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Reštaurovanie organa v kostole: Priebeh tmelenia - príprava podkla-
du pre retuš pôvodného maľovaného povrchu. Horná časť organovej skrine po deinštalovaní zlátených prvkov.

Sonda v spodnej časti skrine, označenie vrstiev v rámci stratigrafie. Drevokazným hmyzom narušená štruktúra dreva.
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Vzácny močenský organ
Dvojmanuálový organ pre Kostol sv. 

Klimenta v Močenku bol vyrobený v roku 
1790 v organárskej dielni rodiny Pažických 
z Rajca. Dieľňa Pažických fungovala viac 
ako tri generácie medzi rokmi 1757 – 1879. 
O jej činnosti sa dozvedáme vďaka ich die-
lenskej knihe, ktorá bola čiastočne publiko-
vaná v Katolíckych novinách v rokoch 1875 
– 1876. Podľa nej Pažickí vytvorili viac ako 
180 nástrojov. Súpis organov z dielne Pa-
žických obsahuje údaje o 13 dvojmanuálo-
vých organoch s rôznym počtom registrov, 
z ktorých sa do súčasnosti zachovali len or-
gany v Pruskom (1777), Višňovom (1797) 
a Močenku (1790) a (čiastočne upravené) 
organové skrine v Liptovskom Hrádku 
(1795), Modre (1780), Rajci (1771) a Szo-
be (v Maďarsku, 1794).

Z hľadiska technológie a úpravy po-
vrchu drevenej skrine ide o tradičný postup 
výstavby polychrómie (náterových vrstiev) 
na kriedovom podklade. Najkritickejší je 
stav samotného dreva, teda samotná fyzic-
ká podstata diela. Okrem statického naru-
šenia oboch skríň (staršej a mladšej), bor-
tiacich sa k sebe (dôsledok úpravy staršej 
skrine na sklonku 19. storočia Vincentom 
Možným), vykazuje drevená architektúra 
aj dramatické poškodenia spôsobené vply-
vom drevokazného hmyzu. Ten bol pred 
začatím reštaurovania aktívny.

Rozsah zachovaných pôvodných vrstiev 
(monochrómny biely náter kombinovaný 
so zlátenými ornamentmi) je po očistení od 
sekundárnych náterov na hranici 20 – 30 
%. Vrstva premaľby prítomná na organovej 
skrini bola aplikovaná nedbalo, bez zmyslu 
pre detail, čo dokazovali stekance, neupra-
vený hrboľatý podklad a podobne. Pôvodná 

úprava, monochrómny biely náter, mala za 
cieľ imitovať biely mramor, ide o techniku 
nepravého polierweissu.

Stav dreva bol na niektorých častiach 
natoľko havaríjny, že nebolo možné vyko-
nať reštaurátorský zásah na mieste. Preto 
bolo nutné transportovať niektoré časti 
organu (najmä lipové zlátené rezby) do 
reštaurátorského ateliéru.

Po odstránení hrubých nečistôt bolo 
na niektorých miestach nutné realizovať 
upevnenie uvoľneného kriedového pod-
kladu (najmä zlátenia) roztokom želatíny 
vo vode. Čistenie zlátenia a odstraňovanie 
sekundárnych náterov bolo realizované 
chemicky vhodnou kombináciou rozpúšťa-
diel. Niektoré vrstvy, ktoré nebolo možné 
odstraňovať chemicky, boli odstránené me-
chanicky. Dôležitým krokom bolo vykona-
né spevnenie najviac degradovaných častí 
architektúry v roztoku Solakrylu a Toluénu. 
Degradované časti sochárskej výzdoby boli 
spevnené formou opakovaného ponorenia 
jednotlivých častí. Lokálne deštruované 
časti hmoty skrine boli spevnené lokál-
ne, opakovaným náterom totožným ma-
teriálom. V súčasnosti prebieha tmelenie 
povrchu skrine do takého stavu, aby bolo 
možné realizovať retuš a rekonštrukciu pô-
vodnej farebnosti. V priebehu reštaurátor-
ských prác na skrini a plastickej výzdobe 
organu je nevyhnutná spolupráca s rea-
lizátormi opravy samotného hudobného 
nástroja. Termín ukončenia komplexného 
reštaurovania závisí od rôznych okolností. 
Predpokladaný termín ukončenia reštauro-
vania organovej skrine je apríl 2020.

