

Lucia Líšková, študentka 
Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre

 „Tento rok sme si pripravili tému 
Oteckovia. Do tejto témy sme ladili celý 
program,“ konkretizovala zamestnanecký 
deň 2019 Silvia Karásiková, personálna 
riaditeľka spoločnosti Duslo.

Firma Duslo patrí k najväčším za-
mestnávateľom v okrese Šaľa. Súčasťou 
spoločnosti sú aj zamestnanci z obce Mo-
čenok. „Videl som tu kopu Močenčanov, 
zamestnancov a rodinných príslušníkov, 
ktorí boli veľmi spokojní. Myslím si, že 
prežili veľmi krásny deň,“ zhodnotil pod-
ujatie zástupca starostu Močenka Peter 
Sýkora.

Firma Duslo aj tento rok svojím 
programom prilákala na zamestnanecký 
deň mnoho návštevníkov.

Natália Holubová, študentka 
Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre

V piatok 28. júna 2019 sa skončil škol-
ský rok 2018/2019. Na základnej škole 
v našej obci, ktorú navštevuje viac ako 400 
žiakov, sa medzi 2. a 3. budovou tradične 
lúčili na dva mesiace so školou. Slávnost-
ný nástup otvorila hymna Slovenskej re-
publiky a vzápätí prítomných privítala zá-
stupkyňa riaditeľa školy Dana Ševčíková. 
Postupne odovzdala slovo starostovi obce 
Romanovi Urbánikovi a riaditeľovi školy 
Eduardovi Lackovi. V krátkom programe 
vystúpili s básňou o konci školského roka 
druháčky, a potom vedenie školy ocenilo 
žiakov, ktorí boli najaktívnejší a dosiahli 
najväčšie úspechy v športových a vedo-
mostných olympiádach a súťažiach. Spolu 
bolo ocenených 24 jednotlivcov a 6 kolek-
tívov. Všetkým úspešným žiakom zablaho-
želali a odovzdali drobné darčeky starosta 
obce a riaditeľ školy. Štyri žiačky – Liana 
Selešiová, Jana Lenická, Nina Pápayová 
a Silvia Švihoríková – boli za svoje úspe-
chy ocenené aj v Šali na oceňovaní naj-

úspešnejších žiakov okresu. „Myslím, že sa 
mi darilo veľmi dobre, pretože ma baví tie 
olympiády robiť. Myslím, že mi to pomôže 
aj na strednú školu, a robím to rada,“ pove-
dala nám skromne všestranne nadaná Liana 
Selešiová, víťazka a úspešná riešiteľka nie-
koľkých vedomostných olympiád. Skrom-
ná bola aj mimoriadne úspešná talentovaná 
športovkyňa Nina Pápayová, ktorá sa v ten-
to deň navždy lúčila so základnou školou: 
„Športujem veľmi rada a myslím, že sa mi 
tento rok celkom darilo, na moje prekva-
penie. To, že dostanem takýto pekný dar-
ček v škole, tak to ma vie veľmi potešiť.“

Potom ešte nasledovali organizačné 
pokyny na posledný deň v škole a záro-
veň informácie o začiatku nasledujúceho 
školského roka z úst zástupkyne Ševčíko-
vej. „Končí sa ďalší školský rok. Pre nie-
ktorých žiakov to bol prvý školský rok na 
základnej škole, pre iných je to ostatný. 
Ja všetkým pedagógom a ostatným za-
mestnancom školy chcem v mene samo-
správy obce aj vo svojom mene poďako-
vať za vykonanú prácu, všetkým žiakom 

za vzornú reprezentáciu školy a našej obce. 
Začínajú prázdniny, tak všetkým prajem 
krásne pohodové leto, aby načerpali dosta-
tok síl, ktoré budú potrebovať na začiatku 
nového školského roka,“ poprial všetkým 
pekné prázdniny starosta obce Roman Ur-
bánik. Uplynulý rok hodnotil aj riaditeľ 
školy Eduard Lacko: „Tento školský rok 
priniesol pozitívne výsledky – veľmi dobré 
umiestnenia v krajských a okresných ko-
lách športových olympiád, postupových 
súťažiach a hlavne sme dosiahli lepší ako 
celoslovenský priemer v testovaní. Prajem 
deťom, pedagógom a každému jednému 
členovi nášho kolektívu z celého srdca, 
aby si tieto prázdniny užili, aby načerpali 
množstvo energie a síl do ďalšieho škol-
ského roku, ktorý znova bude náročný.“

Po skončení oficiálnej časti sa žia-
ci rozišli do tried, aby si z rúk triednych 
učiteľov prevzali vysvedčenia, a na dva 
mesiace sa rozišli oddychovať od škol-
ských povinností. Nový školský rok sa 
začne v pondelok 2. septembra 2019.

Marcela Lenčéšová

Komunita Kráľovnej pokoja pripravila 
svojim členom nezabudnuteľný Deň detí

Koniec školského roka

Na zamestnaneckom dni si zručnosť vyskúšali aj Ján Koleník, Petr Bláha 
a Peter Brunai.                                                                                       Foto: Juraj Kovács



Počas posledného týždňa školského 
roka si v tretej budove školy deviata-
ci za pomoci svojich učiteľov a rodičov 
zorganizovali rozlúčkovú slávnosť. Vy-
zdobili si priestory a popoludní sa zišli 
na poslednej spoločnej párty. Pre svojich 
učiteľov a ostatných spolužiakov si pri-
pravili aj program, ktorý s radosťou od-
prezentovali. „Je to pre mňa veselý deň. 
Teším sa naň. Je to posledná chvíľa takto 
všetci spolu. Prežili sme toho veľa a som 
rada, že sme sa tu takto zišli dnes,“ mys-
lí si Hana. „Podľa mňa bude ešte zábava, 
ktorá tu dlho nebola, tak sa teším,“ prida-
la sa Nina. „Tento deň je smutný aj vese-
lý. Smutný preto, lebo už sa takto spolu 
veľmi často neuvidíme, ale veselý je aj 
v tom, že už máme vlastne po všetkom, 
že už nás čaká iba stredná škola,“ myslí si 
Sofia. „Sme dobrý kolektív. Som aj šťast-
ná, že to konečne prišlo, lebo sme sa celý 
rok tešili na to, že to oslávime so všetký-
mi učiteľmi. Prišla nás pozrieť aj triedna, 
čo odchádzala, takže máme tu všetkých 
našich učiteľov, ktorí nás priviedli do 
toho, akými sme dnes ľuďmi. Sme šťastní 
a dúfame, že to dobre dopadne všetko,“ 
uzavrela tému Patrícia.

