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Pozvánky
Starosta obce Močenok Roman 

Urbánik srdečne pozýva všetkých ju-
bilantov, ktorí sa v tomto roku doži-
li 65, 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov 
na STRETNUTIE JUBILANTOV, 
ktoré sa uskutoční v nedeľu 20. októbra 
2019 v spoločenskej sále obecného úra-
du o 16.00 hod.

Nový elektromobil v obci

Hodnotenie archeologic- 
kého výskumu na kalvárii

Mária Horváthová  
v močenskom kroji 

Šarkaniáda

Dni obce a sviatok 
Povýšenia sv. Kríža

Začiatok školského roka

Zvyšovanie kvality 
vzdelávania v ZUŠ

„Zlepšenie vzdelávacích 
výsledkov žiakov so ŠVVP 
v ZŠ Močenok“
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Hospodárenie každej samosprá-
vy kontrolujú občania, poslankyne 
a poslanci, kontrolóri jednotlivých 
obcí a miest a v neposlednom rade aj 
nezávislé inštitúcie. Jednou z nich je 
aj Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy, ktorý poznáme pod skratkou 
INEKO. Inštitút pred časom zverejnil 
hodnotenie miest a obcí na Slovensku 
za rok 2018. Hodnotil všetkých 138 
miest, 2786 obcí a 8 vyšších územných 
celkov. Zameral sa na takzvané finanč-
né zdravie, ktoré vypovedá o tom, do 
akej miery je hospodárenie samosprá-
vy udržateľné a či mestu, obci alebo 
vyššiemu územnému celku spôsobuje, 
alebo nespôsobuje problémy. Finanč-
né zdravie vyjadruje číslo v intervale 
od 0, čo je najhoršie, po 6, čo znamená 
najlepšie. Počíta sa na základe údajov 
za 4 po sebe idúce roky ako kombiná-
cia vybraných indikátorov finančnej 
stability, a to: celkového dlhu, dlhovej 
služby, bilancie bežného účtu, záväz-
kov po lehote splatnosti a záväzkov 
aspoň 60 dní po splatnosti. Hodnote-
nie pre našu obec v uvedenom obdo-
bí dopadlo priaznivo. „Za rok 2018 
sme obdržali známku 5,5, maximálna 
známka je 6. Oproti predchádzajúce-
mu roku 2017 sme si polepšili hod-
notenie o jednu desatinu a známka 
znamená výborné hodnotenie, čo zod-
povedá ekonomickému zdraviu našej 

obce. Oproti predchádzajúcemu roku 
sa nám mierne navýšil dlh obce, čo je 
spôsobené tým, že zastupiteľstvo roz-
hodlo zobrať úver na rekonštrukciu 
materskej školy, ale celkové zdravie 
obce sa zlepšilo o jednu desatinu. Je 
to historicky najlepší výsledok, od-
kedy INEKO hodnotí samosprávy,“ 
informoval nás starosta obce Roman 
Urbánik.

Celkový dlh za rok 2018 je v našej 
obci 17,8 %, pričom slovenský prie-
mer je 19,2%. Dlh v číselnej hodnote 
v prípade našej obce predstavuje sumu 
640 437 €. Obec má za rok 2018 nulo-
vé záväzky po lehote splatnosti, rov-
nako aj nulové záväzky aspoň 60 dní 
po splatnosti. Dlh na jedného obyva-
teľa v hodnotenom období predstavuje 
149 €, pričom priemer na Slovensku je 
93 €. Podľa hodnotenia má Močenok 
čistý majetok na jedného obyvateľa 
v hodnote 2250 €, pričom priemer je 
1457 €.

Naša obec si už tretí rok po sebe 
vyslúžila hodnotenie „výborné finanč-
né zdravie“, pričom si známku za svo-
je hospodárenie každoročne zlepšuje. 
V rámci regiónu dosiahol Močenok 
druhý najlepší výsledok, spoločne 
s obcou Tešedíkovo. Lídrom regiónu 
je so známkou 5,7 Kráľová nad Vá-
hom.
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Hodnotenie našej obce nezávislou spoločnosťou

Kluby, spolky a organizácie, ktoré majú záujem o tradičnú dotáciu z rozpoč-
tu (určenú na ich prevádzkovú činnosť, podujatia pre deti, novátorské aktivity, 
ozdravenie a ochranu životného prostredia a pod.) si môžu do konca októbra podať 
žiadosť o dotáciu a doručiť ju do klientskeho centra obecného úradu.

Žiadosť o dotáciu

B L A H O Ž E L A N I E
V mesiaci september sa dožil krásneho životného jubilea 70 rokov vedúci speváckej skupiny Zúgovanka pán Marián Horváth.

Milý jubilant!
Do ďalších rokov želáme všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, pohody a Božieho požehnania.

Kolektív speváckej skupiny.

Futbalový klub Močenok Vás po-
zýva na majstrovské futbalové stretnu-
tie 11. kola VI. ligy: FK MOČENOK 
- FK NITRA-JANÍKOVCE, ktoré 
sa odohrá v nedeľu 13. októbra 2019 
o 14:30 hod. a taktiež aj na zápas 13. 
kola: FK MOČENOK - OFK ČAKA-
JOVCE, ktoré je na programe 27. ok-
tóbra 2019 o 14:00 hod.

Vedenie FK sa teší na Vašu návštevu.
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V uplynulom období obec Močenok 
reagovala na výzvu Environmentálne-
ho fondu týkajúcu sa podpory ekológie 
v doprave. Obec sa uchádzala o zakúpe-
nie ekologického vozidla, ktoré by malo 
slúžiť jej potrebám. Projekt bol úspešný 
a obec Močenok podporu na kúpu auta 
získala. „Ekologické motorové vozidlo 
– elektromobil sme na základe verejné-
ho obstarávania zakúpili a financujeme 
ho z dvoch častí. Tou prvou je dotácia vo 
výške 10 000€ z Environmentálneho fon-
du a zvyšok do kúpnej ceny sme doplatili 
z rozpočtu obce. Snažili sme sa využiť 
túto výzvu a pevne verím, že auto bude 
slúžiť potrebám obce,“ objasnil starosta 
Močenka Roman Urbánik. Elektromobil 
svojou činnosťou neprodukuje výfukové 
plyny, čo je hlavným problémom spaľo-
vacích motorov doteraz bežne používa-