Mgr. Marek Repáň
člen Komory reštaurátorov

Obec Močenok pozýva deti na 
STRETNUTIE SO SV. MIKULÁ-
ŠOM, ktoré sa uskutoční v sobo-
tu 7. decembra 2019 o 16.00 hod. 
v spoločenskej sále obecného úradu.
Pre deti bude pripravený veselý a zau-
jímavý mikulášsky program, o ktorý sa 
postará bábkové Divadlo na hojdačke, 
ktoré pre deti odohrá divadielko pod 
názvom S.O.S. Mikuláš. Mikulášske 
balíčky pre deti si môžete objednať 
v knižnici Močenok do 29. novembra 
2019. Cena balíčka je 4,50  €. Mikuláš 
so svojím sprievodom bude chodiť ob-
cou v piatok 6. decembra 2019.

Obecný úrad Močenok v spolupráci s Klubom tvorivosti v Močenku Vás pozývajú na VIANOČNÚ VÝSTAVU. Uskutoční sa 
od 9. do 11. decembra 2019 v čase od 9.00 do 17.00 hod. Expozícia bude umiestnená v kultúrnom stredisku – kláštor a bude spo-
jená s predajom vystavených predmetov.

Obec Močenok pozýva záujemcov o predaj vianočného tovaru na VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa uskutočnia v piatok 13. a v so-
botu 14. decembra 2019 v priestoroch areálu kultúrneho strediska v Školskej ulici. Trhy sa začínajú počas oboch dní od 16.00 
hod. a trvajú do 22.00 hod. Záujemcovia o predaj vianočného tovaru sa môžu prihlásiť na mailovej adrese: televiziamocenok@
gmail.com, alebo na tel. čísle 0907 759 854 najneskôr do 9. decembra 2019.

Obec Močenok v spolupráci s Farnosťou sv. Klimenta pozýva obyvateľov obce na POŽEHNANIE ADVENTNÉHO VENCA, 
ktoré sa bude konať v sobotu 30. novembra 2019 o 17.00 h v areáli obecného úradu.
Všetci záujemcovia sú srdečne pozvaní.
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Nové osvetlenie v športovej hale
V polovici ok-

tóbra bolo zrekon-
štruované osvet-
lenie v športovej 
hale v našej obci. 
Táto investičná ak-
cia bola zahrnutá 
v rozpočte pre ten-
to kalendárny rok. 
„Na základe roz-
hodnutia obecného 
zastupiteľstva boli 
v rozpočte vyčle-
nené finančné pro-
striedky na výmenu 

Knižné búdky

V uplynulých dňoch boli v našej obci 
namontované nové zariadenia slúžiace na 
uskladnenie kníh, takzvané knižné búdky. 
„Na základe inšpirácie z iných samospráv 
sme sa rozhodli aj v obci Močenok zria-
diť knižné komunitné búdky. Sú to búdky, 

v ktorých sú a budú umiestnené knihy. 
Tieto knihy sú určené na čítanie širokej 
verejnosti. Ľudia, ktorí majú záujem, 
môžu si knihu požičať, prečítať, vrátiť do 
búdky. V prípade, ak majú knihy, ktoré už 
nepotrebujú, môžu ich do týchto búdok 
vkladať tak, aby sa čo najväčší počet ľudí 
dostal ku knihám a mohol si ich prečítať,“ 
objasnil starosta obce Roman Urbánik 
novú aktivitu.

Projekt knižných búdok je založe-
ný na láske k literatúre s cieľom umož-
niť zadarmo si požičať a prečítať knihy. 
Samozrejme, predpokladá, že ľudia sa 
k nim budú správať s rešpektom, nebudú 
ich ničiť a nebudú ničiť ani ich prechodný 
domov – drevenú búdku. „Jedna knižná 
búdka je umiestnená pri farskom Kostole 
sv. Klimenta a druhá je pri fontáne. Máme 
pripravenú ešte tretiu, ktorá bude umiest-
nená pred obecným úradom,“ doplnil 
starosta Urbánik. Autori projektu dúfa-
jú v úspech a zvýšenie záujmu o čítanie 
kníh vo všetkých vekových kategóriách. 
Do búdok je možné vložiť aj detskú alebo 
odbornú literatúru.