O odchádzajúcich deviatakov sa sta-
rali až traja triedni učitelia, všetci boli 
v deň ich rozlúčkovej dojatí. „Prežil som 
s 9.A dva roky. Ja som ich prebral od pani 
učiteľky Šimkovej, ktorá im bola triedna 
predtým. No, zo začiatku sme sa museli 
bližšie spoznávať, bolo to trošku proble-
matické, ale myslím, že teraz na konci je 
to už výborné. Budem na nich spomínať 
v dobrom, dúfam, že aj oni na mňa,“ po-
vedal nám na margo svojej triedy triedny 
učiteľ Vladimír Andruška. „Ja som moj-
im detičkám bola triedna 3 roky, potom 
som išla do dôchodku, ale myslela som 

na nich neustále. Chýbali mi, a tak som 
veľmi rada prijala pozvanie aj na túto 
rozlúčkovú, aby som ich odprevadila 
do života a zaželala im veľa šťastia, zdra-
via, spokojnosti, aby sa uplatnili v živote, 
čo sa určite uplatnia, lebo oni boli veľmi 
šikovní a zdatní,“ pochválila svojich de-
viatakov Zuzana Šimková. Triednej 9.B 
Edite Kabátovej bude takisto smutno 
za svojimi žiakmi: „Bola to fantastic-
ká trieda. 5 rokov ubehlo ako voda, deti 
boli úžasné. Myslím si, že sme zažili veľa 
dobrého. Prajem im do budúcna len to 
najlepšie a dúfam, že sa prídu pochváliť 
so svojimi výsledkami z budúcich škôl.“

Žiaci sa spolu s učiteľmi veľmi dob-
re bavili a spoločne tancovali a debato-
vali. Boli to takmer posledné spoločné 
chvíle na pôde základnej školy. „Keď sa 
lúčia deviataci, mám taký zvláštny pocit. 
Na jednej strane je to pocit takej zodpo-
vednosti a taká retroaktivita, že títo žiaci 
prišli pred malou chvíľou do prvého roč-
níka, nevedeli kam, a teraz nám odchádza-
jú plní vedomostí, elánu a pevne verím, že 
v živote si nájdu svoje miesto. Na druhej 
strane je mi ľúto, že odchádzajú, pretože 
sme si na nich zvykli a brali sme ich ako 
naše deti. Keď to tak všetko zosumarizu-
jeme, tak život ide ďalej a ja im prajem 
naozaj z celého srdca v mene celého nášho 
pedagogického aj nepedagogického ko-
lektívu, nech sa v živote uplatnia, nech sú 
šťastní,“ poprial deviatakom do ďalšieho 
života riaditeľ školy Eduard Lacko.

Posledný raz boli deviataci žiakmi 
základnej školy v piatok 28. júna, keď 
si prevzali vysvedčenia a rozlúčili sa 
so základnou školou, aby mohli pokra-
čovať vo vzdelávaní na vybraných stred-
ných školách.

Marcela Lenčéšová

Rozlúčková slávnosť deviatakov

V piatok 28. júna 2019 sa po roku 
opäť zišli deti, rodičia a farníci, aby po-
ďakovali Pánu Bohu za uplynulý školský 
rok. Ďakovnú svätú omšu Te Deum ce-
lebroval náš pán dekan Peter Michalov. 
Po jej skončení nasledovala farská ope-
kačka s už tradičným názvom Čau-čau 
škola, pod taktovkou združenia Rodina 
je viac. Zároveň bol predvečer sviatku sv. 
Petra a Pavla. Niekoľko desiatok farníkov 
využilo aj tento priestor na stretnutie, bla-
hoželania a zábavu až do zotmenia.

Ďakujeme za pomoc nášmu pánovi 

dekanovi Petrovi Michalovovi, kaplánovi 
Ľubošovi Utekalovi, starostovi obce Ro-
manovi Urbánikovi, Lucii Hambálkovej, 

chlapom z hospodárskeho dvora a všet-
kým, ktorí akokoľvek pomohli.

Peter Kohút

Čau-čau škola
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Spoločenstvo Rodina je viac pravi-
delne počas roka organizuje najrôznejšie 
podujatia pre rodiny z celej našej obce. 
Koncom júna to vždy býva podujatie naj-
mä pre deti lúčiace sa na dva mesiace so 
školou pod názvom Čau-čau škola, ktoré 
pripravuje v spolupráci s farským úradom. 
„Tradične na konci školského roka robí-
me túto opekačku Čau-čau škola, predtým 
je ďakovná svätá omša, deti sa poďakujú 
Pánu Bohu za uplynulý školský rok a už 
potom sa tešia na špekáčiky a na celú ope-
kačku,“ potvrdil organizátor už 6. ročníka 
podujatia Peter Kohút.

Deti si voľnosť bez školských po-
vinností naozaj užívali – bavili sa, hrali 
a, samozrejme, s radosťou si nad ohňom 
opekali špekáčiky a slaninku. „My sme 
najprv čakali v kostole, sme sa pomodlili 
a včera pán farár oznamoval v oznamoch, 
že dnes bude opekačka večer na fare, tak 
sme prišli,“ prezradila nám Ninka. „Páčia 
sa mi tu hry a je tu dobrá opekačka,“ pridal 
sa Lukáško. „Chodievame sem každý rok 
a páči sa mi to tu,“ bola spokojná aj Miška.

Dospeláci počas detských hier a ope-
kania trávili čas dohliadaním na bezpeč-
nosť svojich ratolestí a rozhovormi. Orga-
nizátori ho vypĺňali aj debatami o ďalších 
aktivitách spoločenstva. „Keď sa končí 
školský rok, aj my sa chceme poďakovať 
Pánu Bohu. To sme učinili vo svätej omši 
na Božské srdce Ježišovo, keď sme poďa-
kovali za všetky dosiahnuté výsledky detí, 
za všetky deťúrence, za učiteľov, ktorí 
deti viedli a pripravovali. Potom nasleduje 
druhá časť, ako každé leto po svätej omši, 
také malé občerstvenie pre všetkých, ktorí 
pozvanie prijali,“ tešil sa záujmu detí aj 
dospelých o toto podujatie dekan Peter 
Michalov.

Marcela Lenčéšová

Rozlúčka so školou

MOČENOK

Deti a farníci sa rozlúčili so školou spoločnou opekačkou.       Foto: Katarína Kohútová
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V komunitnom centre absolvovali prax študentky Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre

Tri študentky druhého ročníka Fa-
kulty sociálnych vied a zdravotníctva 
UKF v Nitre sa prihlásili na povinnú 
prax do nášho komunitného centra (KC). 
V uplynulých týždňoch si vyskúšali, 
aké je to pracovať s deťmi, ich rodičmi 
a všetkými občanmi, ktorí sa na komu-
nitné centrum obrátia. O možnosti praxe 
sa študentky dozvedeli prostredníctvom 
internetu. Po schválení žiadosti staros-
tom obce mohli nastúpiť na štvormesač-
né praktické vzdelávanie.

Úlohou zamestnancov komunitné-
ho centra bolo priblížiť študentkám ich 
prácu. Hlavným cieľom zapojenia prak-
tikantiek do aktivít komunitného cen-
tra bolo, aby vedeli teóriu z prednášok 
preniesť aj do praxe. Gabriela Lenčéšo-
vá, odborný garant KC Močenok, bola 
so študentkami spokojná: „Na začiatku 

mali množstvo otázok a zvedavo si po-
zerali okolie, v ktorom pracujeme. Po-
máhali nám s aktivitami, ktoré sme pri-
pravovali pre deti, a neskôr aj sami prišli 
s nápadmi, aké aktivity by sme mohli 
s deťmi robiť.“

Študentky sledovali prácu komunit-
ného centra, ktorá spočíva aj v príprave 
detí na vyučovanie alebo v písaní rôz-
nych žiadostí a životopisov, s ktorými 
sa na nich obrátia občania. Prax bola 
osožná nielen pre študentky, ale aj pre 
obec. Pomáhali pri organizácii tvorivej 
dielne počas festivalu Na scénu, pri zbe-
re šatstva, pri podujatí Míľa pre mamu 
a ďalších aktivitách komunitného centra.

Študentka UKF v Nitre Timea Cma-
rová zhodnotila prax v Močenku ako 
veľmi prospešnú: „Dali nám veľa skú-
seností, pretože doteraz sme videli, ako 

to môže prebiehať v praxi, iba napísané. 
Teraz sme zažili skúsenosti, ako to fun-
guje a bolo to veľmi poučné.“

Gabriela Lenčéšová ocenila množ-
stvo nových nápadov, ktoré študentky 
priniesli do komunitného centra a ich 
pomoc pri príprave rôznych aktivít. Verí, 
že si z praxe odniesli príjemné spomien-
ky.