Nový elektromobil v obci

Hodnotenie archeologického výskumu na kalvárii

V uplynulých mesiacoch sa uskutočni-
la ďalšia časť archeologického prieskumu, 
ktorý sa konal v priestoroch kalvárie v na-
šej obci. Archeológovia sa naďalej veno-
vali hľadaniu stôp po prvom močenskom 
kostolíku zasvätenom svätému Klimen-
tovi. Na základe geofyzikálnych meraní 
sa venovali konkrétnej lokalite v areáli 
kalvárie. „Vytýčili sme jednu zisťovaciu 
sondu s veľkosťou 4x1 meter a tú sme 
dali vykopať. Nevedeli sme však zodpo-
vedať otázku, kde sa nachádza kostol sv. 
Klimenta, ktorý hľadáme, ale podarilo sa 
nám zistiť komplex hrobových jám, ktoré 
pochádzajú pravdepodobne z novoveku. 
Zisťovacia sonda priniesla aj zaujímavé 

archeologické nálezy, ktoré sa objavili 
v zásypoch hrobových jám a pochádza-
li od mladšej doby kamennej, cez dobu 
rímsku, až po stredovek a novovek, čiže 
je to taký prierez dejín obce,“ vysvetlil 
odborný radca Krajského pamiatkového 
úradu v Nitre Pavel Paterka, ktorý pra-
coval na výskume. Archeológovia pod-
robne vysvetlili, aké nálezy boli v sonde, 
čo môžu naznačovať jednotlivé vrstvy 
pôdy a artefakty v nich nájdené. Všetky 
nálezy boli zdokumentované a ešte budú 
podrobne preskúmané a zatriedené. „Po-
stupujeme krok za krokom s tým, že sa 
snažíme splniť pôvodný cieľ, a to je hľa-
danie základov alebo pozostatkov najstar-

šieho kostola v obci. Touto sondou sme 
nenašli stopy po kostole, našli sme však 
okraj pohrebiska, čo znamená, že vieme 
ohraničiť pohrebisko na južnej strane, cin-
torín, okrajové hroby a na základe týchto 
výsledkov vieme zase vymedziť priestor, 
ktorý zostáva na hľadanie tohto kostola, 
ktorý je nosným a prioritným cieľom celé-
ho výskumu. Po spracovaní týchto výsled-
kov, ktoré sa venujú stratigrafii samotnej 
kalvárie, to znamená súvrstvia novoveké-
ho, ktoré siaha až po sprašovú sterilnú vrs-
tvu, sme schopní navrhnúť ďalší postup. 
To znamená buď sondáž, alebo iné spôso-
by výskumu, aby sme teda priniesli ďalšie 
poznatky, respektíve vymedzili priestor, 
menší priestor, kde ten kostol mohol pô-
vodne stáť,“ doplnil informácie vedúci 
výskumu, archeológ Karel Prášek.

Súhrnné výsledky prinesú nový po-
hľad na situáciu na kalvárii a od nich sa 
bude odvíjať ďalšia aktivita v tomto sme-
re. „Tím archeológov predstavil svoje vý-
sledky bádania a konštatoval, že základy 
prvého kostola v Močenku sa mu zatiaľ 
nepodarilo ešte nájsť. Archeológovia na-
píšu odbornú správu a v nej podajú aj ne-
jaké návrhy a stanoviská, ako ďalej pokra-
čovať v tejto činnosti. Na základe toho sa 
rozhodneme o tom, akým spôsobom obec 
Močenok bude v tejto veci archeologické-
ho prieskumu pokračovať,“ dodal starosta 
Roman Urbánik.
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ných áut. Navyše 
má veľmi nízke 
prevádzkové nákla-
dy. „V podstate 100 
km jazdy prejdeme 
za 1,20 € a snažíme 
sa v tejto oblas-
ti elektromobility, 
ktorá bude určite 
trendom budúcnos-
ti, zareagovať aj 

na ďalšiu výzvu, ktorá v týchto týždňoch 
práve prebieha. Je to výzva na budovanie 
nabíjacích staníc. Chceme zriadiť takú-
to nabíjaciu stanicu v obci Močenok tak, 
aby bola verejne prístupná. Myslím si, že 
do budúcnosti bude slúžiť nielen našim 
občanom, ale aj ľuďom, ktorí budú cez 
Močenok prechádzať. Tým vlastne vy-
tvoríme aj možnosť na to, aby tu tí ľudia 

chvíľočku zostali, pretože nabíjanie na ta-
kejto stanici trvá na kapacitu okolo 80% 
zhruba 45 minút, a to znamená, že ľudia 
si budú môcť prezrieť obec, možno sad-
núť na nejakú kávu,“ doplnil starosta Ur-
bánik. Plánovaná rýchlonabíjacia stanica 
by mala byť zriadená na parkovisku vedľa 
budovy kina.

ML
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V nedeľu 29. septembra 2019 združe-
nie Rodina je viac v spolupráci s obcou 
Močenok a Farnosťou Močenok zorga-
nizovali VII. ročník šarkaniády. Síky po 

roku opäť prilákali aj vďaka peknému 
slnečnému počasiu  množstvo detí, ale 
aj dospelých. Postupne sa vo vzduchu  
vznášalo 166 šarkanov rôznych veľko-

stí a tvarov. V závere klub leteckých 
historických modelárov pripravil pre 
deti ,,nálet so sladkými bombami“, ktoré 
z výšky dopadali na zem.

Peter Kohút

Volá sa Mária. Má 86 rokov a je oble-
čená v močenskom kroji. Pani Máriu som 
oslovil na vinobraní v Rači tento víkend, 
kde som bol pracovne ako fotograf doku-
mentovať projekt participatívneho pláno-
vania v súvislosti s rekonštrukciou jednej 
starej kúrie na námestí.

Pozrite sa do jej očí, čo vidíte? Ja vi-
dím celý vesmír. Vidím ženu, ktorá žije 
život plný vášne k tomu, čo miluje celým 

svojím srdcom. Ročne vyzdobí ručne 
zhruba 17 krojov nádhernými výšivkami. 
Celý život pôsobila vo folklórnych súbo-
roch, spievala, vyjadrovala naplno svoje 
emócie cez hudbu a tanec. Vidím ženu 
s úctou k tradíciám. Nie mŕtvym tradíci-
ám, ktoré už nič neznamenajú, ale tradíci-
ám, ktoré dávajú človeku zmysel hlboko 
v srdci. Tradíciám, v ktorých je ukryté 
nekonečné poznanie a múdrosť. Vidím 
ženu, ktorá je hrdá na to, kým je, a kvitne 
do krásy bez ohľadu na vek. Ženu, ktorej 
korunou krásy sú práve jej hlboké vrás-
ky a prirodzenosť, za ktorú sa nehanbí. 
Vidím ženu, ktorá svojou krásou inšpiru-
je všetkých naokolo. Vidím v jej očiach 
stovky príbehov.

Vždy ma fascinovalo vidieť a pozoro-
vať, ako človek dokáže v každom období 
svojho života objaviť v sebe vášeň a pre-
javiť ju. Občas sa tak zamyslím a uvedo-
mím si, že zmyslom života je naozaj zrej-
me práve tá schopnosť prežiť ho vedome 
a naplno so všetkým, čo prináša – byť za 
to vďačný a tešiť sa z každého nového 
dňa. Ďakujem za možnosť stráviť s touto 
ženou pár minút života a môcť prostred-
níctvom tejto fotografie a príbehu priniesť 
svetu kúsok krásy a inšpirácie, ktorú som 
cítil, keď som bol v jej blízkosti.

