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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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V polovici júla bol do našej obce 
privezený nový traktor, ktorý budú pri 
výkone svojej práce využívať pracovní-
ci hospodárskeho dvora. Novú techniku 
prevzal starosta obce spolu s vedúcim 
útvaru služieb a investičnej výstavby 
a s pracovníkmi hospodárskeho dvora. 
„V minulom roku sme na základe vý-
zvy v Environmentálnom fonde podali 
projekt na narábanie s odpadom v obci 
Močenok. V rámci tejto výzvy sme na 
základe projektu žiadali o dotáciu na za-
kúpenie traktora s hydraulickou rukou 

a nakladačom. V prvom rade nám bude 
slúžiť pri udržiavaní poriadku na zber-
nom dvore biologicky rozložiteľného 
odpadu, a potom na narábanie s odpadom 
ako takým,“ vysvetlil starosta obce Ro-
man Urbánik.

Traktor s príslušenstvom bol vysúťa-
žený za 56-tisíc eur, čo je zároveň finanč-
ná čiastka, ktorú nášmu projektu pride-
lil aj Environmentálny fond. Traktor sa 
môže začať po vybavení potrebnej legis-
latívy okamžite používať.

Marcela Lenčéšová

Obec má nový traktor

Na základe úspešného projektu, ktorý 
podala v predchádzajúcom období obec 
Močenok, pribudnú v priestoroch základ-
nej školy dve nové odborné učebne. Tie 
budú slúžiť na výučbu cudzích jazykov. 

Realizácia tohto projektu prispeje k zlep-
šeniu kľúčových kompetencií žiakov 
a zvýšeniu kvality výučby cudzích jazy-
kov.

Kristína Hippová

Nové učebne pre základnú školu

Do vozového parku obce pribud-
ne elektromobil. Jeho zakúpenie bude 
možné vďaka projektu „Elektromobili-
ta v obci Močenok“. Močenok tak získa 
vozidlo, ktoré je moderné, ekonomické, 

ekologické, bez emisií, a teda bude úspor-
né a zároveň ohľaduplné k životnému 
prostrediu. Elektromobil bude slúžiť pre 
potreby obce.

Kristína Hippová

Močenok bude mať elektromobil

Rokovanie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo (OcZ) sa zišlo 

na svojej štvrtej pracovnej schôdzi dňa 
31. júla 2019. Program zahŕňal viacero 
dôležitých bodov.

Jednou z tém bola problematika ha-
zardu. Zastupiteľstvo prerokovalo zmenu 
všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 
č. 04/2019 v zmysle Zákona č. 30/2019 
o hazardných hrách. OcZ využilo mož-
nosť, ktorú mu dáva zákon, a to určiť 12 
kalendárnych dní, počas ktorých v obci 
Močenok platí zákaz prevádzkovať ha-
zardné hry. Uvedené VZN nadobudne 
platnosť 1. januára 2020. V súčasnosti 
má samospráva obce vydanú len jednu 
licenciu prevádzkovateľovi hazardných 
hier.

Ďalšou oblasťou, ktorou sa poslanci 
na OcZ zaoberali, bolo vyčlenenie miest 
a ustanovenie podmienok na umiestnenie 

volebných plagátov počas volebnej kam-
pane pred nadchádzajúcimi parlament-
nými voľbami. Tie sa budú konať vo 
februári 2020. V tejto súvislosti bolo na-
vrhnuté VZN, ktoré poslanci jednohlasne 
schválili, a to pod číslom 05/2019.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj ekono-
mickou situáciou v Domove dôchodcov 
Milosrdného samaritána v Močenku. 
Zameralo sa na ekonomicky oprávne-
né náklady (zvýšené mzdy, príplatky za 
nočné smeny, soboty a sviatky), ktoré 
aj zohľadnilo v navrhovanom VZN č. 
06/2019. Po konzultáciách s vedením do-
mova dôchodcov schválili poslanci nový 
spôsob určenia úhrad za služby pre klien-
tov, ich výšku a spôsob platenia. Hlavný 
kontrolór obce Ladislav Fúska v roz-
prave uviedol: „V správe o hospodárení 
domova dôchodcov za minulý rok 2018 

bola vykázaná strata, a preto je nutné 
prijať takýto krok a eliminovať zlú situá-
ciu v tomto zariadení. Dopad na jedného 
klienta by mal činiť približne 20 eur.“

Významnou časťou rokovania za-
stupiteľstva bolo tiež prejednávanie tzv. 
Pasportu dopravného značenia v obci. Ide 
o dokument, ktorý presne určuje druhy 
dopravných značení na jednotlivých 
miestnych komunikáciách. Bol odsúhla-
sený všetkými prítomnými poslancami. 
Pasport bude postúpený na schválenie 
Dopravnému inšpektorátu PZ v Šali. Sta-
rosta Roman Urbánik upresnil ďalší po-
stup: „Ak dostaneme súhlas z PZ v Šali, 
máme s nimi dohodu, že naše technické 
a finančné možnosti dovoľujú len po-
stupnú realizáciu projektu. Predpokla-
dáme časový horizont 2 – 3 roky. Návrh 
dopravného značenia bol vypracovaný 
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V druhej polovici júla sa v obradnej 
sieni obecného úradu zišli predstavitelia 
obce, stolnotenisového a hádzanárskeho 
klubu, rodinní príslušníci a nadšenci tých-
to dvoch športov. Stretli sa kvôli poďako-
vaniu doterajším predsedom klubov Ka-
rolovi Malíkovi a Ľubošovi Blažovi, ktorí 
skončili so svojou aktívnou činnosťou.

Karol Malík, ktorý bol štyri desaťro-
čia predsedom a aktívnym reprezentan-
tom stolnotenisového klubu, bol staros-
tom obce Romanom Urbánikom ocenený 

pri príležitosti životného jubilea a za ce-
loživotný prínos k rozvoju športu v obci. 
„Ja to beriem všetko športovo,” – povedal 
nám s úsmevom Karol Malík – „trošku 
mi síce naštrbila plány choroba, a tak už 
pohyb nemám taký ako kedysi, hlásia sa 
aj roky, mám 75, ale nemusím si sťažo-
vať. V stolnotenisovom klube mám syna 
a Martina Gálika, to sú dvaja harcovní-
ci, ktorí to teraz budú viesť, a to ma teší. 
Keď budem mať čas, tak sa tam pôjdem 
pozrieť, ale už hrať – to asi ťažko, už to 
nepôjde.”

Ľuboš Blažo, ktorý šéfoval hádzanár-
skemu klubu počas desiatich rokov, bol 
starostom obce Romanom Urbánikom 
ocenený za prínos k rozvoju športu v obci 
a propagáciu obce v športových kruhoch. 
„V prvom rade by som sa chcel poďako-
vať obecnému úradu, pánovi starostovi. 
Som veľmi milo prekvapený. Chcel by 
som sa poďakovať všetkým, ktorí mi za 
to moje obdobie 10 či 11 rokov, ktoré som 
pôsobil ako prezident klubu HK Junior 
Močenok, pomáhali – všetkým hráčkam, 
ktoré nás reprezentovali, našej už tiež bý-
valej ekonómke Magduške Horňákovej, 
všetkým členom výboru, sponzorom...,” 
vyjadril vďaku Ľuboš Blažo.

Oboch ocenených si vysoko cení aj 
starosta obce Roman Urbánik: „V obci 
venujeme obrovskú pozornosť športova-

niu našej najmladšej generácie, ale aj tých 
ďalších ľudí, ktorí sa v kluboch stretáva-
jú, a zároveň si aj vážime prácu ľudí, kto-
rí v týchto kluboch organizujú život pre 
ostatných svojich členov, starajú sa o to, 
aby boli ich kluby životaschopné. Naše 
dnešné stretnutie bolo poďakovanie tým-
to dvom pánom a prianie všetkého dobré-
ho do ďalšieho života.”

Po skončení oficiálnej časti programu 
zotrvali účastníci podujatia v obradnej 
sieni v družných a priateľských rozhovo-
roch.

Marcela Lenčéšová

Poďakovanie odchádzajúcim šéfom klubov

odbornou organizáciou, ktorá zohľadňo-
vala bezpečnosť cestnej dopravy. Keďže 
materiál sa tvoril už v predchádzajúcom 
volebnom období, sú v ňom zapracované 
všetky pripomienky a návrhy občanov, 

komisií a poslancov minulého zastupiteľ-
stva. Zahŕňa aj legislatívne zmeny, ktoré 
vznikli v posledných rokoch.“

Pripomíname občanom, že s podrob-
nou náplňou všetkých zasadnutí obecné-

ho zastupiteľstva sa môžu oboznámiť na 
webovej stránke obce, a to v časti Samo-
správa – Obecné zastupiteľstvo – Uzne-
senia a zápisnice OZ.

Jana Nováková

Rokovanie o poplatkoch za odpady na valnom
zhromaždení Ponitrianskeho združenia

Koncom augusta sa vo Výčapoch-Opa-
tovciach konalo valné zhromaždenie Po-
nitrianskeho združenia obcí pre separova-
ný zber a nakladanie s odpadmi (PZO), do 
ktorého patrí aj Močenok. Hlavným bo-
dom rokovania zhromaždenia boli zmeny 
v zmluvných vzťahoch týkajúcich sa zvo-
zu komunálneho odpadu.

Zvoz komunálneho odpadu vo všet-
kých 57 obciach združenia, v ktorých žije 
dovedna takmer 81-tisíc občanov, rieši 
spoločnosť ENVI-GEOS Nitra. Združe-
nie má so spoločnosťou uzatvorenú zmlu-
vu s dĺžkou trvania 10 rokov a teraz bol 
zmluvný vzťah v polovici. Spoločnosť 

ENVI-GEOS však avizovala nevýhod-
nosť zmluvy pre ňu, a to z dôvodu, že sa 
zmenili legislatívne podmienky a poplat-
ky obcí jej nepostačujú na výkon služby. 
„Spoločnosť, ktorá mala so združením 
zmluvu ešte na ďalších 5 rokov na zvoz 
komunálneho odpadu, pri vypovedaní 
zmluvy argumentovala ekonomickou 
neudržateľnosťou vysúťažených súm za 
zvoz komunálneho odpadu pre nasledu-
júce obdobie. Vedenie PZO – predstaven-
stvo združenia pripravilo návrh nových 
zmlúv, ktoré predstavujú navýšenie pla-
tieb za zvoz tony komunálneho odpadu, 
ako aj za uloženie tony odpadu na sklád-

ke,“ objasnil problematiku starosta našej 
obce Roman Urbánik. Počas hlasovania 
o novej zmluve s upravenými cenami za 
vývoz a uloženie komunálneho odpadu 
sa niekoľko starostov, ktorí v združení 
zastupujú svojich občanov, nestotožnilo 
s návrhom a nepodporili ho. Bol medzi 
nimi aj starosta našej obce spolu so sta-
rostami niekoľkých ďalších obcí z okolia. 
Napriek tomu však návrh, ktorý hovorí 
o cene za zvoz 1 tony komunálneho od-
padu vo výške 32 eur bez DPH, prešiel. 
Rovnaký poplatok je za skládkovanie ko-
munálneho odpadu. Pre obce a ich obča-
nov je však táto suma iba časťou poplatku 

Za prácu v hádzanárskom klube bol oce-
nený Ľuboš Blažo. Foto: Marcela Lenčéšová

Ocenenie z rúk starostu obce si prevzal 
aj Karol Malík.  Foto: Marcela Lenčéšová



za zneškodňovanie odpadov. Zloženie 
ceny za komplexné nakladanie s odpadmi 
nám vysvetlil starosta Roman Urbánik: 
„K uvedenej platbe je potrebné pripočítať 
od roku 2019 zvýšené zákonné poplatky, 
ktoré sa budú každoročne zvyšovať a ich 
výška je určená mierou separovania v da-
nej obci. K týmto opatreniam treba prirá-
tať aj zavedené poplatky za zvoz a ulo-
ženie biologicky rozložiteľného odpadu, 
zavedenie platieb za drvenie zeleného od-
padu, ako aj zásadné navýšenie platieb za 
odvoz veľkorozmer-
ných kontajnerov 
zo zberných dvo-
rov. Keďže všetky 
uvedené opatrenia 
vrátane posledné-
ho väčšina členov 
združenia odsúhla-
sila, stávajú sa zá-
väznými aj pre našu 
obec a majú zásadný 
dopad na hospodá-
renie obce v oblasti 
odpadového hospodárstva. Preto sa tou-
to problematikou budeme musieť v obci, 
v zastupiteľstve zodpovedne zaoberať.“ 
Zjednodušene povedané – zastupiteľstvo 
bude musieť odsúhlasiť zvýšenie poplat-
kov za odpady. Po prepočítaní pôjde zrej-
me o niekoľkoeurové zvýšenie. Obec zo 
zákona za nakladanie s odpadmi občanov 
nemôže doplácať zo svojho rozpočtu, ta-
kže zvýšenie sa bude musieť premietnuť 
do platieb obyvateľov. V našej obci vy-
produkujeme mesačne približne 56 ton 
komunálneho odpadu, čo je asi 700 ton 
ročne. Ďalšie desiatky ton predstavujú se-
parované odpady.