„Najčastejšie to boli aktivity s deť-
mi, ale aj s ich rodičmi. Myslím si, že 
tieto aktivity boli veľmi náučné, lebo 
sme preberali rôzne témy ako separova-
nie odpadu alebo hygiena,“ uviedla štu-
dentka Frederika Kozárová.

Nakoniec Gabriela Lenčéšová doda-
la, že v komunitnom centre radi privítajú 
aj ďalších záujemcov o prax.

Lucia Líšková, študentka  
Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre

Prázdninové aktivity v komunitnom centre
Počas celých letných prázdnin sme 

v komunitnom centre pripravili rôzne za-
ujímavé aktivity, aby deti nesedeli doma, 
ale mohli sa spolu stretnúť a zmysluplne 
stráviť svoj voľný čas. V dopoludňajších 
hodinách sme športovali a súťažili, kde 
deti preukázali svoje pohybové nadanie 
a zmysel pre férovú hru. Hry a súťaže deti 
veľmi obľubujú. Je to pre ne spôsob ako zú-
žitkovať svoju prekypujúcu energiu a urobiť 
niečo pre svoj zdravý rast a vývin. Popo-
ludní sme mali tvorivé činnosti, kde si deti 
mohli nájsť činnosť, ktorá ich zaujímala.

Boli nadšené z aranžovania kvetov, kto-
ré sme si boli nazbierať v prírode, no páčila 
sa im aj servítková technika, ktorú sa nauči-
li, a odniesli si ozdobené poháriky domov. 
Deti majú tiež radi modelovanie z plastelíny 
alebo z cesta, pričom sa u nich podporuje 

kreativita a zručnosť. Kreslenie, maľovanie 
a výroba rôznych kvetov z krepového papie-
ra je tiež ich veľmi obľúbená činnosť. Deti 
s veľkou obľubou varia a prestierajú stôl, te-
šia sa na výsledok, aby si mohli pomaškrtiť.

Ďalšou ich obľúbenou činnosťou sú 
spoločenské hry, najmä hra Cestujeme 
po hradoch a zámkoch. Pri tejto hre si deti 
precvičia matematiku, čítanie a pozornosť. 
Deti vedieme aj k láske ku knihám, aby sa 
u nich rozvíjala fantázia a predstavivosť.

V týchto aktivitách budeme pokra-
čovať aj naďalej. Deti si samy môžu na-
vrhnúť, o aké činnosti majú záujem. 
O plánovaných aktivitách sa deti môžu 
dozvedieť na stránke komunitného 
centra.                         

 Gabriela Lenčéšová
odborný garant KC

MOČENOK

V komunitnom centre pripravujú pre deti počas prázdnin zaujímavé aktivity.                                   
Foto: Gabriela Lenčéšová

Aktuality z obce

V polovici júla bola v dome smút-
ku Nádej na dolnom cintoríne nain-
štalovaná klimatizácia, ktorá bude 
ochladzovať vnútorný priestor 
budovy počas pohrebných obra-
dov. Miestnosť s veľkými oknami 
bez možnosti intenzívneho vet-
rania tak bude môcť byť,najmä 
v horúcich letných dňoch, ochladená 
na príjemnú teplotu.

1. júla 2019 sa v parčíku ved-
ľa reštaurácie Elsa začalo s vŕta-
ním studne, ktorá sa bude používať 
na zavlažovanie zelene a trávnych 
porastov. Počas výsadby zelene boli 
do pôdy nainštalované aj závlahy, 
ktoré budú vodou napájané práve 
z novej studne.

Začiatkom júla sa začalo s čiste-
ním hracej plochy športovej haly. 
Generálna očista povrchu hracej 
plochy sa realizuje po skončení sú-
ťaží v hádzanej, počas letnej pre-
stávky, teda po čase intenzívneho 
používania. Práce realizujú pra-
covníci obce pomocou technických 
zariadení, ktoré im sponzorsky za-
požičala spoločnosť zaoberajúca sa 
kladením a údržbou najrôznejších 
podlahových krytín.
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Úspešný XXVII. Gorazdov Močenok

Divadelný festival, ktorý má v názve 
„kresťanský“, môže vyvolávať v dnešnej 
čoraz viac progresívnej a liberálnej spo-
ločnosti rozpaky. Tí účastníci, ktorí pre-
konajú prvotné predsudky a prídu v lete 
v čase sviatku sv. Gorazda do Močenka, 
zistia, že nejde o nijakú fanaticko-cha-
rizmatickú akciu, ale o úplne normálne 
stretnutie divadelníkov, tvorcov, odborní-
kov, ktorým sú blízke hodnoty. Hodnoty 
ducha. Hodnoty, ktoré majú hodnotu. Di-
vadelné súbory, ktoré na tohtoročný Go-
razdov Močenok prišli, napokon ukázali, 
že vo svojej tvorbe uvažujú podobne. Ako 
to i nádherne hovorí sv. Ján Pavol II. v Lis-
te umelcom: „Aby svojím umením zachy-
tili svet Ducha, neviditeľno, svet Boží.“ 
I z tohto dôvodu môžeme aktuálny ročník 
hodnotiť ako veľmi vydarený. Nielen po 
obsahovej stránke, ale aj z hľadiska formy 
a vysokej umeleckej kvality.

Už prvý súbor Prvosienka zo Záka-
menného pod vedením režisérky Zuzany 
Demkovej v inscenácii Sedmokráska svo-
jím krehkým príbehom o nedávno blahore-
čenej Anke poukazuje na krásu nevinnosti 

a čistoty dospievajúcich dievčat, ktoré sú 
ako vzácne perly. V dnešnom drsnom svete 
zvlášť my dospelí musíme dbať na to, aby 
si svoj detský, čistý svet udržali čo najdlh-
šie a nemuseli byť konfrontovaní s násilím 
a nenávisťou v akejkoľvek podobe.

Na podobnú tému krehkosti detskej 
duše a vplyvu rodičov a okolia na jej for-
movanie poukázali inscenátori z Novote 
z detského divadelného súboru Lienky 
pod režijným vedením Milady Zavo-
ďančíkovej. V Močenku sa predstavili 
javiskovým rozprávaním o dobách mi-
nulých (Ako to bolo keď...), keď otcovia 
a muži odchádzali za prácou, doma ostáva-
li len ženy a spolu s deťmi sa museli deliť 
o každodenné povinnosti. Hoci šlo 
o príbeh dôb minulých, nedal sa nijak 
prehliadnuť jeho súčasný presah, keď 
dnes nielen otcovia, ale i mamy kvôli 
práci opúšťajú rodiny na rôzne turnusy 
a rodinný život je čoraz viac komplikova-
ný. Krása štylizovanej hry, miešanie po-
etického a baladického, spevu a pohybu 
s premenou rekvizít vytvárala atmosféru, 
ktorú sa napokon porota rozhodla oceniť 
Hlavnou cenou.

Tému krásy počiatku stvoreného sveta 
a jeho dnešnej doráňanej podoby donie-

sol na močenské javisko súbor pri ZUŠ 
v Malackách so svojou inscenáciou ECO, 
kde účinkujúce spolu s režisérom Petrom 
Pavlíkom veľmi nápadito pomocou mik-
roténových fólií, tašiek, bateriek a iných 
plastových odpadkov vytvárali pred oča-
mi divákov celý vesmír, ľudí, oceány 
a dokumentárno-poetickým spôsobom 
zatriasli divákmi v otázkach ochrany na-
šej planéty a ekológie. Ako poznamenala 
predsedníčka poroty pani prof. Božena 
Čahojová „svojou divadelnou premenou 
zrecyklovali odpad do krásy“.