ML

Aktuality z obce
Pracovníci obce aj počas jesene 

pokračujú v postupnom budovaní 
nového oplotenia dolného cintorí-
na. Podstatná časť oplotenia je už 
dohotovená, zostáva dokončiť časť 
od obytných domov na Hájskej 
ulici.

V Domove dôchodcov Milosrd-
ného samaritána bol zrealizovaný 
úspešný projekt. Obec získala vďaka 
výzve Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky 
dotáciu vo výške 4 600 eur pre domov 
dôchodcov na materiálno-technické 
vybavenie pre obytné a spoločenské 
priestory. Domov nakúpil z dotácie 
nové stoličky do izieb klientov a stoly 
a stoličky do jedálne zariadenia.

V septembri bola v rámci Nit-
rianskeho kraja vyhodnotená čin-
nosť školských športových stredísk 
na všetkých základných školách 
kraja za uplynulý školský rok. Zá-
kladná škola z našej obce obstála 
v tomto hodnotení veľmi dobre, 
bola najúspešnejšou z okresu Šaľa 
a 8. najlepšia v Nitrianskom kraji. 
Výborné výsledky škola dosiahla 
vďaka práci pedagógov so žiakmi, 
ktorí excelovali najmä v rôznych at-
letických disciplínach, ale aj v bas-
ketbale, stolnom tenise, streľbe zo 
vzduchovky, vo futbale, v hádzanej 
a iných športoch. 

Vodičov motorových vozidiel 
čaká od 1. novembra zmena, tento raz 
príjemná – ich autolekárničky, ktoré 
majú vo vozidlách budú totiž za ur-
čitých podmienok v poriadku, aj keď 
budú po exspirácii. Ministerstvo do-
pravy pripravilo zmenu normy, ktorá 
ruší lehotu dátumu ich spotreby alebo 
platnosti, kým nie je lekárnička pou-
žitá. V zložení lekárničky sa zmenou 
normy nič nemení. Prakticky to zna-
mená, že obsah lekárničky, ktorý je 
rozdelený do 4 samostatných modu-
lov zostáva v platnosti a obaly musia 
byť na pohľad neporušené a nezne-
hodnotené. V prípade, ak budú obaly 
modulov porušené, musí byť lekárnič-
ka obnovená alebo nová, podľa doby 
exspirácie. Pripomíname vodičov, že 
by ju mali mať uloženú na mieste, kde 
nedopadajú priame slnečné lúče, na-
príklad v kufri vozidla.

osvetlenia. Viedlo nás k tomu to, že svetlá, 
ktoré boli v športovej hale boli energetic-
ky veľmi náročné a často sa stávalo, že ich 
životnosť bola veľmi krátka,“ informoval 
o probléme v hale starosta Roman Urbá-
nik. Po niekoľkoročných skúsenostiach 
sa tak obec rozhodla investovať do vý-
meny osvetľovacích telies a po verejnom 
obstarávaní  bola vybratá ponuka v hod-
note takmer 10 000 eur. Následne bolo 
pracovníkmi vybratej spoločnosti osvet-
lenie vymenené. „Vymenili sme svetlá za 
LED-kové, je ich o polovicu menej, majú 

nižší výkon ako tie predchádzajúce a na-
stala úspora zhruba 60% na nákladoch na 
energiu, ale zlepšilo sa osvetlenie celej 
športovej haly. Myslím, že to bude na pro-
spech všetkých, ktorí budú športovú halu 
využívať,“ dodal starosta Urbánik.

Počas uplynulých dní už osvetlenie na 
majstrovských zápasoch v hádzanej fun-
govalo a prítomní potvrdili, že napriek 
tomu, že je svietidiel menej, tak je ich 
svietivosť vyššia ako u pôvodného osvet-
lenia.