Dôvody vypovedania zmluvy a zvy-
šovania poplatkov zneškodňovateľom 
odpadov objasňoval aj manažér Ponit-
rianskeho združenia Michal Bakyta: „Na 
Slovensku sa postupne skládky zmeso-
vých odpadov zatvárajú a postupne sa 

uzavrú všetky. Toto je momentálne situ-
ácia, s ktorou sa boríme aj my. Praktic-
ky dnes sme vyrokovávali nejakú ďalšiu 
cenu na ďalšie minimálne 3 roky, keď 
teda PZO dohodlo cenu 32 eur na tonu, 
ktorá vlastne zabezpečí to, že naši ob-
čania budú mať naďalej najnižšie ceny 
v regióne, čo sa týka skládkovania. Skôr, 
ako sa tie skládky zavrú, nás podľa všet-
kého čaká do troch rokov jedna zaujíma-
vá vec, a to je úprava pred skládkovaním, 
keď budeme musieť mať na skládkach 

tzv. dotrieďovacie zariadenia. Keďže na 
skládkach stále končí veľké množstvo 
bioodpadu, bude musieť byť tento od-
pad takzvane zhygienizovaný. To sú také 
posledné návrhy, ktoré sa prerokovávajú 
v Národnej rade. Následne po tomto ob-
dobí, ako vyčerpáme skládky aj s dotrie-
ďovacími kapacitami, nás čaká spaľova-
nie odpadu tak, ako je tomu v západnej 
Európe, čo však prinesie oveľa, oveľa 
vyššie náklady na zneškodnenie odpadu. 
My sme sa dnes bavili, že je tá cena likvi-
dácie odpadu okolo 32 eur bez dane. Pri 
spaľovaní je to 70 – 80 eur bez dane. To 
sú veci, ktoré nás čakajú, predpokladám, 
že približne do desiatich rokov“.

Rokovanie o poplatkoch za 
zneškodňovanie odpadov v obci bude 
zrejme na programe najbližšieho riadne-
ho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Marcela Lenčéšová
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Valného zhromaždenia sa zúčastnili starostovia obcí patriacich 
do združenia.                                                                Foto: Marek Karlubik

Aktuality z obce

Dychová hudba Močenská kapela sa 
začiatkom júla zúčastnila prestížneho 
hudobného podujatia Trstenská krídlov-
ka. Bol to 29. ročník tradičného podu-
jatia, kde sa naši hudobníci predstavili 
divákom spolu s 9 ďalšími hudobnými 
zoskupeniami. V sobotu 6. júla svojím 
vystúpením uzatvárali program. V ne-
deľu 7. júla sa obyvateľom i návštevní-
kom Trstenej predstavili v sprievode, 
a potom v hodinovom pásme.

Oznamujeme všetkým občanom 
obce, že zberný dvor druhotných 
surovín na Úzkej ulici je otvo- 
rený od pondelka do piatka v čase 
od 7.30 do 16.00 h a v  sobotu od 8.00 
do 13.00 h. Prosíme preto občanov, 
aby elektroodpad, ako napríklad 
nefunkčné ventilátory a podobné 
zariadenia,odovzdali v spomínanom 
zbernom dvore, kde ich pracovníci 
prevádzky prevezmú bezplatne. Elek-
troodpad rozhodne nepatrí ku kon- 
tajnerom na sklo ani na čierne 
skládky.

Vedenie Základnej umeleckej školy 
Vás srdečne pozýva na dodatočný zá-
pis do hudobného, výtvarného a literár-
no-dramatického (hereckého) odboru, 
ktorý bude prebiehať v dňoch 3. do 13. 
septembra v čase od 13:00 do 16:00 hod. 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Práce na rekonštrukcii výbočísk 
a priľahlých chodníkov na ulici Čin-
gov prebiehajú od 29. júla 2019. Prvé 
sa začalo rekonštruovať výbočisko 
smerom do Šale, následne výbočis-
ko na zastávke autobusu smerom 
zo Šale. Autobusové zastávky boli 
presunuté vedľa. Žiadame obyvate-
ľov o trpezlivosť a súčinnosť pri re-
konštrukcii.

B L A H O Ž E L A N I E
V mesiaci august sa dožil krásneho životného jubilea 70 rokov člen speváckej skupiny Zúgovanka pán Miroslav Horňák.

Milý jubilant! Všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, pohody a životného elánu do ďalších rokov Ti zo srdca želajú členo-
via speváckej skupiny.

P O Ď A K O V A N I E
Združenie „Rodina je viac“ a Obec Močenok ďakujú spoločnosti KOSIT a EWIA za pomoc pri zabezpečení a organizácii 

podujatia Rozlúčka s letom. Poďakovanie patrí aj Jaroslavovi Kováčovi, a firme KOVÁČSERVIS za poskytnutie atrakcií 
a tiež SOŠ Šaľa, ktorá zabezpečila jazdu na veľkých koníkoch.

Inzercia



opatrenia na zamedzenie jeho šírenia;
* vykonať nevyhnutné opatrenia na zá-
chranu ohrozených osôb, evakuovať naj-
mä deti a chorých ľudí;
* poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu 
osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej 
ochrany – napríklad dopravné prostried-
ky, zdroje vody, spojovacie zariadenia 
a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

Každý občan je povinný správať sa tak, 
aby svojím konaním nezaložil požiar. 
V prípade, že k tomu dôjde, dopúšťa sa 
priestupku na úseku ochrany pred požiar-
mi a môže mu byť uložená pokuta do výš-
ky 331 eur.

Občania by mali využívať prednostne na 
likvidáciu biologického odpadu skládky 
a iné možnosti, ktoré im poskytuje obec.

Michal Varga, hovorca 
Krajské riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Nitre

niu. Najideálnejšie je preto spaľovať bio-
logický materiál v uzavretej nádobe.

Občania by si mali pred začatím spaľo-
vania zabezpečiť zdroj hasiacej látky, 
napríklad vedro s vodou alebo záhradnú 
hadicu, aby mohli pri rozšírení ohňa po-
žiar uhasiť.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE UŽ ROZŠÍ-
RENÉHO POŽIARU?
 * bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na 
ohlasovňu požiarov – tel. č. 150 resp. 
112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie;
* UVIESŤ, KDE HORÍ (PRESNÚ AD-
RESU A TEL. ČÍSLO), ČO HORÍ, KTO 
VOLÁ;
* uviesť podrobnejšie informácie o požia-
ri, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne 
požiarov a riadiť sa jej pokynmi;
* ak je to možné, uhasiť požiar dostupný-
mi hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, 
vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prí-
stroje a pod.) alebo vykonať nevyhnutné 
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V noci zo stredy 7. augusta 2019 
na štvrtok 8. augusta 2019 zasiahla obec 
Močenok búrka, ktorá bola sprevádzaná 
silným vetrom. Jej vyčíňanie sa, žiaľ, 
nezaobišlo bez následkov. Najväčšie 
škody boli spôsobené popadanými ko-
nármi na hornom cintoríne, kde veľký 
a ťažký konár padajúci zo stromu z nie-
koľkometrovej výšky poškodil náhrobky 
nachádzajúce sa pod ním. Konáre ihneď 
ráno odstránili pracovníci hospodárske-
ho dvora. Niekoľko popadaných konárov 
museli odstraňovať aj v parku pred kos-
tolom.

Kristína Hippová

Popadané konáre 
poškodili náhrobky

Požiar na Vlkovej doline
Dňa 24. júla 2019 po 13.00 hod. bol 

na tiesňovú linku 150 ohlásený požiar su-
chého porastu v Močenku, časti Vlková 
dolina. Zasahovali piati hasiči s dvomi 
kusmi techniky z hasičskej stanice Šaľa. 
Požiar zlikvidovali do jednej hodiny. 
Oheň nespôsobil škody na majetku ob-
čanov obce Močenok, pretože sa vďaka 
prevládajúcemu vetru šíril smerom od zá-
hrad. Príčinou požiaru bolo nedbalostné 
konanie maloletej osoby.

Najväčší počet požiarov je spôsobených 
činnosťou občanov v prírode používaním 
otvoreného ohňa.

Vznikajú najmä pri vypaľovaní suchej 
trávy a iných porastov, pri pálení haluzi-
ny, fajčení v prírode a nedbalostnom ko-
naní maloletých.

V PRIEBEHU CELÉHO ROKA, 
ALE HLAVNE V OBDOBÍ, KEĎ JE 
VYHLÁSENÉ ZVÝŠENÉ RIZIKO 
VZNIKU POŽIARU, SÚ OBČANIA 
POVINNÍ NAJMÄ:
Nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň 
na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru, ako aj nezakladať 
oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov je prísne zakázané!
V prípade, že už občan spaľuje horľa-
vé látky, mal by okolie ohniska zbaviť 
horľavých látok, aby nedošlo vplyvom 
klimatických podmienok k jeho rozšíre-

Požiar sa podarilo uhasiť vďaka rýchlemu zásahu hasičov zo Šale.  Foto: Stanislava Šimková

Po búrke zostali na zemi ležať poškodené náhrobné kamene.               Foto: Peter Sýkora
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23. jún 2019
Liturgický rok nás neustále vedie 

dejinami našej spásy. Medzi prikázané 
sviatky nášho Pána patrí aj sviatok Naj-
svätejšieho tela a krvi. V Močenku je ten-
to sviatok spojený s nedeľnou procesiou 
k oltárikom – budičkám. Je zvykom, že 
tieto pripravujú naši veriaci s veľkou lás-
kou a ochotou, aby aj takto ukázali svoj 
krásny vzťah, plný úcty a lásku k Pánu 
Bohu. Každý jeden oltárik je originálnym 
umeleckým dielom, ktorý hovorí o sláve 
Božej. Krása oltárikov a celá vonkajšia 
slávnosť Božieho tela a krvi v Močenku 
sú známe aj v jeho okolí.