Citlivú otázku hriechu, výčitiek sve-
domia či nesvedomia iných, ale aj otvo-
renie problému, či máme právo súdiť 
iných, keď sami sme krehkí, priniesol 
súbor ATAK 9 z Dovalova so svojou 
inscenáciou Hriech v réžii Libuše Štev-
čekovej. Melodramaticky, s vyhrotenými 
konfliktmi, ale i humorne štyria členovia 
súboru na javisku rozohrali osobné príbe-
hy postáv z Tajovského jednoaktovky. In-

GORAZDOV MOČENOK - XXVII. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla

NITRIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
KRAJ

HLAVNÝ PARTNER

fond 
na podporu 
umenia

REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NSK

Súbor Prvosienka zo Zákamenného uviedol hru Sedmokráska.         Foto: Michal Lašut

Festival otvoril dekan dekanátu Moče-
nok, Peter Michalov. Foto: Michal Lašut
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GORAZDOV MOČENOK - XXVII. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla
scenácia medzi divákmi silno zarezonovala 
a po predstavení odchádzali so silným emo-
cionálnym zážitkom.

Bukovčanova hra Kým kohút neza-
spieva, s ktorou sa na festivale predstavil 
divadelný súbor HUGO z Pruského pod 
režijným vedením Andreja Škvaru, sa za-
oberá odkrývaním ľudských charakterov, 
vlastností, vnútorných pochodov a demas-
kovanie pravej tváre v momente krajne 
extrémnej situácie nedobrovoľne uzavretej 
skupiny ľudí v tesnom priestore pivnice. 
Hoci táto modelová hra odkazuje na II. sve-
tovú vojnu, obnažené prejavy charakterov 
ľudí vo vypätých situáciách sú aktuálne 
stále.

Zaujímavé témy priniesli na tohtoročný 
Gorazdov Močenok aj nesúťažné inscená-
cie. Čerství absolventi Katedry bábkarskej 
tvorby VŠMU v inscenácii Kačka, Smrť 
a tulipán pod vedením skúseného režiséra 
Petra Palíka, nádherne citlivým spôsobom 
prostredníctvom bábok a bábkarských po-
stupov priblížili divákom (najmä tým det-
ským) otázky bytia, existencie, ale i smrti 
a večnosti. Očarujúco vtipným spôsobom 
komunikovali tak vážne témy, že ich na-
pokon diváci vyprevádzali búrlivým stan-
ding-ovation.

Teatro Colorato z Bratislavy, ktoré je 
v Močenku už pravidelným hosťom, po-
núklo v tomto roku festivalovým divákom 
javiskové zamyslenie o videní a nevidení, 
o prekonávaní predsudkov a húževnatosti 
handicapovaných, ktorí môžu zdravých 
svojou chuťou žiť často i zahanbiť. Insce-
nácia Louis Braille rozpráva príbeh vy-
nálezcu písma pre nevidiacich. Obrazové 
premeny okna ako jedinej kulisy diváci 
vysoko ocenili. Obe témy tak vynikajúco 
tematicky obohatili dramaturgiu festivalu. 

Počas tohto XXVII. ročníka GM prebiehali 
aj tvorivé dielne, tentokrát v rozšírenej po-
dobe. Divadlo dospelých, dve detské diel-
ne, bábková dielňa, pohybové, tanečná sa 
mohli s výsledkami svojej práce prezento-
vať v sobotu podvečer. Najviac zaujala diel-
ňa dospelých pod vedením režiséra Micha-
la Babiaka a Martina Papča, ktorí si spolu 
s dospelými vybrali námet frašky Mauri-
cea Maetrelincka Zázrak svätého Antona 
a za pár dní tak vytvorili pôsobivé pred-
stavenie. Po slávnostnej pontifikálnej ne-
deľnej sv. omši ku cti Sv. Gorazda v jeho 
rodisku v Gorazdove blízko Močenka, 
ktorú pravidelne slúži ordinár OZ a OS 
SR Mons. František Rábek, sa na záver 
festivalu predstavilo hosťujúce Divadlo 
Commedia z Popradu s hrou na motívy 
Kukučínovej poviedky Neprebudený v ré-
žii Vlada Benka. Súčasťou festivalu bola 
i nádherná výstava bábok zo zbierky Ivana 
Gontka.

V tomto festivalovom ročníku sa ukáza-
lo, že viac ako kvantita je dôležitejšia kvali-
ta. A tak mohli odísť obohatení a inšpirova-
ní nielen herci, divadelné súbory, tvorcovia, 
účastníci, ale aj samotní porotcovia, lektori 
a divadelní odborníci, pretože vzájomná in-
terakcia bola veľmi silná, obojstranná, vzá-
jomná. Reflexia doby zas vysoko aktuálna. 
Veríme, že budúci ročník prekonajú aj iné 
súbory predsudky, že na takomto festivale 
sa hádam celý čas iba kľačí so zopätými ru-
kami a prídu svojím umením obohatiť ďal-
ších a motivovať ich k práci na tak niečom 
vznešenom, ako umenie je...

Peter Weinciller,  člen poroty
režisér, vysokoškolský pedagóg, 

(text je uverejnený s povolením redakcie Ka-
tolíckych novín, v ktorých bol publikovaný)

Výsledky XXVII. ročníka 
Gorazdovho Močenka:

Hlavná cena – DDS Lienky pri ZŠ 
a MŠ Novoť za inscenáciu „Ako to bolo 
keď...“

Cena za interpretáciu témy a réžiu in-
scenácie „Sedmokráska“ DDS Prvosienka 
pri ZŠ v Zákamennom.

Cena za inšpiratívne spracovanie témy 
v hre „ECO“ DS pri LDO ZUŠ Malacky 
a režijný debut Petrovi Pavlíkovi.

Cena za objavnú interpretáciu slo-
venskej klasiky v inscenácii „Hriech“ DS 
ATAK 9 z Dovalova.

Cena za kolektívnu hereckú súhru 
v inscenácii „Kým kohút nezaspieva“ DS 
Hugo z Pruského.

Predstavenie Divadla Commedia z Popradu  Neprebudený si pozrel aj otec biskup František Rábek.                         Foto: Michal Lašut

DS Teatro Colorato z Bratislavy vy-
stúpil s úspešnou inscenáciou Louis 
Braille.                        Foto:Michal Lašut
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Šťastné Lienky

Božie riadenie nás zavialo na festival 
Gorazdov Močenok. Nacvičili sme hru pod-
ľa knihy Márie Jančovej – Rozprávky starej 
matere a nazvali sme ju „Ako to bolo, keď...“

Je to rozprávka, kde stará mama vy-
povedá svoj životný príbeh o tom, že 
v každej rodine (spoločnosti) by mala byť 
spolupatričnosť, vzájomná úcta,láska, zod-
povednosť a odpúšťanie.

Nevedeli sme, čo nás tam čaká. Však 
hneď v stredu po sv.omši sme sa stretli 
spánom biskupom Viliamom Judákom, 
ktorý nás s ostatnými pútnikmi prijal 
a požehnal nám. Aké prekvapenie bolo, 
keď sme sa dozvedeli,že má korene 
na Orave v Harvelke. Šťastní, obdarovaní 
sme sa vrátili na ubytovňu.

Videli sme veľa predstavení s krásnymi 
myšlienkami. Pracovali sme v tvorivých 
dielňach, kde sme pod vedením skvelých 
lektoriek získali nové skúsenosti a zruč-
nosti.