Javor Divotvor

Mária Horváthová v močenskom kroji Aktuality z obce
V pondelok 9. septembra 2019 

chvíľu po polnoci sa na Slovensko 
prihnali silné búrky. Hromy, blesky 
a vytrvalý silný dážď sa striedali 
s chvíľkami bez dažďa až do popolud-
nia. Počasie sa nepríjemne dotklo aj 
našej obce – voda sa dostala do pivníc, 
garáží, suterénov a dvorov niektorých 
domov, zaliala záhrady a polia a napl-
nila korytá potokov. Žiaľ, je predpo-
klad, že na podobné vyčíňanie počasia 
si budeme musieť zvyknúť a starostli-
vosťou o prírodu, správnou výsadbou 
stromov, orbou či prinavrátením rigo-
lov do ulíc sa budeme snažiť následky 
eliminovať.

Obec Močenok sa zapojila do progra-
mu podpory partnerstiev Nadácie SPP. 
Podala projekt, na základe ktorého bola 
Močenku schválená dotácia v sume 10 
000 eur. Spoluúčasť obce na projekte je vo 
výške 3,3% z celkovej sumy dotácie, čo 
je 330 eur. Obec sa pri podávaní projek-
tu zamerala na podporu a rozvoj telesnej 
kultúry a zachovanie kultúrnych hodnôt. 
Finančné prostriedky použije na zabezpe-
čenie Dní obce Močenok 2019, zakúpenie 
pivných setov potrebných na spoločenské 
podujatia, zakúpenie informačných pane-
lov a dvoch stolnotenisových stolov, ktoré 
budú slúžiť na tréning a súťažné zápasy 
stolnotenisového klubu. Aj vďaka podpo-
re z Nadácie SPP môže obec realizovať 
plánované aktivity.Šarkaniáda
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DNI OBCE A SVIATOK   POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
V tomto roku obec Močenok zorgani-

zovala pri príležitosti sviatku Povýšenia 
Svätého kríža už XVII. ročník Dní obce 
Močenok. Podujatie sa konalo v čase od 
12. do 15. septembra 2019 v areáli kultúr-
neho strediska a parku. Dni obce sa zača-
li vo štvrtok 12. septembra slávnostným 
obecným zastupiteľstvom, na ktorom 
bolo ocenených šesť občanov našej obce. 
V tento deň boli udelené tri Ceny starostu 
obce a tri Ceny obce Močenok.

Cenu obce Močenok si prišiel za dlho-
ročnú aktívnu prácu pri organizovaní čin-
nosti základnej organizácie Slovenské-
ho zväzu záhradkárov prevziať Marián 
Švondra. „Je to pre mňa veľká pocta, že si 
na mňa spomenuli, ale myslím si, že toto 
ocenenie nepatrí iba mne samému. Patrí 
viacerým ľuďom, pretože všetci sme sa 
na tom úspechu zväzu zúčastňovali. Patrí 
preto všetkým našim členom,“ bol skrom-
ný ocenený Marián Švondra.

Za dlhoročnú aktívnu prácu vo futba-
lovom klube a v dobrovoľnom hasičskom 
zbore bol Cenou obce ocenený Peter 
Karlubik: „Veľmi pekne ďakujem za toto 
ocenenie. Potešilo ma. Nikdy by mi ne-
napadlo, že by som mohol byť ocenený.“

Tretím oceneným Cenou obce bol 
Ivan Blažo. Cenu dostal za podnikateľskú 
oblasť a podporu kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí v obci. Pán Bla-
žo sa odovzdávania ocenenia nemohol 
zúčastniť, preto mu starosta obce Roman 
Urbánik odovzdal ocenenie 27. septem-

bra v sídle jeho firmy.
Odovzdávanie ocenení pokračovalo 

Cenami starostu obce. Ako prvej odo-
vzdali starosta obce Roman Urbánik 
a zástupca starostu Peter Sýkora ocene-
nie Márii Lovásovej za dlhoročnú prácu 
v školstve vo funkcii učiteľky a riaditeľ-
ky školy. „Som veľmi šťastná, že si pán 
starosta všimol moju prácu, a som veľ-
mi milo prekvapená. Pracovala som na 
obecnom úrade aj v škole a vždy som sa 
snažila dať čo najviac tým svojim deťom. 
Keď som bola riaditeľka školy, tak som sa 
snažila dobre vychádzať aj s pedagogic-
kým kolektívom, aj so zverenými žiakmi. 
Myslím, že sa mi to darilo,“ bola ocene-
ním potešená Mária Lovásová.

Ďalším oceneným bol Ernest Packa, 
ktorému starosta udelil cenu za mnoho-
násobné darovanie krvi: „Ja nechodím 
dávať krv preto, aby som niečo z toho 
mal. Je to pre mňa samozrejmosť. Začal 
som v 20 rokoch, teraz mám 60, takže krv 
darúvam už 40 rokov a nikdy som neroz-
mýšľal nad tým, že niečo mi za to niekto 
dá. Preto som dnes milo prekvapený a do-
jatý.“

Tretím držiteľom Ceny starostu obce 
sa stal Peter Kohút. Starosta Roman 
Urbánik ocenil jeho dlhoročné orga-
nizovanie spoločenských a kultúrnych 
podujatí. „Ocenenie ma prekvapilo. Sa-
mozrejme, že si ho veľmi vážim a vní-
mam ho ako ocenenie pre celé združenie 
Rodina je viac. Okrem toho určite patrí 

mojim dvom dcéram, ktoré sa mi snažia 
pomáhať, a v súkromí by som si dovolil 
sa podeliť s týmto ocenením s človekom, 
ktorý od začiatku pri všetkých akciách 
stojí pri mne a bez ktorého by to vlastne 
nešlo, a to je moja manželka Broňa,“ s ra-
dosťou sa podelil s uznaním svojej práce 
Peter Kohút.

Oceňovanie spojené s veľmi príjem-
ným kultúrnym programom v podaní pe-
dagogičiek zo základnej umeleckej školy 
sa nieslo v slávnostnom duchu a dobrej 
nálade. „Dnešný deň je pre nás všet-
kých sviatočný, pretože sme oceňovali 
vzácnych ľudí, ľudí, ktorých môžeme 
označiť ako osobnosti, ľudí, ktorí obetu-
jú kus seba, svojho voľného času, svoje 
schopnosti a tvorivosť urobiť niečo pre 
nás ostatných. Myslím si, že je to nao-
zaj dôstojný začiatok XVII. ročníka Dní 
obce. Všetkým oceneným blahoželám, 
prajem im pevné zdravie a verím, že po-
kiaľ im všetky okolnosti budú nahrávať, 
budú vždy súčasťou života našej obce,“ 
vyjadril uznanie oceneným starosta obce 
Roman Urbánik. Ocenení, ich rodinní 
príslušníci a priatelia, ale aj predstavitelia 
obce po oficiálnej časti programu zotrvali 
v priateľských rozhovoroch.