Zásluhu na zavedení tohto sviatku do 
liturgického roka a slávenia má pápež 
Urban IV., ktorý bol na Petrovom stolci 
v rokoch 1261 – 1264. Tento pápež vy-
nikal veľkou úctou k Oltárnej sviatosti. 
Narodil sa v chudobnej remeselníckej 
rodine, no bol veľmi nadaný a mal pev-
nú vôľu. Stal sa kňazom, biskupom a na-
koniec ho vyvolili za rímskeho biskupa, 
čiže pápeža. Práve on v roku svojej smrti 
(1264) nariadil, aby sa sviatok Božieho 
tela a krvi slávil v celej Cirkvi. Dovtedy 
sa totiž slávil len v niektorých diecézach, 
napr. v Luttichu, kde k tomu dala podnet 
zbožná mníška Juliana z cisteriánskeho 
kláštora na vrchu Kornillon.

Táto mníška venovala všetok svoj 
voľný čas návšteve a poklone Oltár-
nej sviatosti v kostole. Niekoľko ráz vo 
vytržení videla jasný mesiac s tmavým 
pruhom. Sám Spasiteľ ju poučil, že toto 

Sviatok Božieho tela a krvi v Močenku

Cestu pred procesiou kvetmi zdobili deti.                                                  Foto: Peter Sýkora

Počas procesie veriacich sprevádzal aj štáb Slovenskej televízie.        Foto: Peter Sýkora

tienisté miesto na mesiaci znamená, že 
v cirkevnom roku chýba ešte jeden svia-
tok, ktorým by sa uctievala Sviatosť lás-
ky. Viac rokov držala Juliana svoje vide-
nie v tajnosti, až ho konečne prezradila 
luttišskému biskupovi Róbertovi, ktorý 
v r. 1247 povolil sláviť sviatok Božieho 
tela v biskupskom chráme sv. Martina.

Tento rok bol pre našu farnosť a sláv-
nosť Božieho tela a krvi výnimočný 
v tom, že sme sa mohli vďaka televíz-
nemu prenosu Rozhlasu a televízie Slo-
venska spojiť so všetkými veriacimi na 

Slovensku, ktorí prijali pozvanie k oslave 
Sviatosti lásky – Najsvätejšiemu Božie-
mu telu a krvi.

Liturgii predsedal Mons. prof. ThDr. 
Marián Šuráb, PhD., nitriansky kano-
nik a profesor homiletiky na RK CMBF 
Univerzity Komenského v Bratislave. Vo 
svojej homílii pripomenul aj historický 
odkaz sviatku, ale poukázal aj na jeho 
odkaz pre súčasného človeka. Vo svia-
tostiach aj dnešný človek má nachádzať 
posilu pre život a všetky životné udalosti, 
posilu na ceste do večnosti.

Chcem veľmi pekne poďakovať všet-
kým, ktorí sa zapojili do prípravy a slá-
venia tejto sv. omše a prípravy oltárikov. 
Spoločným úsilím všetkých sme oslávili 
a vzdali vďaku Pánu Bohu za všetko, čo 
nám ľuďom dáva vo Sviatosti lásky – vo 
svojom tele. Nech vám dobrotivý Pán 
Boh všetkým odplatí vašu pomoc a obe-
tavosť.

P.S.: Po skončení slávnosti nasledu-
júci týždeň prišli na Farský úrad v Mo-
čenku viaceré listy a maily, ktorými ľu-
dia ďakovali, že prežili spolu s nami túto 
slávnosť v našom kostole. Mnohí rodáci 
z Močenka, bývajúci naprieč Sloven-
skom, sa aj vďaka tejto slávnosti vrátili 
do svojich detských čias a spomínali si na 
rodnú obec a farnosť. Aj týmto ich poďa-
kovanie a pozdrav tlmočím všetkým vám.

Prajem všetko dobré od nášho Pána!                                                      
 Peter Michalov, dekan
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Skôr, ako sme začali stavať kapln-
ku v Gorazdove, sme my „Močenčania“ 
museli spoznať genézu pomenovania na-
šej osady Gorazdov v časti obce Moče-
nok. Všetko sa to rozhýbalo, keď sme si 
uvedomili, že prvý svätec Slovenska sv. 
Gorazd sa začal verejne uctievať v rôz-
nych častiach našej republiky. Tak tomu 
bolo v Kútoch, v Snine a inde. Vtedy aj 
niektorí odvážlivci, ktorí boli počas tota-
lity v utajení a potichu pracovali, začali 
po roku 1989 verejne prezentovať svoje 
kresťanské názory a uskutočňovať ich 
v praxi. Medzi takých patril nebojácny 
a entuziazmom nabitý pán Jozef Kútny. 
Ten sa dozvedel, že na farskom úrade 
v pivnici je kríž, ktorý bol údajne z Go-
razdova. Tam chodieval nebohý pán de-
kan Dúbravický do školy vyučovať ná-
boženstvo. Ten videl, čo sa v tom čase 
robilo s krížmi všade na Slovensku, a tak 
korpus z neho uchoval a zachránil pred 
zneužitím. Pán Kútny ho so súhlasom 
pána dekana zobral k sebe a vo voľnom 
čase po večeroch ho obnovoval a zre-
konštruoval. Chceli sme osadu Gorazdov 
ako rodisko sv. Gorazda zviditeľniť. Pre-
tože jeho rod podľa viacerých historikov 
pochádzal z tejto osady, došlo k dohode 
medzi obcou a farnosťou, že kríž v Go-
razdove osadíme. Tak za účasti správcu 
Farského úradu Močenok, pátra Petra Du-
šičku, prefekta kňazského seminára v Nit-
re Viliama Judáka bol v Gorazdove kríž 
posvätený za prítomnosti aj bohoslovcov 

z Nitry, tajomníka Združenia divadelných 
ochotníkov Slovenska Stanislava Chrena, 
vedenia obce a veriacich našej farnos-
ti. Tu som sa ako starosta obce všetkým 
prítomným zaviazal, že do roka a do dňa 
postavíme kaplnku, ktorá bude zasvätená 
sv. Gorazdovi. Následne nato 25. 7. 1993 
počas sv. omše v parku pred kostolom 
otec biskup František Rábek posvätil zá-
kladný kameň kaplnky sv. Gorazda.   Na-
stali však v samospráve obce Močenok 
starosti, ako to všetko zrealizovať. V tom 
čase začínajúce samosprávy – obce, zápa-
sili s nedostatkom finančných prostried-
kov. Tie mali dostávať peniaze od štátu 
a iných subjektov – poľnohospodárskych 
družstiev a štátnych majetkov za užívanie 
pôdy a zastavené stavby. Štát zaviazal tie-
to inštitúcie cez tzv. lokalizačné poplatky 
prispievať finančnými prostriedkami ob-
ciam. No rovnako aj „Poľnohospodárske 
družstvo“ a „Štátny majetok“ v tom čase 
prežívali krízu a obciam málokto platil. 
Navrhol som obecnému zastupiteľstvu, 
aby Štátny majetok (ďalej len ŠM) Trno-
vec nad Váhom, na ktorého roliach mala 
byť postavená kaplnka, nám materiálnou 
formou splácal finančné prostriedky. Po 
úspešnom jednaní s vedením ŠM Trnovec 
nad Váhom sme kaplnku začali stavať na 
jeseň 1993. Do konca roka bola kaplnka 
vytiahnutá do cca 8 metrov výšky. Dnes 
si spomínam, že keď sme ťahali steny 
kaplnky do výšky poslednýkrát v roku, 
na druhý deň prišli veľké mrazy a veruže 

som tŕpol celú zimu, či nebude betón opa-
dávať, keď budeme na jar odšalovávať 
debnenie. No na jar bolo všetko v poriad-
ku, ŠM nám dodával kvalitný betón. Na 
jar 1994 sme pokračovali v stavbe, a to aj 
za pomoci našich pracovníkov v staveb-
nej skupine, ktorú sme zriadili pri Obec-
nom úrade v Močenku. Veľkú pomoc 
sme dostali od projektantov – architekta 
Stanislava Babčana a statika Milana Va-
ňuša, ktorí nám za vatikánske valuty, t. j. 
zdarma, všetko urobili a zároveň robili aj 
stavebný dozor.

II. ročník festivalu kresťanského di-
vadla Gorazdov Močenok v júli 1994 bol 
o to radostnejší, že kaplnka bola postave-
ná a posvätená J. Em. Jánom Chryzosto-
mom kardinálom Korcom. Prvýkrát bola 
slúžená svätá omša na mieste, kde sv. Go-
razd prežíval svoju mladosť, v prostredí, 
ktoré ho formovalo k duchovnému povo-
laniu a k svätosti. Kiež by sme si aj v prie-
behu roka našli čas v rámci prechádzky 
či výletu, alebo jazdy na bicykli, prišli na 
toto miesto a poprosili svätého Gorazda, 
nech pre nás Močenčanov, pre obec, far-
nosť, naše rodiny, mládež vyprosoval 
u Boha milosti, ale aj dal silu prekonávať 
prekážky života, tak ako ich on prekoná-
val a zvládal počas svojho života. Svätý 
Gorazd, oroduj za nás!

Jozef Šuvada

Kaplnka v Gorazdove má 25 rokov

Kaplnku posvätil J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec.                      Foto: Štefan Pápay

Výstavba kaplnky v Gorazdove.
Foto: Štefan Pápay
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GORAZDOV MOČENOK - XXVII. ročník celonárodného festivalu 
kresťanského divadla - pokračovanie z minulého čísla

„Žena vo Vatikáne“

Prvý deň festivalu bol ukončený pred-
náškou na tému „Žena vo Vatikáne“, kto-
rú viedla bývalá veľvyslankyňa pri Svä-
tej Stolici Dagmar Babčanová. Vo svojej 
funkcii sa cítila dobre hlavne vďaka vte-
dajšiemu pápežovi Jánovi Pavlovi II., u 
ktorého začínala. Bývalá veľvyslankyňa 
vyzdvihla to, aký bol Ján Pavol II. veľmi 
aktívny vo svojom živote, čo prirovnala 
aj k nášmu otcovi biskupovi Františkovi 
Rábekovi, ktorý bol na prednáške účast-
ný. „Moja aktivita je len jedno percento z 
toho, čo stíha otec biskup Rábek, preto ho 
obdivujem,“ uviedla Dagmar Babčanová.

Na záver prednášky vyslovil Dagmar 
Babčanovej poďakovanie dekan dekanátu 
Močenok Peter Michalov. Poďakoval jej 
aj otec biskup František Rábek: „Chcem 
srdečne poďakovať excelencii pani 
exveľvyslankyni aj jej manželovi za to, 
že ako moji dobrí priatelia veľmi pomohli 
pri vybavovaní našich pravidelných pútí.“

Na bicykloch do Trnavy

Štvrtý deň festivalu Gorazdov Močenok 
sa začal túrou na bicykloch na trase Mo-
čenok Trnava a späť. Pred samotným od-
chodom piatich cyklistov pred sochou sv. 
Gorazda pri obecnom úrade požehnal de-
kan dekanátu Peter Michalov. Cyklisti sa 
s elánom vydali na náročnú, ale zato prí-
jemnú cestu. Naspäť do Močenku sa vrá-
tili v neskorších poobednajších hodinách. 
Všetci piati zvládli aj napriek horúcemu 
počasiu 93 kilometrovú cyklotúru.