Naše telo si oddýchlo a naša duša po-
okriala na sv. omšiach.

Organizačný tím sa o nás skvelo posta-
ral, všetko bolo výborne zorganizované, 
všade panoval pokoj, za čo mu patrí veľké 
Pán Boh zaplať.

Dievčatá boli nadšené. Utužili sme si ko-
lektív. Poriadne si to užili, zabavili sa, nauči-
li sa nové veci v tvorivých dielňach, zlepšili 
si improvizačné schopnosti.

Aké máme pocity zo získania hlavnej 
ceny? Prijímame ju s pokorou a nadšením, 
pretože všetky súbory by si ju zaslúžili. Ďa-
kujeme.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa len malič-
kým spôsobom pričinili o fungovanie tohto 
festivalu, prosím zachovajte si ho.

S pozdravom
Milada Zavoďančíková

režisérka DDS Lienky, Novoť

Gorazdov Močenok navštívili 
aj hostia z Maďarska

Medzi návštevníkmi festivalu Goraz-
dov Močenok sme tento rok opäť privítali 
i hostí zo susedného Maďarska. Do Mo-
čenka zavítal starosta obec Kestúc István 
Vörösköi so zástupkyňou Paulou Rado-
vics a „Vítame každú možnosť navštíviť 
vašu obec. Na tejto slávnosti sme, ak sa 
nemýlim, po štvrtýkrát a stáva sa súčas-
ťou nášho letného programu. Cítim, že 
pomaly ale isto sa medzi občanmi vytvá-
rajú veľmi dobré osobné vzťahy, až pria-
teľstvá,“ vyjadril potešenie starosta István 
Vörösköi. Zástupcovia obce Kestúc prišli 
do Močenka na pozvanie organizátorov 
festivalu Gorazdov Močenok. Naše obce 
okrem toho spája viacročná spolupráca.
„Veľmi sme hrdí, že sme boli pozvaní 
a mohli sme znova u vás byť. Festival je 
hodnotnou udalosťou. Cítime sa tu vždy 
výborne. Už v roku 1996 sme nadviazali 
spoluprácu s Romanom Urbánikom, keď 
bol ešte riaditeľom školy, a deti zo ZŠ Hor-
nej Kráľovej k nám prišli na pobyt. My 
sme slovenská dedina a máme snahu upev-
ňovať a udržiavať priateľstvo s vami. Aj 

vo februári sme 
mali peknú ak-
ciu – slovenský 
ples, kde vystú-
pili Močenskí 
speváci. Urobili 
nám veľkú ra-
dosť,“popísa-
la spoluprácu 
s Močenkom 
Paula Radovics, 
z á s t u p k y ň a 
starostu obce 
Kestúc.

Jana Nováková

Vážení spoluobčania,

v uplynulých dňoch v našej obci pre-
biehal XXVII. ročník celonárodného fes-
tivalu kresťanského divadla Gorazdov 
Močenok. Zorganizovať tak rozsiahle 
podujatie nie je možné bez spolupráce 
viacerých organizátorov, dobrovoľníkov, 
médií a sponzorov.

Chcem sa aj prostredníctvom stránok 
Časopisu Močenok zo srdca a úprimne 
poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľ-
vek spoluúčasťou podieľali na priebehu 
podujatia.

Moja vďaka patrí správcovi farnosti 
dekanovi Petrovi Michalovovi a spolu-
organizátorovi podujatia občianskemu 
združeniu KREDIV, a to konkrétne jeho 
predsedovi Jozefovi Šuvadovi st. a predse-
dovi prípravného výboru Jozefovi Šuva-
dovi ml., ktorý priniesol nové myšlienky 
a pohľady na organizáciu festivalu. Ďa-
kujem tiež občianskemu združeniu BE-
NESCO, ktoré pomohlo pri organizácii 
podujatia, ako aj základnej škole za ocho-
tu zapožičať svoje priestory. Poďako-
vanie patrí aj mnohým dobrovoľníkom, 
komunitnému centru, zamestnancom 
obecného úradu z úseku kultúra a útvar 
služieb. Veľké poďakovanie patrí všet-
kým sponzorom, ktorí pomohli finančne 
či materiálne zabezpečiť podujatie.

Ďakujem i médiám, ktoré pomohli pri 
propagácii podujatia v novinách, rozhla-
se a televízii.

Aj vďaka pomoci a podpore jednot-
livcov, ako aj organizácií a inštitúcií bolo 
podujatie hodnotené účastníkmi a verej-
nosťou ako úspešné.

Všetkým aj touto cestou zo srdca ďa-
kujem.     

Roman Urbánik
starosta obce  Močenok

Hlavnú cenu festivalu získal DDS  Lienky  pri  ZŠ a  MŠ  Novoť  
za  inscenáciu  „Ako  to  bolo keď... "                   Foto: Michal Lašut

Tému ekológie priniesol súbor zo ZUŠ Malacky v hre "ECO".            Foto: Michal Lašut
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Práca dobrovoľníkov
Výraznou mierou k úspešnému priebehu tak významnej a časovo náročnej udalosti, akou celonárodný festival GM 

2019 je, prispela i práca dobrovoľníkov. Ľudí, ktorí v pozadí zabezpečujú činnosti, ktoré sú na prvý pohľad samozre-
jmé, no vyžadujú si značnú námahu a úsilie. Veľmi dobrá bola práca kuchárok. Ich chutné, s láskou navarené jedlá 
pomohli dobiť energiu všetkým účastníkom. Oceňujeme i prácu upratovačiek, ktoré sa starali o čistotu priestorov.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zabezpečeniu a fungovaniu festivalu Gorazdov Močenok, 
patrí veľká vďaka.

Zoznam dobrovoľníkov GM 2019
Margita Lenčéšová - ul. Biskupa Majera, Jozefína Miháliková - ul. Borzagoš, Helena Lenická - ul. Čingov, Erik Eiselle 
- ul. Dekana Sčasného, Marta Malíková - ul. Chalupy, Monika Leššová, Beáta Šimková - ul. Kakava, Mária Kolenčíková 
- ul. Lipová, Štefánia Lenčéšová - ul. Mlynská,  Helena Šuvadová, Jozef Šuvada ml., Peter Šuvada, Marta Nováková, 
Janka Balážiová - ul. Nitrianska, Renáta Straňáková - ul. Párovce, Veronika Horňáková ml., Veronika Horňáková st., 
Marek Horňák st., Marek Horňák ml., Jozef Horňák, Lucia Blehová, Viera Pistovičová, Magda Horňáková, Kristína 
Hippová - ul. Rokošova, Beáta Šimková - ul. Sv. Gorazda, Valéria Pappová - ul. Školská, Alžbeta Lenčéšová, Helena 
Maláriková - ul. Švábska, Močenok, Nina Sklenárová, Ivana Vörösová, Tatiana Sklenárová, Monika Slenárová, Zoltán 
Sklenár, Horná Kráľová, Miháliková Cabaj.

Dobrý deň. Čas je neúprosný. V obci 
počuť kroky – to už deťom odchádza-
jú prázdniny. Hoci Ďusko Verneim ich 
vo svojej knihe doprial dva roky, realita je 
krutá. Už sú pomaly preč. Počas ich trva-
nia sme mali krásnu búdičkovú slávnosť, 
a to aj pod kamerami RTVS. Prebehol ki-
nematograf, oslávila sa deväťdesiatka fut-
balu, konal sa turnaj. Gorazdov Močenok 
sa nám predlžuje, obec prišla o bankomat. 
V najbližšej dobe budeme mať novú 
kaviarničku-cukrárničku.