V druhý deň Dní Obce Močenok, pia-
tok, sa program začal veľmi milou udalos-
ťou – vítaním najmladších občanov obce 
do života. V čase od začiatku kalendárne-
ho roka do konca júna, teda za prvý pol-
rok, pribudlo do našej obce 19 detičiek. 
Rodičia spolu s detičkami a zástupcovia 
obce sa zišli vo veľkej sále kultúrneho 
strediska. Pekný program im pripravili sú-
rodenci Rábekovci, žiaci základnej ume-
leckej školy. Všetkým sa prihovoril sta-
rosta obce Roman Urbánik, ktorý potom 
osobne privítal všetkých nových občanov. 
Z príjemnej atmosféry sa tešili najmä do-
speláci, ktorým sa takáto forma vítania ich 
ratolestí do života páčila. „Páči sa nám 
to veľmi, aj detičkám. Ďakujeme za to, 
že takéto niečo robíte pre nás občanov,“ 
tešila sa z pekného podujatia mamička 
Jana. „Radi sme prišli a páčilo sa nám to,“ 
pridal sa aj otecko Viktor. „Teší nás, že si 
obec spomenula aj na našich najmenších 
občanov, cítime sa tu veľmi príjemne 
a veríme, že sa tu nevidíme naposledy,“ 
doplnila mamička malej Vivien Andrea.
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DNI OBCE A SVIATOK   POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
Potom program dní obce pokračoval 

koncertom Pavla Hammela. Prišlo si ho 
vychutnať množstvo divákov všetkých 
vekových kategórií a legenda slovenskej 
populárnej hudby im zato ponúkla skvelý 
program plný známych piesní. Ľudia ich 
spievali spolu s ním a bavili sa. „Mys-
lím, že sme to s divákmi pekne rozbehli, 
že mali sa na čo pozerať, no pozerať už 
veľmi nie, ale počúvať. Teším sa, že tam 
boli hádam aj tri generácie ľudí, ktorí si 
pamätali texty a vedeli ich spievať, aj deti 
sa dobre bavili, takže myslím, že to splni-
lo svoj účel. Teším sa, že ľudia boli spo-
kojní,“ konštatoval spokojne Pavol Ham-
mel. Po skvelom Hammelovom koncerte 
žezlo na pódiu prevzal DJ Andy-B, ktorý 
nadviazal na dobrú atmosféru a svojou 
hudbou vytiahol na parket množstvo mla-
dých. Mládež sa dobre  bavila až do pol-
noci.

Tretí deň osláv XVII. ročníka Dní 
Obce Močenok a slávenia sviatku Po-
výšenia svätého Kríža sa začal v sobotu 
14.septembra 2019 predpoludním va-
rením 13 gulášov. Do kostolného parku 
postupne prichádzali súťažné družstvá, 
ktoré sa v tomto roku rozhodli zabojo-
vať o putovný Močenský kotlík a uvariť 
ten najlepší guláš. Zároveň počas celého 
dopoludnia prinášali gazdinky do súťaže 
upečené „smatankové“ koláče.

Tesne popoludní oficiálny program 
začal otvorením jarmoku starostom obce 

Romanom Urbánikom v sprievode krojo-
vaných dievčat. V areáli školy bolo v tom 
čase už pripravený Divadelný rebriniak 
Divadla z domčeka s dvoma rozprávkami 
a rôznymi aktivitami pre deti.

Potom sa začal hlavný program na 
pódiu, kde sa počas sobotňajšieho popo-
ludnia predstavili najmä domáce umelec-
ké telesá. Ako prvý svoj program prezen-
toval ženský spevácky zbor Cantica pod 
vedením dirigentky Kataríny Hátašovej. 
Zbor si pripravil nové piesne, čím obo-
hatil svoj repertoár zložený najmä zo sa-
králnych a vážnych piesní. „Pre ženy to 
bola veľká motivácia, keďže to bolo niečo 
nové, veľmi sa im páčilo, že sme rozšírili 
náš repertoár. Boli veľmi šikovné a dobre 
sa zhostili tejto úlohy,“ bola s vystúpením 
spokojná dirigentka Hátašová. Canticu na 
pódiu vystriedala spevácka skupina Zú-
govanka so svojím najnovším pásmom 
piesní. Blok piesní sa následne zmenil na 
tanec, ktorý divákom ponúklo takisto do-
máce teleso – folklórny súbor Sečkár. Do-
mácich potom na pódiu vystriedali hostia 
z Cabaj – Čápora – spevokol Nádej, ktorý 
divákom ponúkol pásmo ľudových pies-
ní. „Veľmi dobrá atmosféra je tu, sme 
vysoko spokojní so všetkým tu v Močen-
ku, sme na týchto slávnostiach prvýkrát,“ 
pochvaľovala si náladu v areáli vedúca 
súboru Eva Hálová.

Počas soboty oslavy dní obce u nás 
navštívilo aj množstvo hostí zastupujú-
cich verejnú správu, okolité samosprávy, 
či zástupcovia družobného mesta Vracov 
zo susednej Moravy. „Tradične je tu veľ-

mi dobrá atmosféra, kopec ľudí, stretá-
vam tu veľa známych a všetkým želám, 
aby sa dobre bavili,“ popriala návštevní-
kom prednostka Obvodného úradu v Šali 
Petronela Vižďáková. „Cítime sa tu dob-
re, atmosféra je vynikajúca, ale keby som 
to mal hodnotiť, tak by som sa prikláňal 
k prostrediu tu, blízko parku. Ľudia sú tu 
stále veľmi príjemní, nerobí mi žiadny 
problém stráviť v ich spoločnosti niekoľ-
ko príjemných chvíľ, či už pri úrade, ale-
bo tu, podstatné je, že sme sa opäť stretli,“ 
hodnotil starosta Vracova Jaromír Repík.

V rámci osláv bola slávnostne otvo-
rená aj vínna pivnica pod budovou kul-
túrneho strediska, o ktorú sa bude starať 
základná organizácia Slovenského zväzu 
záhradkárov. Pivnicu prestrihnutím vinič-
ného prútika otvoril starosta obce Roman 
Urbánik, starosta družobného Vracova 
Jaromír Repík a predseda občianskeho 
združenia Vitis Jozef Jankovič. Všetci 
hostia potom v pivnici strávili niekoľko 
chvíľ a ochutnali víno z močenských vi-
níc.