Putovanie po ceste solúnskych bratov

K festivalu Gorazdov Močenok už ne-
odmysliteľne patrí aj pešia púť z Močen-
ku na Nitriansky hrad. Tento rok sa púte

zúčastnilo 45 pútnikov rôznych ve-
kových kategórií nielen z Močenka, ale 
aj Hornej Kráľovej, Hájskeho či Nitry. 
Cestu s nimi absolvoval aj dekan Peter 
Michalov, ktorý všetkým udelil požehna-
nie. Po niekoľko hodinovej túre sa pútnici 
mohli občerstviť v Cirkevnom centre voľ-
ného času na Klokočine, kde ich privítal 
tunajší pán farár Jozef Tomica.

Večer veriaci slávili svätú omšu v Ka-
tedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre. Po 
skončení svätej omše sa veriaci presunuli 
na Biskupský úrad, kde všetkých privítal 

sa účasť divákov, účinkujúcich, náplň a 
úroveň jednotlivých predstavení a pod. 
V tomto duchu zhrnul nedávno ukonče-
ný ďalší ročník divadelnej prehliadky 
Gorazdov Močenok aj Jozef Šuvada st., 
predseda občianskeho združenia KRE-
DIV: „Odkaz, teda hlavné motto festivalu 
– Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane... 
– sme v praktickej rovine naplnili. Bola 
to snaha vytvoriť radostné spoločenstvo, 
kde sa cyrilo-metodské posolstvo, mo-
rálne a kresťanské hodnoty posúvajú zo 
staršej na mladšiu generáciu. Po stránke 
divadelnej tvorby hodnotím veľmi klad-
ne výkony všetkých účinkujúcich. Pred-
stavenia prinášali námety na zamyslenie, 
boli hlboké, otvárali nadčasové témy, ak-
tuálne napriek času, ktorý uplynul od ich 
vytvorenia. Videli sme inscenovanie kla-
siky i moderné, autorské diela režisérov. 
Oslovili široké publikum, o čom sved-
čí aj bohatá účasť divákov a ich ohlasy. 
Hlavné myšlienky divadelných diel boli 
čitateľné a zrozumiteľné i jednoduchému 
divákovi. Porota bola spokojná, kvalita 
súborov je stále vyššia. Dúfam, že diva-
delníci zúročia nadobudnuté skúsenosti, 
názory poroty a uplatnia ich v ďalšej prá-
ci.“ Okrem toho zdôraznil, že musíme byť 
hrdí na svojich svätcov a vierozvestcov a 
v tomto duchu pripravovať aj budúci roč-
ník prehliadky.

Aký bude Gorazdov Močenok 2020, 
záleží od každého jedného z nás či od or-
ganizátorov, kolektívov divadelníkov,

dobrovoľníkov z radov obyvateľov 
obce a od všetkých, ktorí sa na jeho prí-
prave spolupodieľajú.

Jana Nováková

„Svätý Gorazd biskup - sláva nášho rodu“

Vo štvrtok 25. júla bola vo vestibule 
kultúrneho domu otvorená výstava s ná-
zvom „Svätý Gorazd biskup - sláva nášho 
rodu“, ktorej súčasťou bolo aj uvedenie 
príležitostnej poštovej pečiatky pod ná-
zvom „25. výročie požehnania kaplnky 
sv. Gorazda v Gorazdove“, ktorú pripravil 
Klub filatelistov 52-46.

Poštová pečiatka vydaná pri tejto prí-
ležitosti vyobrazuje kaplnku sv. Gorazda 
v Gorazdove, ktorú pred 25. rokmi vysvä-
til kardinál J. Ch. Korec. Na zhotovenie 
pečiatky bola použitá fotografia, ktorú 
urobil významný fotograf vo svete kres-
ťanského divadla p. Filip Lašut.

otec biskup Viliam Judák, ktorý si prevzal 
od starostu obce Močenok festivalové po-
solstvo.

„Nemí“ herci

Súčasťou štvrtkového festivalové-
ho programu bolo aj otvorenie výstavy 
zameranej na bábkovú tvorbu. Tvorili 
ju bábky tradičného bábkového divadla 
Tyjátr zo zbierky Ivana Gontka. Výstava 
obsahovala 40 marionet - drevených bá-
bok zavesených na drôte ovládaných po-
mocou nití.

Kristína Hippová

Predseda OZ KREDIV pozitívne hodnotil 
XXVII. ročník Gorazdovho Močenka

V posledný deň XXVII. ročníka fes-
tivalu Gorazdov Močenok odznelo via-
cero záverečných hodnotení. Bilancovala 

Prednáška bývalej veľvyslankyne Dagmar Babčanovej zaujala účastníkov festivalu.  
Foto: Peter Sýkora
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Združenie „Rodina je viac“ v spolu-
práci s Farnosťou rímskokatolíckej cirkvi 
Močenok zorganizovalo 2. augusta 2019 
akciu pod názvom „Letné kino s kukuri-
cou“.

Začiatok podujatia bol venovaný 
prázdninovej sv. omši. Po nej viedli kro-
ky účastníkov do farskej záhrady. Peter 

Kohút z vedenia združenia „Rodina je 
viac“ popísal program Letného kina s ku-
kuricou: „Pripravili sme tento rok atrak-
ciu – jazdu na poníkovi, a samozrejme, 
tradičné premietanie filmu spolu s pes-
trými hrami. To prilákalo mnoho detí. 
Drobné občerstvenie si každý priniesol 
v batôžku so sebou. My sme zabezpečili 

chutnú kukuricu a občerstvenie pre deti 
aj dospelých.“

Stretli sa tu viaceré rodiny s deťmi 
a do neskorého večera posedeli v priateľ-
ských rozhovoroch. Podujatie príjemne 
spestrilo prázdninové dni močenských 
detí a ich rodín.

Jana Nováková

Letné kino s kukuricou vo farskej záhrade

Tohtoročná rozlúčka s letom, tradič-
ne usporadúvaná združením „Rodina je 
viac“, sa uskutočnila v sobotu 24. augusta 
2019. Napriek tropickému teplu sa prišlo 
zabaviť niekoľko desiatok rodín a množ-
stvo detí, ktoré pred slnkom ochránili lipy 
v parku pri kostole. Tento rok bola téma: 
„Triedime odpad hravo, zábavne a po-
učne.“ Tejto témy sa profesionálne zhosti-
la partia mladých ľudí z Košíc.   Bodku za 
celou akciou dali močenskí hasiči svojou 
penou, ktorú využili v tomto teple všetky 
deti. Ďakujeme nášmu p. dekanovi Petro-
vi Michalovovi za zastrešenie celej akcie, 
starostovi obce Romanovi Urbánikovi 
a OÚ za neustálu pomoc a všetkým, kto-
rí akokoľvek pomohli, a predovšetkým 
vám, ktorí ste sa prišli s nami zabaviť.

Peter Kohút

Rozlúčka s letom

V dňoch 15. – 16. júna 2019 pripravilo 
vedenie OZ Rubín poznávací zájazd k zá-
padným susedom do Českej republiky.

Plný autobus účastníkov zájazdu sa 
ráno 15. 6. vydal na cestu do Bratislavy 
pre našu sprievodkyňu z cestovnej kance-
lárie a potom do Česka – Moravského kra-
su. Počas celej cesty nás pani sprievodky-
ňa Irena informovala o miestach, kde sme 
sa práve nachádzali, a o miestach, ktoré 
navštívime.

Prvý cieľ našej cesty bolo mesto Blan-
sko, ktoré sa nachádza v Adamovskej vr-
chovine, 18 km na sever od Brna. Nachá-
dza sa v ňom drevený kostol z Nižného 
Selišta zo začiatku 17. storočia, ktorý tu 
bol prenesený v roku 1931. V meste pô-
sobil aj Dr. Jindřich Wankel, speleológ 
a archeológ, ktorý sa zaslúžil o prieskum 
Moravskeho krasu.

Po príchode do hotela Panorama sme 
sa ubytovali. Po obede sme mali odpoči-
nok, prípadne pobyt v bazéne, ktorý bol 
v cene pobytu.

V popoludňajších hodinách sme sa 
naším autobusom presunuli do chránenej 
krajinnej oblasti krasového územia Mo-
ravský kras. Na tomto území sú mnohé 
krasové výtvory, kaňony, priepasti, okolo 
400 menších i väčších jaskýň, ponorné 
riečky (najznámejšia Punkva), vyvierač-
ky, závrty či škrapové polia. Pre turistov 
sú celý rok prístupné Sloupsko-šošuvské 
jaskyne, jaskyňa Balcarka, Kateřinská 
jaskyňa a Punkevní jaskyňa s priepas-
ťou Macocha. Je to najznámejšia prie-
pasť v Moravskom krase, hlboká 138 
m. Vznikla čiastočným zrútením klenby 
podzemnej jaskyne. Jej dnom preteká po-
norná rieka Punkva, ktorá tu tvorí menšie 
jazierka. Z dna priepasti je loďkami prí-
stupná sústava macošskych vodných do-
mov s bohatou kvapľovou výzdobou.

Po fyzicky náročnom prechode sme sa 
dopravili do Kateřinskej jaskyne, kde sme 
zažili posledný koncert folkovej skupiny 
Spiritual kvintet. Toto hudobné zoskupe-
nie pôsobí na hudobnej scéne neuveriteľ-

ných 60 rokov! Po skončení koncertu sme 
sa presunuli na hotel Panorama.

Deň plný zážitkov sme zakončili ve-
čerou a posedením na terase s ostatnými 
účastníkmi.

Nedeľné ráno nás privítalo pod mra-
kom, ale nám to na nálade neubralo a po-
kračovali sme v návšteve Olešnice do diel-
ne rodiny Danzingerovej, ktorá sa venuje 
už od roku 1816 modrotlači. Ide o jednu 
z najstarších spôsobov potlače ľanového 
a bavlneného plátna. A tak sme sa ocit-
li v tejto vyše 200-ročnej dielni, kde už 
11. generácia pokračuje vo výrobe látok 
s modrotlačou, metráže, obrusov a pre-
stierania, záster, šatiek, vankúšov, dopln-
kov z prírodných materiálov, ako aj dar-
čekových predmetov. Exkurzia s ukážkou 
výroby nás zaujala. Pán majiteľ pútavo 
rozprával o predkoch, popritom ukazoval 
pôvodné drevené formy, ktoré sú dedič-
stvom už štvrtej generácie Danzingerov-
cov, starostlivo reštaurované a udržiavané 
ako doklad tradičného ľudového remesla. 

Poznávací zájazd na Moravu

Deti sa spoločne vyšantili v pene, ktorú im pripravili močenskí hasiči. Foto: Lucia Hambalková
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Obyvatelia ulice Balajka sa opäť 
po roku spoločne zišli na priateľskom 
posedení. Toto podujatie si organizu-
jú svojpomocne za účelom utužovania 
dobrých susedských vzťahov a privíta-
nia nových susedov medzi seba. Orga-
nizátormi tohtoročného stretnutia Balaj-
károv boli Martin Hipp, Zolo Bergendi, 
Michal Varga, Katarína Dubajová, ro-
dina Dobrovodská a Malíková. Dospe-
lí sa mohli porozprávať a deti vyšantiť 
na pripravených atrakciách, ako naprí-
klad nafukovací hrad, hasenie domčeka 
či chytanie kaprov.

Všetci si na pa-
miatku urobili spo-
ločnú fotku, a potom 
si zasúťažili v preťa-
hovaní lanom. Deti 
sa postavili dokon-
ca proti hasičskému 
autu. Pripravené bolo 
občerstvenie a každý 
obyvateľ dostal na pamiatku aj rovna-
ké tričko. Všetci sa výborne zabávali až 
do večerných hodín a už sa tešia na ďal-
šie spoločné stretnutie.