Niektorí občania ráno oplakali svoju 
príbuznú, ktorá poobede vstala z mŕtvych, 
keď vyprchalo čučo. Nuž čo, aj v Močen-
ku sa zázraky dejú...

Obecní policajti poskytli pomoc ob-
čanovi, ktorý skolaboval v Jednote. Tak 

isto aj mamičke s dcérkou, ktoré napadli 
psy. Slečna si aj poplakala, ale cesta do-
mov v policajnom aute obecnej polície jej 
aspoň trošičku vynahradila zľaknutie. Tre-
ba verejne pochváliť aj chalanov Samka 
a Andreja, ktorí nájdenú peňaženku aj 
s obsahom nezištne odovzdali na obecnej 
polícii. Vďaka. Padlo aj pár pokút za par-
kovanie na tráve a už sú pripravené ďalšie.

Keď som minule hovorila o uhor-
kovej sezóne, vôbec som netušila, že 
sa toľko toho počas leta u nás udeje. Ja 
a moje kolegyne chceme apelovať 
na vašu opatrnosť, lebo večerný Močenok 
začína byť trochu divoký. Ale začiatkom 
školského roku sa to zvykne upokojovať. 
Dúfame, že ani tento rok nebude výnimka. 
Ak by ste náhodou niekedy boli svedkom 

úrazu alebo nehody, nezabudnite, že tre-
ba volať č. 112. Nevolajte obecnú políciu.
Urýchlite tým pomoc a možno ajzachráni-
te postihnutého.

V našej obci sa rozšírila aj „agentúra 
J. P. P.“ (jedna pani povedala). Nedávno vy- 
dala nové správy o obci. Podľa jej zis-
tení je súčasný pán starosta posledným 
voleným starostom. V roku 2022 sa 
v Močenku bude pravdepodobne voliť nie 
starosta, ale vajda. Samozrejme, berme 
túto informáciu ako novinársku kačicu.

Tešme sa spoločne na pekné letné dni, 
na blížiace sa Dni obce, na guláš a smatan-
kový koláč a kopu zábavy, veď si to všetci 
zaslúžite.   

Vaša kamera
(text: Ľubomír Kováč)

„O rok sa určite vrátime“ – to je odkaz prázdnin

Ďalšie informácie o festivale GM nájdete v ďalšom čísle nášho časopisu.

MEDIÁLNI PARTNERI

PARTNERI
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Močenský futbal oslávil v tomto roku 
90. výročie svojho založenia. V nedeľu 
30. júna 2019 sa na štadióne FK Moče-
nok stretli všetci priaznivci futbalu, ktorí 
si mohli vychutnať deň plný futbalových 
a exhibičných stretnutí. Na oslavu 
okrúhleho výročia boli pozvané aj druž-
stvá z Hornej Kráľovej, Mojmíroviec 
a tiež mužstvo z družobného mesta Vra-
cov. Ako prví sa predstavili hráči prípra-
viek U9 z Hornej Kráľovej a Močenka. 
FK Močenok porazil KFC Horná Kráľo-
vá 17:10. V kategórii U11 si domáci tím 
poradil s vracovským FKM Morava 8:4. 
Zápasy zhodnotil aj tréner FK Močenok 
U9 Martin Žiška: „Čo mňa teší, je, že deti 
majú radosť z pohybu, chodia poctivo na 
tréningy, už aj pomaličky sa začíname 
presadzovať v tejto vekovej kategórii. Aj 
keď o výsledok v tejto kategórii, mys-
lím, že nejde, deti sa tešia z futbalu, a to 
je podstatné.“ Výkon svojich zverencov 
vyzdvihol aj tréner U11 Gabriel Vrba: 
„K takým obrovským oporám patria Mi-
loško Bleho a Damián Bilický, ktorí si 
vlastne svojimi výkonmi zaslúžili aj no-
mináciu do Poľska za výber ObFZ U11 
do Vroclavu.“

Hráči družobného mesta Vracov sa te-
šili z toho, že opäť môžu zavítať do Mo-
čenka, stretnúť sa s kamarátmi, ktorých 
poznajú z minulých rokov a sústredení. 
„Myslím si, že spolupráca je veľmi dobre 
nastavená, a dúfam, že bude fungovať aj 
naďalej“, vyjadril sa šéftréner prípraviek 
FKM Morava Martin Londin.

V zápasoch žiackych mužstiev súpe-
rili hráči Močenka s mužstvom Mojmí-
roviec a FKM Morava. V obidvoch zá-
pasoch ťahal Močenok za kratší koniec. 
V stretnutí starších žiakov podľahol 
náš tím Mojmírovciam 1:2. V kategórii 
mladších nedali domáci do bránky súpe-

ra ani jeden gól a zápas s FKM Morava 
sa skončil za stavu 0:2. „Dali sme dva 
góly. Penaltu sme, žiaľ, nepremenili, ale 
som rád, že sme tu konečne raz vyhrali. 
A pri príležitosti 90. výro-
čia futbalu v Močenku sme 
tu odohrali zápas mladších 
žiakov, ktorý, si myslím, že 
bol na oboch stranách vy-
rovnaný,“ zhodnotil tréner 
FKM Morava U13 Oldřich 
Bábík.

Na rozdiel od mužstiev 
prípraviek a žiakov, ktoré 
s družstvom Vracova už 
nejaký ten zápas odohrali, 
dorastenci FK Močenok 
mali na oslavách premié-
ru. Po priebehu stretnutia, 
ktoré bolo vyrovnané, sa z 
konečného výsledku 3:2 tešili hráči FKM 
Morava. „Močenku by som chcel zabla-
hoželať k 90. výročiu futbalu a chcel by 
som nadviazať na túto tradíciu. Už sme 
tu po tretíkrát, iba títo chlapci sú tu prvý 
raz. Chodíme sem s mladšími ročníkmi 
a veľmi sa nám tu páči. Posielali sme sem 
staršie ročníky a chlapci odvádzali super 
výkony, tak za nich chválim,“ zhodnotil 
zástupca trénera dorastu FKM Morava 
Jiří Šafář. Tréner dorastu FK Močenok 
Daniel Čiernik sa tiež vyjadril k výkonom 
svojich hráčov: „Herne si myslím, že sme 
boli šikovnejší, len sme nepremenili šan-
ce. Chýbali tam finálne nahrávky, ale cha-
lani mali včera turnaj, tak bolo citeľné, že 
na ihrisku sú unavení. V rámci možností 
to bol však celkom pekný futbal.“

Oslavy vzniku FK Močenok obohati-
li aj exhibičné zápasy hádzanárok a fut-
balistov. Prvé sa predstavili žiacke tímy, 
druhé zase prvoligové hádzanárky a muž-
stvo futbalového klubu, ktoré hrá VI. ligu. 

V náročnejšej pozícii boli práve hádza-
nárky, pretože namiesto hádzanej museli 
hrať futbal. O víťazstvo v tomto zápase 
ani tak nešlo. Zámerom bolo skôr to, aby 

sa všetci zabavili.
Organizátori mysleli aj na starších fut-

balistov. Svojím zápasom prispeli k osla-
vám aj starí páni, ktorých súperom bolo 
Hájske. Počas stretnutia si obidve muž-
stvá vytvorili niekoľko príležitostí, no 
po skončení na tabuli svietil bezgólový 
remízový stav.

Po zápase nasledovalo odovzdáva-
nie ocenení bývalým prezidentom klubu. 
Z rúk starostu obce Romana Urbánika, 
šéfa ObFZ Nitra Štefana Kormana a pre-
zidenta klubu Miloša Bleha si prevzala 
pamätný list a plaketu šestica ocenených.