V sobotňajšom programe sa ďalej 
predstavila domáca folklórna skupina 
Močenčanka s pásmom tradičných ľu-
dových piesní. „Pripravili sme si nové 
piesne, aby sme mohli ukázať náš pek-
ný kroj, taký ako sa nosil do kostola. Je 
tu veľa cudzích ľudí a rodákov, tak aby 
to videli,“ povedala nám vedúca súboru 
Mária Szabová. Domáci folklór potom 
na pódiu vystriedali mladí folkloristi zo 
Šale. S pásmom piesní a tancov z vý-
chodného Slovenska vystúpil folklórny 
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súbor Šaľan. Tanečníci zo Šaľanu mali 
po vystúpení pre divákov pripravenú aj 
jednoduchú školu základných tanečných 
krokov, do ktorej sa mohli zapojiť záu-
jemcovia všetkých vekových kategórií. 
„Som veľmi rád, že sme dostali pozvanie 
a mohli sme k vám prísť zatancovať. Tan-
covali sme šarišské tance a robíme aj ško-
lu tanca, kde zapájame divákov, som rád, 
že sa pripojili a tancujú a zabávajú sa,“ 
vyjadril spokojnosť vedúci Šaľanu Ro-
man Hatala.  Po skončení zábavnej aj po-
učnej školy ľudového tanca  moderátorka 
Monika Ternerová vyhlásila výsledky 
XII. ročníka súťaže vo varení guláša Mo-
čenský kotlík a potom VIII. ročníka súťa-
že v pečení smatankového koláča. Guláše 
aj koláče chvíľu pred tým chutnali jed-
notlivé komisie a jednoznačne sa zhodli 
na víťazovi spomedzi gulášov i desiatky 
koláčov. Víťazom Močenského kotlíka sa 
stalo družstvo Fešákov. „Je to pre nás ne-
uveriteľné prekvapenie a panuje tu veľká 
radosť. Na budúci rok prídeme šiesty raz 
a určite víťazstvo obhájime,“ povedala 
za celý kolektív Jana Baková. Víťazkou, 
ktorá upiekla podľa poroty najlepší koláč 
sa stala Anna Hučková“ „Som veľmi pre-
kvapená, že som to vyhrala, to som vôbec 
nečakala a som šťastná, ďakujem veľmi 
pekne,“ povedala nám skromne víťazka.

Všetky aktivity na pódiu i pod ním 
sledovali desiatky návštevníkov poduja-
tia – jedni prišli kvôli hudbe, ďalší kvô-
li gulášom, jarmoku, či kvôli stretnutiu 
s priateľmi. „Prišli sme si sem pozrieť fol-

klór, náš malý rád tancuje, páči sa mu to, 
tlieska im. Myslím, že je dobrý program, 
mnoho stánkov, ľudí, aj počasie nám vy-
šlo, takže sme radi,“ tešila sa z krásneho 
dňa mamička malého tanečníka Maxima 
Monika. „Všetko sa nám tu páči, boli sme 
s deťmi aj na divadlo, bolo to fajn,“ pri-
dala sa návštevníčka Iveta. „Je to tu lepšie 
ako pred úradom, je tu viac priestoru, aj 
tam to bolo dobré, ale také stiesnené, tu je 
to oveľa, oveľa lepšie, každý si príde na 
svoje,“ konštatoval návštevník Peter.

V podvečer sa štýl hudby na pódiu 
radikálne zmenil, slová ľudových piesní 
zostali, ale z reproduktorov znel rock. 
Hudobná skupina Dríst z Ilavy rozprúdila 

skvelú zábavu. Milým osviežením bolo 
aj vystúpenie mladučkej speváčky Emky 
Vavríkovej, ktorá si s Drístom zaspieva-
la premiérovo jednu pieseň. „My veľmi 
radi chodíme do týchto končín, lebo sú tu 
krásni ľudia, nie je to o tom, že my ro-
bíme program im, ale oni robia program 
nám. Pred tým pódiom tancujú v rôznych 
krojoch a je to absolútne fantastické. Mu-
sím pochváliť aj vedenie obce, že keď sa 
na to pozriem, tak toto už nevyzerá ako 
nejaké oslavy, ale ako vážny festival,“ 
pochvaľoval si šéf Drístu Eduard Štencl.

Posledným sobotňajším hosťom osláv 
bola moravská dychová hudba Mistřiňan-
ka. „Páči sa nám tu, je to tu pekne pri-
pravené, pekne je o nás postarané, ale už 
je zima, na začiatku bolo veľa ľudí, ale 
teraz to už viazne,“ komentoval situáciu 
kapelník Mistřiňanky František Pavluš. 
Návštevníci sa bavili asi do polnoci, kedy 
sa naozaj rozhodli, že im je chladno a po-
brali sa domov.

Nedeľný program osláv dní obce 
a sviatku Povýšenia sv. Kríža sa začal 
slávnostnou svätou omšou v kostole sv. 
Kríža, ktorú celebroval vicerektor Kňaz-
ského seminára v Nitre Miroslav Šidlo.

Program pokračoval popoludní maj-
strovským futbalovým stretnutím, v kto-
rom si domáce A-čko zmeralo sily so 
Slovanom Nitra – Chrenová. Neskôr sa 
všetky aktivity presunuli opäť do areálu 
kultúrneho strediska. Program sa začal 
vystúpeniami detí a mládeže – návštev-
níkom sa predstavili detičky z materskej 
školy, základnej umeleckej školy a klubu 
karate. Potom sa návštevníkom predstavil 
so svojím pestrým programom tanečný 
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Ďakujeme sponzorom, ktorí podporili 
Dni obce 2019

REALIZOVANÉ S FINANČNOU 
PODPOROU NITRIANSKEHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Gabriel Száraz, Diakovce
EIZEN, s.r.o. Močenok

KORA Mont, s.r.o., Močenok
TIBI, Tibor Rábek, Močenok

ELSA, s.r.o. Močenok
Peter Szalay, Hájske

Kvetinárstvo Suchá, Močenok
IToffice Matúš Lenčéš, Močenok

Róbert Benko, RB GEO, Močenok
Menert s. r.o., Šaľa 

Ing. Henrich Bleho, INEX-Hausgarden, s. r. o., Močenok
Peter Pápay – Vinárstvo Močenok

Poľnohospodárske družstvo Močenok
ŽELEZOOBCHOD TÓTH - Ing. Miroslav Tóth, Močenok

DUSLO Šaľa, a.s.
Alexander Lenčéš, RECYPLAST SK, s.r.o., Horná Kráľová

Pálenica Močenok

PETRIS-SLOVAKIA, s.r.o.

Ing. Pavol Žember, Zbehy 

klub Jumping zo Šale, ktorý si pre deti 
a mládež pripravil aj zaujímavý tanečný 
workshop. Po osviežení moderným tan-
com sa ľudovými piesňami prezentovala 
folklórna skupina Kráľovanky z Hornej 
Kráľovej. V tomto roku sa u nás po prvý 
raz predstavili aj s dievčatami – speváč-
kami, ktoré sa ku skupine pripojili.