Kristína Hippová

Obyvatelia Balajky sa opäť bavili

BALAJKA MEETING 2019
Pod názvom BALAJKA MEETING 

sa 3. augusta konal, dá sa povedať, že už 
tradične, druhý ročník stretnutia susedov 
z ulice Balajka. Podujatia sa zúčastnilo 
viac než 100 Balajkárov. Obyvatelia tejto 
ulice si mohli pochutiť na kapustnici a di-
vinovom guláši. Pripravené bolo pre nich 
aj množstvo iných chuťoviek, ktoré do-
niesli svojím susedom Balajkári. Nechý-
bali ani čapované pivo či kofola.

Pre deti bol pripravený atraktívny 
program v podobe ostrého zásahu ha-
sičov zo Šale, ktorí likvidovali požiar 
makety domu. Tú si deň pred akciou deti 
vymaľovali podľa svojej fantázie. Počas 
celého stretnutia si mohli vyskúšať hase-
nie domčeka pomocou džberovky a svoje 
pohybové zručnosti predvádzali na nafu-
kovacom hrade či trampolíne. Vrcholom 
aktivít bolo meranie síl pri preťahovaní 
sa lanom medzi horným a dolným kon-
com Balajky, a ako tradične vyhral dol-
ný koniec. Balajkári a ich deti sa bavili 
pri dobrej hudbe do neskorých nočných 
hodín. Vďaka za pomoc pri organizácii 
patrí obci Močenok, všetkým sponzorom 
a, samozrejme, všetkým susedom, ktorí 
pridali pomocnú ruku pri príprave, ako aj 
pri upratovaní po skončení akcie.

Michal Varga

V priebehu exkurzie sme sa zoznámili 
s technológiou výroby modrotlače a s ro-
dinnými tradíciami. Obdiv patril ešte pô-
vodnému náradiu a spôsobu namáčania. 
Používajú staručký mangel a celé storočia 
sa na farbenie používa prírodná farba in-
digo. Tlač sa prevádza ručne pritlačením 
formy namočenej do farby odpudzujúcej 
hmoty (tlačiarenský pop), a potom sa plát-
no farbilo. Prepraním plátna sa odstránil 
pop a tiež prebytočná farba. Strojová tlač 
znamenala koniec ručnému tlačeniu plát-
na, a tak je Olešnická modrotlač výrobou 
veľmi vzácnou a nevídanou!

Obohatení týmito poznatkami a za-
kúpením výrobkov z modrotlače sme sa 
vydali na hrad Pernštejn. Nachádza sa 

nad sútokom riek Nedvědička a Svratka. 
Tento hrad je rodovým sídlom popredné-
ho rodu Pernštejnovcov. Ide o neskorogo-
tické opevnenie, ktoré patrí k najväčším 
v našom regióne. Od sprievodcu z hradu 
sme sa dozvedeli veľa informácií o ma-
jiteľoch tejto stavby. Rozsiahlymi pre-
stavbami vznikali obytné budovy, ktoré 
dodávajú hradu typický stredoveký cha-
rakter. V miestnostiach sú rokokové maľ-
by a štýlový nábytok. Hrad vo veľkom 
využívajú filmári na nakrúcanie rozprá-
vok a povestí.V roku 1995 bol vyhlásený 
za národnú kultúrnu pamiatku a je v ma-
jetku štátu.

Po prehliadke sa presúvame na obed, 
a potom do Brna. Je najväčším mestom 

Moravy. Leží na sútoku riek Svitava 
a Svratka. Mestu dominuje baroková pev-
nosť Špilberk, na Petrove dom Sv. Petra 
a Pavla, pôvodná románska bazilika, za-
chovali sa niektoré renesančné a baro-
kové domy, dom pánov z Kunštátu, dom 
pánov z Lipé, portál z roku 1510, v prie-
chode zavesený drak či koleso šťastia. 
Na námestí sa týči mariánsky stĺp, nachá-
dzajú sa tam aj vila Tugendhat, pavilóny 
brnianskeho výstaviska či množstvo škôl.

Po krátkej prehliadke centra tohto 
mesta nastupujeme do nášho autobusu 
s jediným cieľom – do Močenka.

Zážitky ešte dlho zostanú v pamäti!
Ďakujeme!

Darina Štangová

Zaujímavý program pripravili hasiči.                                                  Foto: Martin Hipp

„Balajkári“ si vyskúšali odtiahnuť hasičské auto. Foto: Martin Hipp



Naši futbalisti majú za sebou prvých 
päť kôl VI. ligy ObFZ Nitra a jeden tzv. 
pohárový zápas. Úvodné kolá pozname-
nala neistota v otázke hráčskej základne. 
Káder prešiel zásadnými zmenami, na 
ktoré boli zvedaví aj fanúšikovia.

Tí museli vycestovať za prvým „maj-
strákom“ do Dolných Obdokoviec. Pred-
vedenou hrou ich močenskí hráči museli 
prekvapiť, a tak naši prívrženci rozhodne 
svoj výjazd neľutovali. Po polhodine hry 
a viacerých príležitostiach na skórovanie 
Močenok jednu z nich úspešne premenil 
a bol na najlepšej ceste za tromi bodmi. 
Lenže domáci „Bodok“ v druhom polčase 

nepríjemne hrýzol a päť minút pred kon-
com po nešťastne odrazenej lopte v našej 
šestnástke vyrovnal na konečných 1:1.

Nasledoval zápas na vlastnom štadió-
ne, no každý vedel, že vicemajster uply-
nulého ročníka – Kolíňany budú extrém-
ne ťažkým súperom. Zápas naši absolútne 
nezvládli, návštevníkom nedeľňajšieho 
popoludnia ukázali iba nemastný-neslaný 
futbal a po výprasku 0:4 to s močenským 
manšaftom nevyzeralo dvakrát dobre.

Revanšovať sa za predvedenú hru 
mohli áčkari o týždeň vo Výčapoch-Opa-
tovciach. Klub spoza Nitry tento rok nemá  
takú kvalitu ako doposiaľ a hoci sa v azda 

najlepšej 6. lige na Slovensku nenosia 
body zo súperových ihrísk ľahko, okol-
nosti akosi velili našim vyhrať. Močenča-
nom sa to po 30 minútach za stavu 1:2 aj 
darilo, no potom prišli zlomové momenty 
stretnutia. Jednak zamrzeli naše nevyuži-
té tutovky a jednak sme po chybách našej 
obrany inkasovali do prestávky ešte dva 
razy. Po obrátke si Výčapy ustrážili nás-
kok a porazili Močenok 5:3.

Pochmúrnu náladu v klube mohli vy-
lepšiť hráči FK v ďalšom ligovom do-
mácom zápase, a to proti Rišňovciam. 
Opäť tak súper zo súdka kvalitnejších 
robil vrásky na čele trénera Vrbu. A mal 
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Zlepšená hra močenských futbalistov prináša ovocie

Počas prvých dvoch augustových 
týždňov si Komunitné centrum – kláštor 
pripravilo pre všetky prázdninujúce deti 
rôzne zaujímavé aktivity. Každý deň si 
tak doobeda v čase od 10.00 do 12.00 
hod. a poobede od 13.00 do 15.30 hod. 
mohli rozvíjať svoje športové a kreatívne 
schopnosti. Mohli si vyskúšať, ako sa hrá 
bábkové divadlo, navarili si dobroty, tvo-
rili z papiera a iných materiálov či trávili 
čas v prírode.

V piatok 9. augusta zasa komunitné 
centrum v spolupráci s Knižnicou Moče-
nok zorganizovalo pre deti dopoludnie, 
počas ktorého sa mohli zabaviť a oddých-
nuť si pri hľadaní stratených rozprávok. 
Námetom bola pre deti kniha od spisova-
teľky Andrey Gregušovej: Červík Ervín. 
Najskôr mali deti za úlohu nájsť na ih-

risku pri kláštore stratené lístočky s čas-
ťami rozprávky. Tie si následne spoločne 
v parku poskladali. Potom sa presunuli 
do knižnice, kde si túto knižku aj prečíta-
li. V komunitnom centre si deti vyfarbili 

maľovanky v podobe jabĺčka. Zároveň si 
mohli pomaškrtiť na čerstvých jabĺčkach 
a vypočuť si pár slov o vitamínoch a ich 
dôležitosti pre človeka.

Kristína Hippová

Prázdninové aktivity v komunitnom centre

Počas prvého prázdninového týžd-
ňa patril areál základnej školy deťom. 
V tomto čase sa konal detský tábor Oboj-
živelník, ktorý už niekoľko rokov vedú 
pedagógovia Zuzana Borecká a Daniel 
Čiernik. V tomto roku sa do tábora zame-
raného na šport prihlásilo 32 záujemcov. 
Základom je rozvíjanie športového nada-
nia detí, ich šikovnosti, tímového ducha, 
ale aj zoznamovanie sa s novými druhmi 
športov. „V našom tábore máme pripra-
vené rôzne, hlavne športové aktivity. Deti 
hrajú florbal, futbal, včera sme mali aj 
gymnastiku. Okrem toho sa chystáme aj 
na kúpalisko, kde budú plávať a vyšantia 
sa, no a hráme aj tenis, stolný tenis a po-
dobne. Z iného súdka je kresba na asfalt, 

pexeso alebo trošičku relaxujú poobede 
v školskej družine. Myslím, že sú spokoj-
né,“ priblížila aktivity Zuzana Borecká.

Deti každý deň zvládli niekoľko za-
ujímavých aktivít. Mnohé z nich ich už 
ovládali, iné sa ich učili. Viac ako polo-
vica detí navštevovala tento tábor dokon-
ca už v uplynulých rokoch. „Tento rok, 
aj minulý, bol výborný a najviac sa mi 
tu páči, keď strieľame zo vzduchovky,“ 
myslí si Júlia. „Robili sme na počítačoch 
a boli sme aj v posilňovni a na bežiacom 
páse. Zajtra ideme na kúpalisko,“ struč-
ne zhrnula Sabínka. „Bola som aj minu-
lý rok, a preto som sa prihlásila aj teraz. 
Veľmi sa mi tu páči,“ pridala sa aj Nelka. 
„Cvičíme, chodíme do parku, na ihrisko, 
na počítače a tak,“ páči sa v tábore aj 
Miške.

Chlapcom, samozrejme, viac vyhovu-
jú silové a tímové športy, ale bez prob-
lémov sa zapojili do všetkých športov aj 
iných aktivít, ktoré pre ne vedúci tábora 
pripravili. „Páči sa mi športovanie. Vždy 
sme športovali, hrali sme futbal, aj te-
raz florbal, aj strieľame zo vzduchovky. 
Páči sa mi tu,“ povedal nám so šťastným 
úsmevom na tvári Samo. „Prihlásil som 
sa do tohto tábora preto, aby som sa mo-
hol zahrať s kamošmi, aby som sa nenu-
dil doma a baví ma to tu,“ ukončil debatu 
o dôvodoch, prečo sú deti v tábore, Mi-
loš.

Deti tak strávili prvý prázdninový 
týždeň aktívnou činnosťou a hrami so 
spolužiakmi a priateľmi. Denný tábor sa 
skončil vo štvrtok 4. júla.