Vrcholným stretnutím bol zápas me-
dzi Močenkom a výberom hviezd ObFZ 
Nitra. V prvom polčase bol zápas vyrov-
naný, no po zmene strán sa viac darilo 
Nitre. Tá nakoniec zdolala Močenok 7:1. 
„Ja by som chcel poďakovať v prvom 
rade všetkým oceneným a želal by som 
si, aby sa takýchto ľudí našlo čo najviac 
a aby sme zažili také úspechy, na aké sme 
boli v Močenku zvyknutí,“ vyslovil svo-
je prianie prezident FK Močenok Miloš 
Bleho. „Aj keď majú na našich dedinách 
kluby problémy a začínajú sa nám spá-
jať, v Močenku sa futbal robí dobre už 90 
rokov, je tu perfektná práca s mládežou. 
Som rád, že sme mohli prijať pozvanie 
a že môžeme aspoň takýmto spôsobom 
zagratulovať,“ zhodnotil prezident ObFZ 
Nitra Štefan Korman. Všetko dobré, ra-
dosť z hry, pocit hrdosti a zodpovednosti 
z reprezentácie obce poprial futbalovému 
klubu a jeho členom aj starosta Močenka 
Roman Urbánik.

Kristína Hippová

Futbalový klub Močenok oslávil 90 rokov

Po trávniku sa prehnali aj prípravkári.    Foto: Peter Sýkora

Za dlhoročnú prácu v štruktúrach klubu si prevzali plakety: (zľava tretí) Stanislav Szabo, Gabriel 
Odráška, Miroslav Fábik, Ladislav Minárik, Jozef Szabo a Ladislav Benčík.  Foto: Peter Sýkora
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Futbalový klub sa v týchto dňoch 
plne koncentruje na štart nového roč-
níka VI. futbalovej ligy ObFZ Nitra. 
Po tradičných turnajoch v Hornej Krá-
ľovej a na domácom ihrisku si zverenci 
trénera Vrbu naplánovali ešte štvoricu 
prípravných stretnutí. Lodivod Močen-
ka v nich testoval viaceré nové tváre, 
ktoré by mohli posilniť rady A-mužstva 
v nadchádzajúcej sezóne. Z nich sa na-
pokon rozhodol pre sedem odchovancov 
šalianskeho futbalu. Za Močenok tak 
po novom nastúpia aj Adrián Danada, 
Jozef Porubský, Norbert Keszely, Erik 
Račkovič, Jakub Sedmák, Jakub Nagy 
a Richard Tóth. Po dlhodobom výpadku sa 
do bránky vracia Michal Pápay. S klu-
bom znova trénuje aj Nikolas Piterka a po 
Matúšovi Nagyovi sa bude na súpiske 
mužov objavovať ešte stále iba doraste-

nec Šimon Lenčéš. Klub sa naopak rozlú-
čil s Marekom Žigárdim, ktorému v Mo-
čenku skončilo dohodnuté hosťovanie. 
Aktívnu činnosť prerušil Aurel Laluch 
a na tzv. prestup s obmedzením odišiel do 
Hornej Kráľovej brankár Adam Lenčéš.

Na prvý ligový zápas bude pozmene-
ný káder cestovať do Dolných Obdoko-
viec, kde čaká viacerých hráčov prvá ostrá 
skúška v močenskom drese. Týždeň nato 
už budeme sledovať našich futbalistov 
na domácom štadióne. 11. augusta sa 
o 17.30 hod. predvedú v zápase s Kolí-
ňanmi. Okrem majstrovských zápasov 
absolvuje naše mužstvo koncom augusta 
tiež 2. kolo pohára Campri Cup. Mládež-
nícke kategórie sa naplno rozbehnú o čosi 
neskôr. Už teraz vás však môžeme po-
zvať na 1. kolo súťaže prípraviek, ktoré 
sa formou turnaja odohrá práve na našom 

štadióne. Držme teda našim športovcom 
palce, aby bol ich vstup do nového futba-
lového ročníka čo najúspešnejší!
VI. liga ObFZ Nitra:
1. kolo: 4. august 2019 o 17:30 h
Dolné Obdokovce - FK Močenok
2. kolo: 11. august 2019 o 17:30 h
FK Močenok - Kolíňany
3. kolo: 18. august 2019 o 17:30 h
Výčapy-Opatovce - FK Močenok
4. kolo: 25. august 2019 o 17:00 h
FK Močenok - Rišňovce
Campri Cup:
2. kolo: 29. august o 17:00 h
Horné Lefantovce - FK Močenok
1. turnaj prípraviek U9 a U11:
31. august od 9:00 h - FK Močenok.

Matej Šimko

Štartujeme do novej sezóny 2019/2020

Futbalový štadión v Močenku bol 
týždeň po oslavách 90. výročia založenia 
klubu opäť dejiskom významného špor-
tového podujatia. 7. júla sa tu uskutočnil 
tradičný letný futbalový turnaj – FK Mo-
čenok Cup 2019.

Na prvý zápas si Močenok vybral 
za súpera hráčov družobného mesta 
z Česka – FC Vracov. Hostia z Moravy 
k nám zavítali s A-mužstvom vôbec po-
prvý raz. V samotnom zápase bol Moče-
nok jasne lepším tímom. Behaví domáci 
sa hrnuli do útoku a výsledkom ich sna-
ženia bol gólový zápis Lukáša Kostolá-
niho, ku ktorému sa o pár minút pridal 
aj Adam Habdák z Jarku, hrajúci u nás 
spolu s bratom Jurajom na skúške. Prvé 
polhodinové dejstvo ukončil silný lejak. 
Po prestávke Močenok prestriedal a krát-
ko na to pridal po rohu tretí 
gól Juraj Hanák. V zostá-
vajúcej časti stretnutia mali 
naši aj ďalšie šance, no štvr-
tý gól už nepadol. Výsledok 
3:0 v prospech FK celkom 
jasne určil prvé miesten-
ky do finále a zápasu o 3. 
miesto.

V druhom zápase turnaja 
sa očakávala výhra piato-
ligistov z Hornej Kráľovej 
nad Cabajom-Čáporom, 
ktorý hrá o 2 úrovne nižšiu 
súťaž. Víťazstvosa však ne-
rodilo až tak ľahko. Hráči 

KFC Horná Kráľová sa dostali do vede-
nia až z pokutového kopu, ktorý preme-
nil Dávid Tóth. Druhý, poisťovací gól 
pridal ten istý hráč v závere stretnutia 
a poslal tak KFC do finálového zápasu 
s Močenkom.

Súboj o bronz teda napokonobstarali 
český zástupca a Cabaj-Čápor. V ňom si 
viacero šancí na skórovanie vytváral Ca-
baj a dokázal ich aj premieňať na góly. 
Popresných zásahoch Valoviča a Kompa-
sa sa exportnou strelou zaskvel aj Bosák. 
Potom sa konečne prebudili aj naši hostia 
z Vracova. Najprv Svoboda trestal hrúb-
ku brankára Hollého a o pár minút pred 
ním uspel aj Vondryška. Cabajčanom 
však vrátil dvojgólové vedenie Laca. Zá-
pas bohatý na góly neutíchal ani v dru-
hom dejstve. Vracov korigoval skóre po 

rohovom kope zásluhou Kocůreka na 3:4. 
O všetkom však rozhodol svojím druhým 
presným zásahom Matej Kompas a Ca-
baj-Čápor tak obsadil na turnaji 3. miesto.