Aj počas nedele sa do areálu kultúr-
neho strediska prišlo zabaviť množstvo 
obyvateľov obce a návštevníkov, ktorí si 
prišli vychutnať pripravený program. „Je 
to tu super, báječná hudba každý rok, milí 
ľudia sa tu stretávajú,“ páčil sa program aj 
prostredie Erike. „Mne sa tu páči skáka-
cí hrad, ihrisko, cukrová vata a pukance. 
Boli tu aj tanečné vystúpenia a mne sa to 
páčilo,“ hodnotila podujatie školáčka Ne-
linka.  

V podvečer sa v programe predsta-
vili Gajdošskí trogári a folklórny sú-
bor Drienka z Veľkého Zálužia, ktorí 
návštevníkom pripomenuli takmer za-
budnutú hru na gajdy a ľudové piesne 
z Veľkého Zálužia. „Atmosféra tu je 
výborná, nám sa tu veľmi páči, my sme 
veľmi vďační, že sme sem mohli prísť 
a že sme mohli vystúpiť a ukázať kúsok 
našej tradície. My sme z Veľkého Zálu-
žia a vo Veľkom Záluží sme mali gajdo-
ša Jozefa Antalíka, ktorého sa snažíme 
trošku priblížiť ľuďom a zachovať gaj-
došskú tradíciu, ktorú sme mali v dedi-
ne,“ prezradila vedúca súboru Michaela 
Pavelová. Záver programu patril domá-
cemu telesu – dychovej hudbe Močen-
ská kapela. Dychovkári si pre návštev-
níkov pripravili rezké pásmo skladieb 
z rôznych regiónov.

Počas posledných minút bol čas hod-
notiť aj zo strany organizátorov tohtoroč-
né oslavy dní obce a sviatku Povýšenia 
sv. Kríža, podujal sa na to starosta Roman 
Urbánik: „Po niekoľkomesačných prípra-
vách programu, po niekoľkodňových prí-
pravách samotného podujatia a štvordňo-
vej realizácii sme o chvíľočku na konci. 

Myslím si že v tomto roku, aj podľa reak-
cií návštevníkov môžeme konštatovať, že 
oslavy sa vydarili po stránke programu, aj 
po stránke počasia a tým sme naše zadanie 
splnili. Oslávili sme sviatok Povýšenia sv. 
Kríža a myslím si, že sme pripravili krás-
ne chvíle všetkým vekovým kategóriám.“

ML
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Začiatok školského roka
Nový školský rok sa vo všetkých zák-

ladných a stredných školách začal v pon-
delok 2.septembra 2019. Až do posled-
ného prázdninového dňa bolo nádherné 
letné počasie. Prvý školský deň bol však 
poznačený dažďom, aj preto sa slávnost-
né otvorenie nemohlo konať vonku, ale 
všetci žiaci sa zišli vo svojich triedach. 
Prostredníctvom školského rozhlasu sa 
im po štátnej hymne prihovorili riadi-
teľ školy Eduard Lacko, starosta obce 
Roman Urbánik, dekan Peter Michalov 
a riaditeľ základnej umeleckej školy To-
máš Obola. Po slávnostnom otvorení 
a oboznámení detí so základnými organi-
začnými pokynmi privítali nových prvá-
čikov v ich triedach starosta obce a riadi-
teľ školy.„Práve otvárame nový školský 
rok. V tomto roku máme zapísaných 400 
detičiek, čo je celkom povzbudzujúce čís-
lo. Pevne verím, že sa nám podarí naplniť 
predsavzatia, ktoré sme si dali, a to, aby 

sme boli nad celoslovenským priemerom 
v celoplošnom testovaní nielen u deviata-
kov, ale aj u piatakov. Samozrejme, aby 
si naši deviataci vybrali dobré stredné 
školy a, samozrejme, dostali sa aj na tieto 
školy. Privítali sme 42 prváčikov a pevne 
verím, že spoločnými silami aj tento rok 
zvládneme a že na konci školského roka 
budeme môcť povedať, že bol úspešný,“ 

spresnil informácie o žiakoch i ambíciách 
školy riaditeľ Eduard Lacko.

Od utorka 3.septembra sa v škole za-
čalo vyučovanie podľa rozvrhu. Počas 
celého školského roka sa žiaci budú učiť 
190 dní, ďalších 92 dní budú mať prázd-
niny. Prvé dni voľna čakajú školákov už 
koncom októbra, kedy budú mať jesenné 
prázdniny.                                            ML

Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZUŠ – riaditeľom je aj naďalej
Tomáš Obola

Vykonávať funkciu riaditeľa školy je 
veľká zodpovednosť, záväzok, ale zároveň 
aj výzva. Úprimne som rád, že mi bola pre-
javená dôvera a bol som opätovne zvolený 
do funkcie. Myslím, že ZUŠ sa za posled-
né obdobie vyprofilovala a patrí jej neod-
mysliteľné miesto v obci. Okrem toho, že 
žiaci majú možnosť vzdelávať sa v ume-
leckej oblasti, zároveň zmysluplne trávia 
voľný čas. Mojou úlohou a snahou bude 
aj naďalej zvyšovať kvalitu edukačného 
procesu a vytvárať príjemné prostredie pre 
umelecké rozvíjanie talentu žiakov. Mojím 
veľkým snom a plánom je rozšíriť vyučo-
vanie hlavne v oblasti literárno-dramatic-
kého (hereckého) odboru a znova obnoviť 
divadelnú tvorbu, ktorá má bohatú históriu 
v obci. Druhým plánom je tvorba projektov, 
do ktorých budú zapojené všetky odbory. 
Ide o kolektívne zapájanie žiakov do ume-
leckého procesu, ktorého výsledkom budú 
napríklad hra v kapele alebo muzikál. Tie-
to dva plány spolu úzko súvisia a vyžadujú 
si vysoké nároky na materiálno-technickú 
stránku, ale verím, že za pomoci žiakov, ro-
dičov a pedagogického zboru sa to dá zre-
alizovať. A preto rodičom a budúcim záu-
jemcom o štúdium na ZUŠ odkazujem, aby 
sa nebáli navštíviť našu školu a prišli tráviť 
svoj voľný čas prostredníctvom hudby, vý-
tvarného alebo hereckého umenia.         TO
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„Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ Močenok“
Základná škola, Školská 1699/23, 