Marcela Lenčéšová

Tábor Obojživelník

O podujatia komunitného centra mali deti počas prázdnin záujem.  Foto: Gabriela Lenčéšová



len dvakrát a skon-
čili na 9. mieste.
Trojica našich naj-
menších s Filipom 
Straňákom v bránke 
a Michaelou a Fili-
pom Lenčéšovými 
v poli takisto prí-
jemne prekvapila 
svojou zohratosťou 
a bojovnosťou. Po 
troch výhrach, jed-
nej remíze, troch 
prehrách a vskutku 
zvláštnych verdik-
toch domácich roz-
hodcov ronili slzy 
za „iba“ 12. miesto.

Dojem, ktorý v Poľsku reprezentan-
ti ObFZ Nitra s hráčmi aj z našej obce 
zanechali, bol však nesmierne potešujúci 
a skúsenosti, ktoré na tomto podujatí na-
dobudli, sú pre každého jedného zúčast-
neného na nezaplatenie.

Želáme preto mladým futbalistom, 
aby pokračovali vo svojom odhodlaní 
športovať so zápalom, a tým, čo sa na 
podobný turnaj ešte nedostali, aby sa im 
to vďaka poctivej práci s loptou v budúc-
nosti podarilo.

Matej Šimko

môže tešiť, že Matúš Nagy napriek tomu 
zostáva v našom klube, naďalej na sebe 
pracuje a aj od novej sezóny nastupuje za 
močenské áčko v súťaži.

Močenok mohol mať zastúpenie aj 
v kategóriách U17 či U15, bohatú účasť 
vo výberoch však zaplnili naši mladší 
žiaci. Lukáš Vrba s Patrikom Vrbom vy-
hrali na turnaji štyri zo siedmych zápasov 
a medzi 13-ročnými obsadili konečnú 
10. priečku. Damián Biliczký s Milošom 
Blehom, ktorí v U11-tke ukázali, že vedia 
strieľať góly aj na vyššej úrovni, prehrali 
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Začiatkom let-
ných prázdnin sa 
uskutočnil v poľ-
skom Vroclave me-
dzinárodný futbalo-
vý turnaj Wroclav 
Trophy 2019 pre 
všetky mládežnícke 
kategórie. Pod kríd-
lami oblastného fut-
balového zväzu Nit-
ra sa ho zúčastnilo aj 
osem talentovaných 
hráčov FK Moče-
nok. Do jednotli-
vých výberov boli 
nominovaní Matúš 
Nagy (U19), Patrik 
Buch, Lukáš Vrba (U13), Miloš Bleho, 
Damián Biliczký (U11), Filip Straňák, 
Filip Lenčéš a Michaela Lenčéšová (U8).

Počas troch dní si naše nádeje zmerali 
sily s tímami z okolitých krajín a v každej 
kategórii odohrali minimálne šesť kvalit-
ných a zaujímavých zápasov. Azda naj-
väčšie chvály na svoju adresu si vyslúžil 
najstarší z Močenčanov − Matúš Nagy, 
ktorý svojimi výkonmi upútal aj ostat-
ných trénerov, presadil sa na turnaji i gó-
lovo a výber, ktorý reprezentoval, skončil 
celkovo na striebornom stupienku. Nás 

Najšikovnejší futbalisti cestovali na turnaj do Poľska 

ich zrejme ešte viac po prvom polčase, 
v ktorom sme dostali gól opäť zo štan-
dardnej situácie. Nasledovala príležitosť 
v druhom dejstve hry a veru Močenča-
nia ju chytili pevne za pačesy. Zrýchlená 
hra smerom dopredu zrazu zafungovala 
na obranu hostí a góly začali pribúdať 
ako na páse. Najprv vyrovnal Richard 
Tóth, potom dal na 2:1 Norbert Keszely 
z priameho kopu, tretí raz naši skórovali 
zásluhou Erika Račkoviča po prihrávke 
od vynikajúco hrajúceho Martina Púteca 
a čerešničkou na torte bola gólová rana 
Lukáša Garaja na 4:1. V močenskej kabí-
ne tak razom zavládli radosť a odhodlanie 
opäť víťaziť.

Ďalej bolo na programe medzivíken-
dové kolo o pohár Cumpri Cup. Žreb ur-
čil výjazd Močenčanov do Horných Le-
fantoviec. Obec, ktorá má mužstvo v 7. 
lige a s ktorou náš futbalový klub nemá 
spoločné prakticky nič, mala byť papiero-
vo slabšia. A hoci už v prvej minúte zvo-
nilo na konštrukcii gólmana Porubského, 
tento predpoklad sa začal postupom času, 

našťastie, napĺňať. Náš tím ťažil z pocti-
vo pripravených útokov zo stredu poľa, 
z množstva šancí v prvom polčase sme na 
gól pretavili šesť. Po prestriedaní a šet-
rení hráčov vycítili príležitosť domáce 
Lefantovce. K dvom inkasovaným gólom 
však prispela najmä naša vlastná laxnosť 
v závere. Po výsledku 2:6 ale ide každo-
pádne do ďalších vyraďovacích bojov 
Močenok.

Posledné meranie síl obstarali s Mo-
čenčanmi doma veľmi nepríjemní hráči 
Veľkého Cetína. Na naše milé prekva-
penie to ale 1. septembra nebol ich deň. 
Hráčom zápasu bol totiž Norbert Keszely 
v modrom. Bol hlavným strojcom močen-
ských útokov a dva z nich dokonca sám aj 
gólovo zakončil. Tretím gólom všetkých 
potešil v druhom polčase Martin Pútec. 
S pribúdajúcimi minútami v závere za 
stavu 2:3 rástlo na ihrisku u Cetínčanov 
odhodlanie vyrovnať, ale zároveň sa aj 
zvyšovala všeobecná nervozita. Doplatil 
na ňu Keszely, ktorý si neudržal chladnú 
hlavu a po zbytočnom faule v prerušenej 

hre videl zákonite červenú kartu. Jeho 
služby v nasledujúcich zápasoch budú 
jednoznačne chýbať. Jednogólové vede-
nie si naše A-mužstvo v Cetíne dokázalo 
udržať a po čase bolo odmenené tromi 
plusovými bodmi za výhru na pôde do-
máceho celku.

Iste by sa nikto nesťažoval, ak by Mo-
čenok pokračoval v nastolenom trende 
a potiahol víťaznú šnúru ešte niekoľko 
týždňov. 
Nadchádzajúce zápasy:
6. kolo: 7. september (sobota) o 12:00 h
FK Mojmírovce – FK Močenok
7. kolo: 15. september (nedeľa) o 14:00 h
FK Močenok – Slovan Nitra-Chrenová
8. kolo: 22. september (nedeľa) o 15:30 h
OŠK Lehota – FK Močenok
9. kolo: 29. september (nedeľa) o 15:30 h
FK Močenok – OFK Branč
Campri Cup:
3. kolo: 13. september (piatok) o 17:00 h
FK Močenok – BFC Dolné Obdokovce

Matej Šimko

Medzinárodného turnaja v Poľsku sa zúčastnilo 8 hráčov z Močenku.      Foto: Miloš Bleho



MOČENSKÝ JESENNÝ BEH
2019

PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

14:30 h • DETSKÝ BEH 300 m
15:30 h • ŽIACKY BEH 1 km
16:00 h • HLAVNÝ BEH 3 km

5. október (sobota) 2019

Registrácia na: 
www.bit.ly/mbregistracia

so zľavneným štartovným
alebo priamo na mieste 

(do 30 minút pred štartom)

Viac informácií na:
www.mocenskybeh.webnode.sk
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ŠTADIÓN 
FK MOČENOK

Močenskí seniori žijú športom
Činnosť členov Základnej organizá-

cie Jednoty dôchodcov v Močenku je 
dosť bohatá. V tomto období i v oblasti 
športu. 13. júna 2019 sme sa zúčastni-
li na okresných pretekoch s palicami 
Nordicwalking v Šali. V extrémnych 
podmienkach s teplotou nad 30°C naše 
súťažiace získali veľmi pekné umiestne-
nie. Z 30 účastníkov sa v celkovom hod-
notení umiestnila Helena Maláriková na 
3. mieste a ako najrýchlejšia získala aj 
pohár za 1. miesto z kategórie žien. Ju-
liana Hippová sa umiestnila na peknom 
8. a Mária Dičérová na 13. mieste.

4. júla 2019 sa v Šali konali Krajské 
športové hry seniorov o „Putovný po-
hár predsedu NSK“ pod záštitou Milana 
Belicu, predsedu Nitrianskeho samo-

Koniec augusta znamenal pre mla-
dých futbalistov nielen rozlúčku s let-
nými prázdninami, ale i vstup do no-
vej súťažnej sezóny, v novom zložení 
a s novými súpermi. Hráčske kádre 
prešli povinnými zmenami v najstar-
ších ročníkoch, ktoré sa poposúvali do 
vyšších kategórií. Nové tváre v jednotli-
vých mužstvách sa tak zo začiatku budú 
hlavne oťukávať so svojimi spoluhráč-
mi.

Ako prví sa na štart nového ročníka 
postavili dorastenci pod vedením Da-
niela Čiernika. Mužstvo je po odchode 
viacerých kvalitných hráčov do iných 
klubov značne oslabené a aj z toho dô-
vodu štartuje v VI. lige – skupiny B, kde 
bude konfrontované prevažne so súper-
mi z okolia Šale, s ktorými doteraz ne-
malo možnosť sa stretnúť. V prvom kole 
sa dorast predstavil na pôde Trnovca 
nad Váhom, kde domácim podľahol 3:7. 
V ďalšom už doma nedal šancu Čiernej 
Vode, ktorú deklasoval v pomere gólov 
7:0 a v treťom kole priniesol bod z Vl-
čian vďaka remíze 2:2 a vyrovnávajú-
cemu gólu Šimona Lenčéša v poslednej 
minúte zápasu. Ten je v aktuálnej sezóne 
kapitánom a zároveň hlavným ťahúňom 
močenských mladíkov na ihrisku.

Starší žiaci pokračujú aj tento rok 
v oblastnej IV. lige – skupiny A, v ktorej 
uštedrili na začiatok Lukáčovciam de-
bakel 16:1, no potom už nedokázali byť 
lepším mužstvom v Zbehoch a hoci na 
chvíľu viedli, stretnutie nezvládli a pre-

hrali 1:3. Práci so staršími aj mladšími 
žiakmi sa bude aj v tomto ročníku ve-
novať popri hlavnej pracovnej náplni vo 
futbalovom klube tréner mužov Gabriel 
Vrba.

U13-tku prvý ostrý zápas ešte len 
čaká. Počas letnej prípravy však mladí 
Močenčania odohrali turnaj Focin Cup 
2019, ktorý vyhrali. Postupne zdolali 
Branč 6:1, Hornú Kráľovú 2:0 a aj do-
máce Veľké Zálužie 5:0.

Posledné prázdninové dni využili na 
športovanie aj futbalové prípravky do 9 
a do 11 rokov. Čakal ich totiž prvý sú-
ťažný turnaj, a to na domácom štadióne. 
Oba tímy mali za súperov 4 celky z oko-
litých dedín. Novinkou tohtoročnej edí-
cie Miniligy Miroslava Stocha je, že 15 
klubov sa bude na 5-členných turnajoch 
vždy miešať a vytvoria tak zakaždým 
podujatie s jedinečným zložením. Mo-
čenok na domácom turnaji povyhrával 
všetky svoje zápasy oboch kategórií. 
Otázkou zostávalo, ako si štuplíci po-
radia v dohrávke s hráčmi Veľkého Zá-
lužia. Pri systéme hry „každého s kaž-
dým“ im napokon tí starší podľahli tesne 
4:5, ale mladšia prípravka bola úspešná 
a po výsledku 8:4 sa postavila do čela 
priebežných tabuliek.