Dlhoočakávané finále obstarala sta-
rá známa „derby“ dvojica – Močenok 
a Horná Kráľová. Po chybnej rozohráv-
ke brankára sa hostia zo susednej obce 
ujali rýchleho vedenia. Za chrbát skú-
šaného Turóciho poslal loptu Vladimír 
Kotlár. Močenok sa nedokázal dostať 
do tempa zápasu a takmer po celý zápas bol 
pod tlakom súpera. Na druhej strane tre-
ba povedať, že tréner domácich dal počas 
zápasu priestor najmä mladým hráčom 
a futbalistom, ktorí cez sezónu neodohra-
li v zápasoch plnú minutáž. Tí aj vďaka 
výborne chytajúcemu Michalovi Pápayo-
vi nedovolili Hornokráľovčanom skó-

rovať po druhý raz. Gól 
však nepadol ani z kopa-
čiek domáceho Močen-
kaa z triumfu na turnaji 
sa tak tešili hráči Hornej 
Kráľovej. Futbalový klub 
im k tomu blahoželá a di-
vákom úprimne ďakuje 
za slušnú návštevu. Po-
ďakovanie patrí v nepo-
slednom rade aj všetkým 
sponzorom, ktorí prispe-
li do tomboly. Tá dala 
bodku za týmto pekným 
športovým popoludním.

Matej Šimko

Seniori FK ladili formu na domácom turnaji

Domáci kolektív skončil na turnaji strieborný.              Foto: Peter Sýkora



Milan Slamka, Rokošova I. 232, Močenok
Ing. Marián Radošovský, Mojmírovce
Tibor Rábek, TIBI, Biskupa Klucha 17, Močenok 
Ing. Terézia Knolová, Nitra
Marián Sumega, Oravské Veselé
Marfil s.r.o., Ján Šilák 
Ján Vereš, Nákladná doprava, Ľ. Štúra 1562,  Močenok 
Robert Bakyta, Jarok
Miroslav Vagunda, Nitrianska, Močenok
Anna Karlubiková, Rokošova II., Močenok       
Veronika Horváthová, Rokošova III. , Močenok
JUDr. Lýdia Vylimcová, advokátka, Močenok     
Ing. Vladimír Paľo, Dolina, s.r.o.
MONIKA, o.z. Družstevná 1518, 95131 Močenok    
Kvetinárstvo Lenčéšová, Močenok
Kvetinárstvo Hortenzia, Močenok
PS Močenský háj a PZ Zálesie
Štefan Brestič, Rokošova II., Močenok 
Pekáreň Hochel, Ing. Murgaš, Močenok 
Peter Pápay P+P Transport,Cintorínska 963, Močenok
Ovofrukt, Helena Vörösová
Jozef Urban - Záhradník

Reštaurácia ELSA 
Sv. Gorazda 653, Močenok

Poľnohospodárske družstvo Močenok

Penzión ANUP – Ivan Sklenár 
Sv. Gorazda 572/89, Močenok

Rastislav Benčík, BERA s.r.o. 
Močenok

Actemium Slovakia PRO-CS 
Kráľovská ulica 8/824, s.r.o., Šaľa

Menert spol. s.r.o. 
Hlboká 3, Šaľa 

Štefan Rábek, KORA MONT s.r.o. 
Ľ. Štúra 1570, Močenok 

JS STAV s.r.o. 
PaedDr. Štefan Velčický, Močenok

Ing. Henrich Bleho, INEX-HAUSGARDEN s.r.o. 
Lipová 978, Močenok 

Patok a.s. – o. z. Šaľa

EIZEN s.r.o., Úzka 985, Močenok

Róbert Packa, DOPA-SERVIS s.r.o. 
A. Hlinku 483/7, Močenok

Bohumil Súkeník, Mäsovýroba Pata s.r.o. 
Dlhá 989, Pata
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Margita Lenčéšová, Biskupa Majera 
Ing. Marta Nováková, Nitrianska 
Ľudovít Kompas, Andreja Hlinku 
Iveta Kompasová, Nad ihriskom 
Ernest Karlubík, Rokošova 
Anna Horváthová, Horná Kráľová
rodina Lenčéšová, Švábska 
Mária Medovčíková, Školská 
Valéria Pappová, Školská 
Lenka Molnárová, Lúčky
Gabriela Sklenárová, Nad ihriskom 
Veronika Horňáková, Rokošova I.
Lívia Leššová, Kakava
Mária Dičérová, Borzagoš 
Lenka Bollová, Hájska
Juliana Hippová, Nitrianska ul.
Mária Čagáneková, Čingov
Emil Packa, Sv. Gorazda
rodina Verešová, Ľ. Štúra
rodina Horváthová, Švábska
Marián Horváth, Rokošova
Renáta Lenčéšová, Čingov
Jozef Kútny, Rokošova
Júlia Mesárošová, Rokošova
Marta Hanková, Rokošova II.
Mária Baráthová, Borzagoš

ĎAKUJEME SPONZOROM, KTORÍ FINANČNE A MATERIÁLNE  PODPORILI FESTIVAL GORAZDOV MOČENOK



InzerciaMOČENOK

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 podnájmu 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

Predám osobné motorové vozidlo PEUGEOT – 406. 
Vozidlo je po TK a EK vo veľmi dobrom technickom 
stave. 
Mobil: 0915 114 020

P O Ď A K O V A N I E
Obec Močenok ďakuje firme IBEX za bezplatné 

zapožičanie nástrojov k čisteniu povrchu športovej haly.

19

„Neúprosný osud 
to najdrahšie nám vzal,

len bolesť v srdciach, 
smútok a spomienky nám ponechal.“

Úprimne ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, 
ktorí sa dňa 28. mája 2019 
prišli rozlúčiť s našou drahou 
mamičkou, babkou a prababkou 

p. Máriou Sýkorovou. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

„Osud je občas krutý, nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...“

S veľkým smútkom v srdci si  9. augusta 2019 
pripomenieme prvé smutné výročie, čo nás 
navždy opustil milovaný syn 
a brat Dušan Packa. Vy, kto-
rí ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku a mod-
litbu. S láskou spomínajú rodi-
čia, sestra a brat s rodinami.

Dňa 6. augusta 2019 si pri-
pomenieme 10. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca 
a dedka Štefana Szöllösyho.
S láskou spomínajú manželka, 

deti s rodinami a rodina Kadúcová.

„Ruky pracovité museli skrehnúť, 
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť. 
Srdce prestalo biť, 
nebolo lieku, 
aby mohlo ďalej žiť. 
Už ťa neprebudilo slnko, 
ani krásny deň, 
na cintoríne si spíš
svoj večný sen.“ 
Dňa 1. augusta 2019 si pripomíname sied-

my rok od poslednej roz-
lúčky s Jozefom Hippom. 
S láskou spomíname, manžel-
ka Milka a deti – dcéra a sy-
novia s rodinami.

SMÚTOČNÉ OZNAMY



Na sv. omši sa zúčastnili aj hostia z Maďarska.            Foto:  Michal Lašut

Viacerí z ocenených bývalých futbalistov oprášili po slávnostnej dekorácii kopačky a po rokoch sa predviedli pred domácim publikom.  Foto: Peter Sýkora

Členovia odbornej poroty festivalu. Zľava: Igor Hanko, Martin 
Timko, Peter Weinciller.  Foto:  Michal LašutNa festivale Gorazdov Močenok sa predstavil aj divadelný súbor Hugo z Pruského.  Foto:  Michal Lašut

Klub tvorivosti v Gorazdove prezentoval svoje práce.           Foto:  Michal Lašut

Tréner prípraviek Martin Žiška musel prísť na oslavy futbalového klubu v obleku po tom, ako uzavrel dohodu s Miškou Lenčéšovou, ktorá si výnimočne obliekla šaty.   Foto: Martin Hipp