ML
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Štátny archív v Šali ponúka zaujímavé podujatia
V Štátnom archíve v Šali je verejnos-

ti k dispozícii výstava dokumentov pod 
názvom Archívy – klenoty regiónu, ktorá 
potrvá až do druhej polovice nasledujúce-
ho roka. Jej otvorenie v septembri sprevá-

dzala konferencia na rovnakú tému. „Táto 
výstava je celý rok prístupná všetkým ľu-
ďom, ktorí majú záujem. Sú tu hlavne do-
kumenty z nášho regiónu – Galanty, Šale, 
Dunajskej Stredy. Každý, kto má záujem, 
môže sem prísť a my mu urobíme v rámci 

pracovných dní a pracovných hodín exkur-
ziu. Močenok patrí územne tiež do nášho 
archívu a teraz tu máme krásne privilegi-
álne listiny, ktoré by mohli byť veľmi za-
ujímavé pre Močenčanov, lebo sa týkajú 

vyslovene Močen-
ka,“ uviedla nás do 
problematiky pra-
covníčka archívu 
Monika Mikleová.

Výstavou v ša-
lianskom archíve 
nás sprevádzal aj 
riaditeľ Štátneho 
archívu v Nitre Pe-
ter Keresteš, kto-
rý nám predstavil 
vzácne listiny tý-

kajúce sa nielen Močenka, ale aj iných 
mestečiek a obcí v okolí. „Na tejto výstave 
sa podarilo zverejniť štyri výsadné listiny 
mestečka Močenok, ktoré sú vlastne po 
prvýkrát prezentované verejnosti, pretože 
sa predpokladalo, že sa nezachovali v ori-

gináloch. Je to päť jarmočných a trhových 
privilégií mestečka Močenok. Najstarší 
originál pochádza z roku 1623 a najmladší 
z roku 1699. Sú to výsadné listiny, ktoré 
udeľujú mestečku Močenok právo konania 
týždenných trhov a jarmokov, respektíve 
ich obnovujú. Prvé privilégium vydal mes-
tečku už cisár Maximilián v poslednej tre-
tine 16. storočia, ale to sa, žiaľ, nezacho-
valo v origináli, ani nepoznáme jeho odpis, 
takže najstaršie zachované v origináli je 
až z roku 1623. Dokumenty boli uložené 
v Biskupskom archíve v Nitre a na tejto 
výstave sa po prvý raz prezentujú verej-
nosti,“ spresnil informácie o zaujímavých 
dokumentoch Peter Keresteš.

Interesantnú výstavu môžu navštíviť 
záujemcovia počas pracovných dní vždy 
v čase od 8.00 do 16.00 hod. Šaliansky 
archív okrem výstavy vzácnych listín po-
núka aj jednu stálu výstavu, v júni deň 
otvorených dverí alebo pomoc pri hľadaní 
historických materiálov.

ML

Štafetová adorácia rodín 2019
V sobotu 26. októbra 2019 sa naša far-

nosť zapojila do celoslovenskej štafetovej 
Adorácie rodín za rodiny, ktorú skoordi-
novalo združenie Rodina je viac v spolu-
práci s Farským úradom v Močenku, pod 
záštitou Familiae Locum - Rodinkovo 
n.o.

Myšlienkou štafetovej modlitby je, 
aby sa každý deň kalendárneho roka 2019 
konala nepretržitá 12-hodinová adorácia 
(8.00 - 20.00 hod.) v nejakej inej farnosti 

alebo reholi na Slovensku so spoločným 
úmyslom modliť sa za rodiny. Močenské 
rodiny si rozdelili hodinovú modlitebnú 
štafetu v kostole sv. Kríža pri vystavenej 
sviatosti oltárnej.

Vďaka patrí nášmu pánovi deka-
novi Petrovi Michalovovi za podnet 
a sprostredkovanie, pánovi kaplánovi 
Ľubošovi Utekalovi za pomoc, rodinám, 
ktoré obetovali svoj čas a takýmto spô-
sobom si vzali adoráciu na starosť, ale 

i množstvu farníkov a rodín, ktoré prichá-
dzali počas celého dňa k modlitbe pred 
vyloženiu sviatosťou oltárnou.  

Peter Kohút

Aktuality z obce
Vo farskom Kostole sv. Klimenta 

sa koncom septembra ďakovalo za 
úrodu. Pri tejto príležitosti bol kostol 
vyzdobený darmi prírody a tohtoroč-
nou úrodou ovocia a zeleniny.

V čase od 26. septembra do 15. de-
cembra 2019 putuje po mestách Česka 
a Slovenska relikviár životnej veľkos-
ti s pozostatkami sv. Vincenta de Paul. 
V močenskom Kostole sv. Klimenta 
bol relikviár vystavený 5. októbra 2019 
a prišli si ho uctiť desiatky veriacich 
z našej obce a širokého okolia. Cieľom 
putovania relikviára je oboznámiť ve-
rejnosť so životom a dielom tohto fran-
cúzskeho svätca a priniesť jeho milosti 
k ľuďom, ktorí ich potrebujú.