Pred hráčmi mládežníckych tímov 
futbalového klubu je dlhá sezóna. Na 
ňu sa budú zatiaľ neprestajne pripravo-
vať, aby v nej predviedli výkony hodné 
uznania a vašej návštevy.

Matej Šimko

Majstrovskú sezónu odštartovala aj mládež

↓

Medzi pretekármi štartovali aj členovia Jednoty dôchodcov z Močenku.      Foto: Branislav Okruhlica
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Dňa 19. augusta 2019 sme si so smútkom 
v srdci pripomenuli desiate výročie úmrtia 

Anny Dičérovej. Tí, ktorí ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
modlitbu. S láskou spomínajú 
sestry Katarína, Mária s rodi-
nami a ostatná rodina.

Dňa 21. septembra 2019 si pri-
pomenieme dvadsiate výročie 
úmrtia nášho drahého manžela, 
otca a dedka Štefana Žembera.
S úctou a láskou spomína celá 

rodina.

Dňa 27. augusta 2019 sme si pripomenuli 
smutné desiate výročie, čo nás 
navždy opustil náš manžel, otec 
a dedko Gabriel Süttö.
S láskou spomínajú manželka, 
syn a dcéra s rodinou. 

Dňa 9. augusta 2019 uplynulo de-
sať rokov odvtedy, čo nás 
navždy opustil náš otec 
a starý otec Štefan Muran. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou a úc-
tou spomínajú synovia Igor, Roman a dcéra 

Libuša s rodinami.

Osud je občas veľmi krutý,
„nevráti“, čo raz vzal.
Zostali iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 21. augusta 2019 sme si pripome-
nuli druhé smutné výro-
čie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec a manžel 
Jozef Lenčéš. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
Smútiaca rodina.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

správneho kraja, a Jozefa Belického, 
primátora mesta Šaľa.

Podujatie otvorila predsedníčka 
KO JDS Anna Oťapková a príhovo-
ry odzneli od prítomných hostí: Igora 
Édera, podpredsedu NSK, za Ústredie 
JDS od Jána Lipianskeho, ako aj od 
primátora mesta Šaľa Jozefa Belického 
a organizátora – predsedu OO JDS Jo-
zefa Kurňavu.

Na tomto podujatí sa zúčastnilo cez 
80 pretekárov z okresov Šaľa, Nitra, 
Nové Zámky, Zlaté Moravce, Levice, 
Komárno a Topoľčany.

Súťažilo sa v troch vekových ka-
tegóriách v nasledovných disciplínach:
1. atletika – hod granátom na diaľku, 
na cieľ a vrh guľou;
2. stolný tenis;
3. streľba zo vzduchovej pištole;
4. zábavné disciplíny – hod váľkom, 
hod na kôš, kop na bránku cez prekáž-
ku.

Samotné súťaže prebiehali v areá-
li ZŠ na Murgašovej ulici v Šali, na 
ihriskách, dráhach i v telocvični. Bolo 
dosť náročné zvládnuť také veľké pod-
ujatie, ale vďaka organizátorom, ve-
deniu ZŠ a samotným športuchtivým 
seniorom všetko dopadlo dobre a kaž-
dý odchádzal zo stretnutia s dobrým 
pocitom.

Z jednotlivých disciplín sa vy-
hodnotili výsledky a slávnostne boli 
odovzdané medaily a ceny všet-
kým umiestneným. Naša organizá-
cia veľkou mierou prispela k celému 

priebehu podujatia. V organizačnom 
tíme pracovali: Marta Nováková, ta-
jomníčka, hlavnou rozhodkyňou bola 
Marta Braunová a rozhodcami boli 
Július Kolenčík, Anton Lovás, Vlasta 
Szabová, Miroslav Horňák. Z 10 sú-
ťažiacich za okres Šaľa reprezentova-
li Močenok 3 členovia: Štefan Bleho, 
Helena Maláriková a Juliana Hippová. 
Okres Šaľa získal celkovo 14 medailí. 
Močenskí reprezentanti sa opäť vy-
znamenali a nesklamali – získali sme 
3 strieborné a 2 bronzové medaily: 
- Štefan Bleho 2 strieborné me-
daily v hode granátom na cieľ 
a v behu na 200 m a 1 bronzo-
vú v streľbe zo vzduchovej pištole; 
- Helena Maláriková striebornú me-
dailu v streľbe zo vzduchovej pištole 
a bronzovú medailu za hod granátom 
na cieľ. Patrí im vďaka za skvelú repre-
zentáciu nielen našej obce, ale aj okresu 
Šaľa. Sme na nich hrdí.

Výsledky krajských 
športových hier seniorov 
o „PUTOVNÝ POHÁR 

PREDSEDU NSK“

Vysvetlivky: Z - zlaté, S - strieborné, B - 
bronzové medaile, C - celkovo bodov.
Putovný pohár predsedu NSK získal 
okres Nitra.

Najstarší účastníci krajských športo-
vých hier: Muž: Vladimír Režo (1941), 
okres Topoľčany; Žena: Anna Valková 
(1943), okres Šaľa

Cena fair play: Vladimír Holečka, 
okres Zlaté Moravce
 

Dňa 21. augusta 2019 sa naši 
členovia zúčastnili VI. ročníka turnaja 
seniorov v petangu, ktorý organizovala 
Základná organizácia Jednoty dôchod-
cov Lužianky pod záštitou predsedu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Milana Belicu. Zišlo sa tu a sily si zme-
ralo vyše 50 seniorov zo základných 
organizácii obcí občianskeho združenia 
VITIS, ktorého členom je aj obec Mo-
čenok. Našu organizáciu reprezentovali: 
Helena Maláriková, Juliana Hippová, 
Štefan Bleho a Imrich Paštéka. Všetci 
podali veľmi slušné výkony, dvaja sa 
dostali až do semifinále a medaily im 
unikli len o vlások.

Na záver možno skonštatovať, že 
naši seniori sú veľmi aktívni a v športe 
dosahujú veľmi pekné výsledky. Patrí 
im vďaka za skvelú reprezentáciu nielen 
Základnej organizácie, našej obce, ale aj 
okresu Šaľa. Sme na nich hrdí.

Marta Nováková
predsedníčka ZO JDS Močenok

B
3
8
4
3
5
7
2

Z
11
9
9
4
2
1
2

S
12
6
2
4
6
6
2

C
60
47
35
23
23
22
12

Organizácia
1. Nitra
2. N. Zámky
3. Z. Moravce
4. Levice
5. Topoľčany
6. Šaľa
7. Komárno
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Jazyková škola ZUNIGA
Mgr. Zuzana Gáliková
www.zuniga.sk 

Sídlo: ZŠ Močenok 
(4. budova – priestory šk. klubu – 1. posch.)
Ponúkame kurzy anglického jazyka pre deti 
ZÁKLADNÝCH škôl.
Skupiny: prváci až deviataci   

STREDOŠKOLÁCI
- Úrovne od začiatočníkov po pokročilých
- Príprava na maturitu od 3. ročníka SŠ (B1/B2)
- Príprava na maturitu B1/B2 pre študentov 
  4. ročníka SŠ

DOSPELÍ
Začiatočníci, mierne pokročilí
Mini skupiny 3 – 4 študenti
Malé skupiny 5 – 8 študentov
Ceny všetkých kurzov na www.zuniga.sk

Ponúkame úradne (súdne) overené preklady 
z anglického jazyka do slovenského a naopak.

Tel.: 0907 701 497             E-mail: skola@zuniga.sk
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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
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Firma BERA, s. r. o., 
váš partner 

v odpadovom hospodárstve
Firma BERA, s. r. o., je na 

trhu už štyri roky a zabezpeču-
je vývoz, likvidáciu, prepravu, 
zneškodnenie a odvoz odpadu na 
legálnu skládku. „Postaráme sa 
o likvidáciu, odvoz, zneškodnenie, 
prepravu všetkých bežných odpa-
dov, ktoré vznikajú pri stavbách, 
v domácnostiach alebo vo výrobnej 
a priemyselnej činnosti,“ hovorí 
majiteľ firmy Rastislav Benčík.

V prípade, ak prerábate, 
staviate dom alebo upratujete dvor, 
naša firma sa postará o akýkoľvek 
odpad.

„Disponujeme väčším množs-
tvom kontajnerov, pričom počet 
kontajnerov sa neustále dopĺňa,“ 
vyjadruje sa majiteľ firmy. Na 
prenájom poskytujeme konta-
jner na rôzny odpad či sypký ma-
teriál s objemom 3,5; 5; 7; 10 m3. 
Veľkosť sa prispôsobuje potre-
bám daného druhu a množstva 
odpadu.

„Na základe poskytnutých in-
formácií vám pristavíme požado-
vaný kontajner na odpad, ktorý si 
svojpomocne naplníte, alebo vám 
môžeme (za poplatok) poskyt-
núť pracovníkov alebo stroj JCB, 
Locust na plnenie kontajnerov,“ 
dopĺňa ponuku firmy jej majiteľ. 
Pre dané služby využívame bohatý 
vozový park, ramenové nakladače 
MAN, SCANIA s nadstavbou pre 
reťazové a hákové veľkoobjemové 
kontajnery. Ponúkame možnosť ob-
jednať si viacero typov a veľkostí 
kontajnerov – klasický pevný kon-
tajner, kontajner so zadným ot-
váracím čelom, ktorý vám uľahčí 
manipuláciu s odpadom. Ceny 
stanovujeme individuálne, pretože 
každá zákazka je špecifická.

Kontaktovať nás môžete 
na tel. 0905 321 801 alebo 0907 
321 801, prípadne e-mailom: 
bera.bencik@gmail.com.

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 nehnuteľností – kompletná príprava 
a vypracovanie dokumentov pre prevod nehnuteľností, vrátane autorizovaných advokátskych 
zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vypracovanie návrhu na vklad vlastnícke-
ho 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 konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. Lýdia Vylimcová Predám osobné motorové vozidlo 
PEUGEOT – 406. 
Vozidlo je po TK a EK vo veľmi 
dobrom technickom stave. 
Mobil: 0915 114 020
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Asi málokto úplne presne chápe, čo 
Centrum cirkulárnej ekonomiky je...
Centrum cirkulárnej ekonomiky napo-
dobňuje systém spracovania odpadu, 
ktorý dnes funguje v technologicky a aj 
ekologicky najvyspelejších krajinách Eu-
rópy. Mám na mysli najmä škandináv-
ske krajiny a tiež Holandsko, Dánsko 
a Rakúsko. Ľudia v týchto štátoch pocho-
pili, že odpad nemusí byť problém ako 
u nás, ale naopak, môže znamenať prí-
nos pre ekonomiku. Filozofia je postavená 
na tom, že odpad nevyhadzujú, ale spracú-
vajú v moderných zariadeniach. Darí sa im 
z neho triediť a následne recyklovať viac 
ako polovicu a zo zostatku, ktorý sa nedá 
recyklovať, vyrábajú elektrickú energiu 
a teplo.

To znamená, že zužitkujú všetok odpad?
Presne tak. Pre Slovensko je najlepším prí-
kladom Dánsko s porovnateľným počtom 
obyvateľov. Zatiaľ čo my bojujeme s rôzny-
mi démonmi minulosti a snívame o nereál-
nych riešeniach, oni v roku 1997 skládky 
zakázali. Dnes okrem triedenia a recyklácie 
v 32 Zariadeniach na energetické využitie 
odpadu (ZEVO) premieňajú odpad na elek-
trinu a teplo. Až 20 % celkovej spotreby 
tepla v Dánsku pochádza zo ZEVO. Dokon-
ca sú v plánoch tak ďaleko, že v roku 2050 
chcú úplne prestať využívať fosílne palivá.