Močenok realizuje dopytovo-orientovaný 
projekt. 
Názov projektu: 
Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov 
so ŠVVP v ZŠ Močenok 
Operačný program: 
Ľudské zdroje
Kód výzvy:
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
Kód projektu: 
312011U460
Realizácia projektu: 
09.2019 – 08.2022
Rozpočet projektu: 
44 460,00 €
Spolufinancovanie: 5 %
Cieľová skupina: 
Žiaci základnej školy
Ciele projektu: Zlepšiť prístup ku kva-
litnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie 
výsledky a kompetencie žiakov v Základ-
nej škole. Aktivity projektu, ktorý sa bude 
realizovať v Základnej škole, Školská 
1699/23, Močenok, prispejú k priprave-
nosti žiakov na prechod na nadväzujúci 
stu-peň vzdelávania, pripravenosti žiakov 
v základnej škole na strednú a na ich bu-
dúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. 
na prechod na nasledujúci stupeň vzdelá-
vania, a to podporou rovnakého prístupu 
ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. 
Špecifická pozornosť bude venovaná 
zlepšeniu školského prospechu žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-
trebami.
Aktivity projektu: Projekt sa bude reali-
zovať 36 mesiacov.
Jednotlivé činnosti vykonávané školským 
psychológom:
- vykonáva odborné činnosti v rámci 

orientačnej psychologickej diagnosti-
ky, individuálneho, skupinového alebo 
hro-madného psychologického poraden-
stva, psychoterapie, prevencie a inter-
vencie k deťom a žiakom s osobitným 
zreteľom na proces výchovy a vzdeláva-
nia v ZŠ a materských školách vo svojej 
územnej pôsobnosti,
- poskytuje individuálne a skupinové psy-
chologické služby, poradenstvo a konzul-
tácie v procese výchovy a vzdelávania 
deťom, žiakom, zákonným zástupcom, 
inkluzívnemu tímu základnej školy, pe-
dagogickým zamestnancom materských 
škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
- uskutočňuje odbornú psychologickú sta-
rostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení 
a v správaní, zdravotne znevýhodne-ným 
žiakom a žiakom zo sociálne znevýhod-
neného prostredia,
- aktívne sa podieľa na preventívnych ak-
tivitách v rámci plánu činnosti MŠ, ZŠ, 
a príslušného CPPPaP,
- v spolupráci s MŠ, ZŠ, komunitnými 
centrami a príslušným centrom peda-
gogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie (CPPPaP) realizuje a vyhod-
nocuje depistážne screeningové vyšetre-
nia u detí a žiakov a následne odporúča 
k stimulácii identifikované oslabené ob-
lasti dieťaťa a žiaka,
- spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizá-
cii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, 
následne sa podieľa na jeho aplikácii 
v praxi,
- zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.roč-
níkov a metodicky usmerňuje prípadné 
nedostatky, upozorňuje na integráciu 
zdravotne oslabených žiakov a ich do-
kumentáciu a následne odporúča zákon-
nému zástupcovi dieťaťa odborné vyšet-

renie v príslušnom centre výchovného 
poradenstva a prevencie,
- poskytuje individuálnu a skupinovú psy-
chologickú starostlivosť žiakom v krízo-
vých sociálnych a životných situáciách 
v súvislosti s drogovou závislosťou a iný-
mi sociálno-patologickými javmi,
- aktívne spolupracuje s odbornými za-
mestnancami centier pedagogicko-psy-
chologického poradenstva a prevencie 
a pripravuje podklady potrebné k vyšetre-
niu žiaka ZŠ, v ktorej pôsobí,
- systematicky sa vzdeláva a sleduje nové 
prístupy a trendy v odborných oblastiach 
súvisiacich s náplňou, poslaním a kon-
cepciou ZŠ,
- práca v segregovaných komunitách,
- spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,
- spolupráca, podieľanie sa na vypraco-
vaní akčného plánu/akčných plánov pre 
inkluzívne vzdelávanie,
- vedie presnú evidenciu riešených prípa-
dov v rámci individuálnej a skupinovej 
činnosti,
- spolupodieľa sa na činnostiach súvisia-
cich s evalváciou projektu.

Bude poskytovať odbornú psycholo-
gickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami 
v učení a správaní, zdravotne znevýhod-
neným žiakom, bude sa aktívne podieľať 
na preventívnych aktivitách v rámci plánu 
činnosti základnej školy a centra pedago-
gicko-psychologického poradenstva pre-
vencie a iné činnosti podľa náplne práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regionálneho rozvo-
ja v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje

www.esf.gov.sk 
www.minedu.gov.sk

Obecné prospechové štipendium
Študenti denného štúdia vysokých 

škôl si môžu do konca októbra  požia-
dať o obecné prospechové štipendium. 
Štipendium poskytuje obec na základe 
všeobecne-záväzného nariadenia (VZN) 
č. 5 z roku 2015 o obecnom prospecho-
vom štipendiu, ktoré sa menilo a dopĺňa-
lo VZN Obce Močenok č. 01/2018. Na 

štipendium majú nárok študenti denného 
štúdia vysokých škôl, ktorí ukončili ak-
tuálny ročník, majú menej ako 27 rokov, 
v čase podania žiadosti majú trvalý pobyt 
na území Obce Močenok a absolvova-
li minimálne 4 roky školskej dochádzky 
v základnej škole v Močenku. Podmien-
kou pre udelenie štipendia je aj dobrý pro-

spech – priemer známok zo skúšok musí 
byť do 1,5. Podľa platného VZN môže 
obec každoročne štipendiom podporiť 
dvoch študentov.  V prípade, že žiaden 
zo žiadateľov nesplní podmienky, podľa 
platného VZN nemusí byť štipendium 
udelené.
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Dňa 10. októbra 2019 si pripome-

nieme druhé výročie, čo nás navždy 

opustil náš otec, dedko a pradedko 

Milan Straňák. Kto ste ho poznali, 

venujte mu spolu s nami tichú spo-

mienku.

Smútiaca rodina. 

Dňa 14. septem-

bra 2019 uplynu-

lo 25 rokov, čo nás 

navždy opustil 

manžel, otec, ded-

ko a pradedko Vojtech Mihálik. 

S láskou spomíname.

Ďakujeme všetkým príbuz-

ným, priateľom a známym, kto-

rí sa dňa 13. septembra 2019 

prišli rozlúčiť s naším drahým 

Imrichom Mlčúchom. Úprimne ďa-

kujeme za prejavy sústrasti a kve-

tinové dary. Manželka Jozefína 

a smútiaca rodina.

Dňa 5. októbra 2019 

uplynie 30 rokov, čo 

nás navždy opustil 

manžel, otec, sta-

rý otec a pradedko 

Imrich Lenčéš. S láskou spomína 

celá rodina.

„Osud je občas krutý,

nevráti, čo raz vzal, 

zostanú iba spomienky

a v srdci žiaľ.“

Dňa 9. októbra uply-

nie smutných 20 ro-

kov, čo nás navždy 

opustila naša dobrá 

priateľka a kolegyňa 

Marika Vőrősová. S úctou a láskou 

spomínajú priateľka Oľga a ko-

lektív zdravotníkov z PK Duslo 

Šaľa.

„Tí, ktorých milujeme, 

neodchádzajú, 

žijú v našich srdciach 

každý deň.“

Dňa 28. septembra 

2019 sme si pripomenu-

li smutné 15. výročie, 

čo nás navždy opustil 

náš drahý otec a apičko 

Michal Bleho.