Ako sú na tom naši susedia?
Ak chceme vidieť dobré riešenie, ktoré je 
veľmi podobné tomu nášmu v šalianskom 
okrese, treba sa ísť pozrieť do Rakúska. 
Rakúšania majú vysoké ekologické po-
vedomie, odmietajú atómové elektrárne, 
príkladne sa starajú o svoje lesy. Ko-
munálny odpad triedia na 60 % a všetko 
ostatné múdro využívajú na výrobu elek-
trickej energie a vykurovanie domácnos-
tí. Majú k dispozícii 11 zariadení ZEVO, 
z ktorých štyri sú priamo vo Viedni.

Je odpad náhradou za fosílne palivá?
Čiastočne, v kombinácii s obnoviteľnými 
zdrojmi energie je to jedna z najčistejších 
foriem výroby energie. Centrum cirkulár-
nej ekonomiky dokáže vrátiť do obehu 
veľkú časť všetkého odpadu, ktorý doň 
vojde (vrátane škvary, ktorá je využiteľ-
ná v stavebnom priemysle). CCE bude 
schopné produkovať teplo a elektrickú 
energiu flexibilne v rôznom pomere pod-
ľa meniacich sa požiadaviek na odber 
v priebehu roka. Maximálna ročná výroba 
užitočného tepla môže byť 160 000 MWht 
a maximálna ročná výroba elektriny môže 
byť 55 000 MWhe.

A prečo práve okres Šaľa?
Okres Šaľa pomerne rýchlo ekonomicky 
rastie. S rastom sa produkuje viac odpa-

V OKRESE ŠAĽA VYRASTIE ŠPIČKOVÉ 
CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY

V polovici mája 2019 avizovala spoločnosť ewia, a. s., prelomo-
vé riešenie v oblasti odpadového hospodárstva pre SR za 600 
mil. eur. Skládky, ktorými je celá krajina doslova posiata, má 
nahradiť päť Centier cirkulárnej ekonomiky. Prvé takéto cen-
trum vznikne v okrese Šaľa. O podrobnostiach sme sa zhovárali 
s Ing. Mariánom Christenkom, CEO ewia, a. s.

du a ten nie je schopný región už efek-
tívne spracovať. Jediná skládka v okrese 
(v obci Neded) končí v roku 2023. Navy-
še, okres Šaľa má logistickú a dopravnú 
infraštruktúru a taktiež aj vôľu hľadať 
ekologickejšie riešenia v oblasti odpadov.

Koľko kíl odpadu produkujeme?
Zatiaľ čo v roku 2017 Slováci vyproduko-
vali 350 kg na hlavu, v roku 2018 to podľa 
Štatistického úradu SR bolo už 427 kg. 
Platí, že čím je región vyspelejší, tým viac 
rastie aj produkcia odpadu. V Šali sa odha-
dom produkuje o 20 – 30 kg na hlavu viac 
oproti priemeru. Čo je však horšie, pod-
ľa najaktuálnejších údajov Štatistického 
úradu SR recyklujeme iba 36 % a sklád-
kujeme až 55 % odpadu. Približne 10 % 
odpadu premieňame na teplo a elektrinu. 
To je trestuhodné! Doslova vyhadzujeme 
energiu von oknom a namiesto toho pou-
žívame na výrobu tepla a elektrickej ener-
gie drahé fosílne palivá.

Aký bude mať CCE prínos pre okres 
Šaľa?
Okrem toho, že zamestná 200 ľudí, prine-
sie pre región dlhodobé riešenie problému 
s odpadom. Dnes tento problém ešte nie 
je taký vypuklý, ale s blížiacim sa rokom 
2035 nastane v niektorých regiónoch pa-
nika, pretože začnú pociťovať akútny 
nedostatok koncových zariadení na spra-
covanie odpadu. Laicky povedané, ak ne-

Ing. Marián Christenko, CEO ewia a. s.
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máte kam odpad dávať, musíte ho voziť 
do vzdialenejších zariadení. To generuje 
zvýšené dodatočné náklady na prepravu, 
logistiku atď.
Centrum cirkulárnej ekonomiky bude jed-
nou z najmodernejších stavieb svojho dru-
hu v strednej Európe. To isté platí aj pre 
špičkové technológie, aké ešte ani jedno 
zariadenie na Slovensku nemá. Pre Šaľu 
a okolie bude CCE v oblasti odpadového 
hospodárstva v budúcnosti jackpotom.

Cirkulárna ekonomika je v poslednom 
čase pomerne frekventované slovné spo-
jenie. Ako tento princíp v centre bude 
fungovať?
Cirkulárna ekonomika je založená 
na princípe kúp – použi – znova použi. 
Jedným z pilierov centra v Šali bude spra-
covanie triedeného odpadu. CCE je di-
menzované tak, aby bolo schopné lisova-
ním a balením spracovať triedený odpad 
a vrátiť ho späť výrobcom. Považujeme 
za veľmi dôležité, aby kovy, sklo, plasty 
a papier boli opätovne využité na výrobu 
nových výrobkov. Iba pre ilustráciu: opä-
tovným využitím približne 100 ton staré-
ho papiera na výrobu nového sa zachráni 
cca 1 hektár 100-ročného lesa.
Druhým pilierom bude spracovanie od-
padu, ktorý sa nedá recyklovať, a tým je 
zmesový nevytriedený komunálny odpad. 
Z neho chceme v rámci zariadenia vyrá-
bať elektrinu a teplo. To znamená, že sa 
odpad znovu vracia do obehu v podobe 
energie.

Je odpad atraktívnym zdrojom tepla pre 
komunálnu sféru?
Rozhodne áno. Ceny tepla sú regulova-
né. Regulačný úrad, samozrejme, chápe, 
že naša variabilná zložka ceny tepla je 
ovplyvnená nulovými nákladmi na nákup 
paliva. Aj ZEVO potrebuje pre svoju pre-
vádzku plyn, ale prakticky iba pri nábehu 
kotla. Kým v prípade teplárne môže fixná 
zložka regulovanej ceny tepla dosiahnuť 
výšku 160 eur za kW a variabilná 0,040 

eur za kW, v prípade ZEVO je cena vý-
razne nižšia. Fixná zložka sa pohybuje 
na úrovni okolo 90 eur za kW a variabil-
ná je oproti klasickej teplárni polovičná. 
Energetické zhodnotenie odpadu má na-
vyše oproti spaľovaniu fosílnych palív 
alebo drevoštiepky v teplárňach jeden 
zásadný atribút, a tým je skutočnosť, že 
ZEVO zariadenia umožňujú nezanechá-
vať budúcim generáciám environmentál-
ne záťaže.

Niektorí primátori vidia riešenie v 100 % 
triedení a recyklácii. Je takéto riešenie 
realizovateľné?
Veľmi by sme si to všetci želali, ale... Ak 
sa Švédi, Fíni, Dáni dostali s recykláciou 
na 50 – 60 % a nevedia sa ďalej pohnúť, je 
to signál aj pre nás. Všetci básnime o trie-
dení a recyklácii, málokto však má infor-
mácie o realite technologických procesov. 
Treba otvorene povedať, že napríklad nie 
všetky plasty dokážu výrobcovia spraco-
vať. Kým nedôjde k širokej dohode s vý-
robcami na zložení obalov, dovtedy budú 
problémy so spracovaním niektorých dru-
hov plastov. Málokto vie, že plasty doká-
žu výrobcovia recyklovať iba jeden, dva 
– maximálne trikrát, potom strácajú svoje 
vlastnosti a sú ďalej nepoužiteľné. Ďalším 
míľnikom je fakt, že recyklátori v celej 
Európe hlásia vážne kapacitné problémy, 
inak povedané nestíhajú triedený odpad 
spracovať. Cieľ 65 % recyklácie odpadu 
do roku 2035 stanovený pre Slovensko 
Európskou úniou je z tohto pohľadu veľ-
mi racionálny.

Späť k CCE Šaľa. Bude centrum spra-
covávať aj odpad z iných okresov alebo 
zo zahraničia?
Momentálne uvažujeme v dimenziách, 
že spádová oblasť okresu Šaľa produkuje 
množstvo odpadu, ktoré postačuje na pre-
vádzku centra. Nad spracovaním odpadu 
zo zahraničia vôbec neuvažujeme.

Predsa len, premena odpadu na ener-

giu však zrejme nie je úplne bezbolestná 
z pohľadu životného prostredia...?
Dnes sú zariadenia ZEVO vybave-
né špičkovou technológiou. Na rozdiel 
od zastaraných zariadení majú automatic-
ky inštalovaný viacstupňový systém čiste-
nia spalín, ktorý si veľmi účinne dokáže 
poradiť so všetkými nežiaducimi látkami. 
V súčasnosti sa tieto koncové zariadenia 
kvôli prístupu k centrálnym rozvodom 
tepla nachádzajú väčšinou v širšom cen-
tre európskych metropol bez toho, aby sa 
okolo nich dvíhala akákoľvek iracionálna 
vlna kritiky. Emisné limity, ktoré dnes pla-
tia pre ZEVO vo Viedni, Kodani či v Lon-
dýne, budú platiť aj pre CCE v okrese Šaľa 
bez kompromisov. Z pohľadu emisných 
výsledkov môžeme pokojne ZEVO prira-
diť k tým najekologickejším zariadeniam 
v Európe.

Na májovej tlačovke ste avizovali, že sú-
časťou centier majú byť aj centrá envi-
ronmentálnej výchovy. Bude aj Šali? Akú 
bude mať funkciu?
Aj v šalianskom CCE bude Centrum en-
vironmentálnej výchovy (CEV). V rámci 
projektu je zakreslená moderná učeb-
ňa, kde budeme mladšie generácie viesť 
ku vzťahu k ekologickému nakladaniu 
s odpadmi. Teóriu budú môcť konfronto-
vať priamo na exkurzii vo výrobe, kde im 
ukážeme, ako sa triedi sklo, kov, papier, 
plasty a ako sa odpad premieňa na ener-
giu.
Súčasťou CCE v Šali bude okrem CEV aj 
výskumné centrum zamerané na skúmanie 
jednotlivých vzoriek odpadu, z čoho ná-
sledne budú vznikať analýzy a vylepšenia 
ako efektívnejšie spracovávať odpad.

Kedy reálne začnete s výstavbou Centra 
cirkulárnej ekonomiky a kedy by malo 
reálne fungovať?
Odhadujeme, že stavať by sme mali za-
čať v roku 2023 a fungovať začne v roku 
2025.

(sprac. SŠ)



Na deti počas akcie čakali aj malé darčeky.     Foto: Lucia Hambalková
S letom sa deti mohli rozlúčiť aj 
v konskom sedle.  Foto: Lucia Hambalková

Polámané konáre po búrke z parku odstraňovali pracovníci hospodárskeho dvora.      Foto: Peter Sýkora

O výstavu bábkovej tvorby v Kaplnke sv. Gorazda v kláštore bol veľký záujem.
Foto: Michal Lašut

Súčasťou výstavy Klubu filatelistov 52-46 Močenok bolo aj uvedenie 
príležitostnej poštovej pečiatky.                                  Foto: Michal Lašut

Peších pútnikov a ďalších návštevníkov z Močenku na Nitrianskom hrade privítal otec biskup Viliam Judák. Posolstvo mu odovzdal starosta obce 
Roman Urbánik s manželkou Renátou.                                                                                                                                                                             Foto: Peter Sýkora