Dňa 23. júna 2019 

sme si so smútkom 

v srdci pripomenuli 

tretie výročie, čo nás 

navždy opustila naša 

drahá mamička, starká a prastarká 

Veronika Blehová.

S úctou a láskou spomínajú deti 

Mária, Oľga a Michal, vnúčatá 

a pravnúčatá.

„Keď najväčšia láska na svete 

zomrela, keď najlepšia matka 

a otec oči navždy zatvoria. 

Odišli ste tíško, dotĺklo srdiečko, 

stíchol váš hlas, v srdci zostal 

len bôľ a veľký žiaľ.

Spite sladko, snívajte svoj večný 

sen, v spomienkach sme pri vás 

každý deň.“

Dňa 9. sep-

tembra 2019 

sme si pri-

p o m e n u l i 

tretie smut-

né výročie od úmrtia nášho mi-

lovaného otca, dedka a svokra 

Jozefa Szöllösyho a dňa 23. sep-

tembra 2019 sme si pripomenuli 

11. smutné výročie od úmrtia našej 

milovanej mamy, babky a svokry 

Kataríny Szöllösyovej.

S láskou a úctou spomínajú rodi-

na Biceková a rodina Szöllösyová. 

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú 

spolu s nami.

Dňa 21. júna 2019 

sme si pripomenu-

li 10. výročie úmrtia 

nášho drahého otca 

Štefana Šimka a dňa 

9. októbra 2019 si pripomenieme 

10. výročie úmrtia našej drahej 

mamy Veroniky Šimkovej. S úctou 

a láskou spomínajú deti s rodinami.

„Stíchlo navždy srdce zlaté, 

zhasol v tvojich očiach svit, 

ťažko sa nám bude teraz 

bez teba, ocko, žiť...“

Ďakujeme úprimne 

všetkým príbuzným, 

priateľom a známym, 

ktorí sa prišli rozlú-

čiť s naším milova-

ným manželom, ockom a dedkom 

Jánom Hippom. Zároveň ďakujeme 

všetkým zúčastneným za prejavy sú-

strasti a kvetinové dary, ktorými ste 

sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. 

S láskou a úctou spomínajú manžel-

ka Magdaléna, dcéra Zuzana, syno-

via Jozef, Marek a Ján s rodinou.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 

priateľom a známym, ktorí sa 5. 

septembra 2019 prišli naposle-

dy rozlúčiť s manželom a ockom 

Danielom Vrabcom. Ďakujeme za 

prejavy úprimnej sústrasti a kveti-

nové dary. Manželka a dcérky

Dňa 15. septembra 

2019 sme si pripome-

nuli nedožité 80. naro-

deniny nášho drahého 

manžela, otca, dedka 

a pradedka Jaroslava Drtila a zá-

roveň 7. októbra 2019 si pripome-

nieme 6. výročie jeho úmrtia. S lás-

kou a úctou spomínajú manželka 

a dcéra s rodinou.

SMÚTOČNÉ OZNAMY
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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

Predám stavebný pozemok vo výmere 1388 m2 v Hornej 
Kráľovej – Hlavná ulica. Tel.: 0915 098 029 

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

• 

Jesenný zber zeleného odpadu
Kontajnery na zelený odpad (lístie, trávu, prútie) budú pris-

tavené od 8. do 13. októbra 2019 vrátane (II. etapa 29. október 
– 3. november 2019) v týchto uliciach:  ul. Rokošova I., II., 
III., v ul. Chalupy, na parkovisku vedľa horného cintorína, 
ul. Mlynská a vedľa starého mlyna a v ul. vedľa prevádzky 
PC-technik.

V ulici sv. Gorazda pred Orlovňou, v ulici dekana Sčas-
ného pred hospodárskym dvorom, v ulici Dekana Dúbravic-
kého, v Družstevnej ulici za kostolom a na parkovisku pri 
poľnohospodárskom družstve, v ulici Ľ. Štúra vedľa škôl-
ky, v ulici Balajka, Pribinova, Švábska a dva kontajnery 
budú na Nitrianskej ulici od 15. do  20. októbra 2019 vrátane 
(II. etapa 5. – 10. november 2019). 

V uliciach: Borzagoš, Čingov, Hájska, Lúčky, Kakava, 
Pri kamennom moste a na križovatke ulíc Lipová – Cinto-
rínska budú kontajnery od 22. do  27. októbra 2019 vrátane (II. 
etapa 12. – 17. november 2019). 

Kontajnery budú vyvážané priebežne. Patrí do nich iba ze-
lený odpad – to znamená orezané konáre stromov, krovia a vini-
ča, pohrabané staré lístie a tráva, žiaden iný odpad sa do kontaj-
nerov nesmie vkladať, pretože odpad sa bude drviť do kompostu.

Obec Močenok ako prevádzkovateľ miestnych pohre-
bísk v súčasnosti eviduje približne 19 % hrobových miest, 
u ktorých nie je uzatvorená nájomná zmluva a nie je zapla-
tené príslušné nájomné. Táto povinnosť vyplýva z § 5 ods. 
2 z Všeobecne záväzného nariadenia  č. 10/2016 Prevádz-
kového poriadku pohrebísk v  obci Močenok a z §21 zákona 
č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Upozorňujeme, že v prípade 
neuzatvorenia nájomnej zmluvy a nezaplatenia nájmu za hro-
bové miesto, môže byť hrobové miesto zrušené po uplynutí 
zákonom stanovenej lehoty, t. j. 3 roky od upozornenia. Vy-
zývame neznámych nájomcov hrobových miest uzatvoriť 
nájomné zmluvy a zaplatiť nájomné za hrobové miesto 
do 31. 12. 2019. V opačnom prípade bude pristúpené k zruše-
niu daného hrobového miesta.

V prípade, že hrobové miesto nepotrebujete, je možné pí-
somne dané hrobové miesto odovzdať obci pre iného nájomcu. 
Písomné odovzdanie hrobového miesta je potrebné doručiť 
alebo prísť podpísať na obecný úrad v úradných hodinách.

Zoznam hrobových miest s číslami hrobov a menami zo-
snulých, ale aj bez mien zosnulých je zverejenný na webovom 
sídle Obce Močenok www.mocenok.sk.
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SS Zúgovanka

Súťažiaci  - Močenský kotlík

Víťaz Močenského kotlíka - Fešáci

FS Sečkár

DH Močenská kapela

Súťažiaci  - Smatankový koláč Víťazka súťaže o najlepší koláč Anna Hučková

FS Močenčanka

ŽSZ Cantica



Pavol Hammel

DH MistřiňankaGajdošskí trogári z Veľkého Zálužia

Karate MočenokFS Drienka z Veľkého Zálužia

SS Nádej z Cabaj-ČáporaTK Jumping zo Šale

Materská škola MočenokFS Kráľovanky z Hornej Kráľovej

HS Dríst