V nedeľu 17. novembra 2019 sa v našej Farnosti sv. Klimenta v Močenku budú sláviť HODY – slávnosť patrocínia farského 
kostola a farnosti sv. Klimenta. Titul kostola a farnosti oslávime slávnostnou sv. omšou vo Farskom kostole sv. Klimenta v nedeľu 
o 10.30 hod. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude vdp. ThLic. Andrej Filin, koordinátor pre pastoráciu mládeže.
Po skončení sv. omše bude malé agapé, ktoré si každoročne pripravujú sami farníci. 
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Opäť úspešný zber papiera v škole
Počas druhého októbrového týždňa sa 

na základnej škole v našej obci uskutočnil 
tradičný jesenný zber papiera. Žila ním 
doslova celá obec, pretože žiaci chceli 
priniesť čo najviac papiera a jeho prive-
zením do areálu školy zamestnali svojich 
rodičov či starých rodičov. O papier žia-
dali rodinu, susedov i známych, čím sa 
do tejto akcie postupne zapojil takmer 
celý Močenok. Počasie počas celého týž-
dňa zberu prialo a papier v kontajneroch 
sa každý deň pekne hromadil. „Do zberu 
sme s troma kamarátkami doniesli 22 kg 
papiera, na rukách. Veľmi sa mi tento zber 
páči, pretože tým pomáhame škole a mož-
no vyhráme nejaké dobré ceny. Všetci sa 
veľmi snažíme a každé kilo je vzácne,“ 

povedala nám na margo zberu žiačka Lu-
cia. „Priniesla som papier pre našu triedu 
a dúfam, že to pomôže nám aj škole,“ do-
plnila Paulína. Zber prebiehal hladko vďa-
ka učiteľom, ktorí sa pri zbere striedali, 
ale aj žiakom vyšších ročníkov, ktorí radi 
pomohli pri jeho vynášaní z áut a ukladaní 
do kontajnerov. „Celkom je tu zábava,“ – 
debatoval s nami priamo z kontajnera na 
papier Matúš – „mňa to baví. Teraz je to 
tu trošku stiesnené, keď je tu veľa papiera, 
ale s kamarátmi je tu fajn.“ Veľkou pomo-
cou boli aj dievčatá, brigádu si pochvaľo-
vala aj Eliška: „Ja som sa na to celkom 
tešila, pretože nám odpadla hodina a ja 
mám takéto aktivity rada, mňa to celkom 
baví a myslím, že aj ostatných.“ Celkovo v tomto zbere žiaci nazberali 

takmer 30 ton starého papiera a kartónov 
určených na recykláciu. „Tento rok sme 
boli celkom úspešní, lebo sme nazbierali 
28 ton papiera. Som veľmi rád, že deti sa 
aktívne zapojili do tohto zberu, a, samo-
zrejme, aj rodičom veľmi pekne ďakuje-
me. Naším cieľom je za peniaze získané 
v zbere kúpiť interaktívnu tabuľu, už nám 
chýba iba jedna,“ prezradil plány na in-
vestovanie peňazí zo zberu riaditeľ školy 
Eduard Lacko.

Najviac papiera z celej školy sa poda-
rilo nazbierať 4. B, ktorej žiaci priniesli 
spolu 2415 kg, druhí v poradí boli žiaci  9. 
B s 2251 kg prineseného papiera.

ML

Školáci budú mať vynovené jazykové učebne

Obec Močenok pred časom reagovala 
na výzvu na zrekonštruovanie jazykových 
učební na základnej škole. Projekt obce 
bol úspešný a Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Slovenskej re-

publiky, ktoré výzvu vyhlásilo, schválilo 
pre močenskú základnú školu jeho reali-
záciu. „Na základe informácií od pána sta-
rostu sme sa dozvedeli, že prešiel projekt 
Jazykové laboratóriá. Veľmi sa tešíme, 

pretože nám to pomôže v pedagogickej 
činnosti, a dúfam, že možno už v tomto 
alebo najneskôr v budúcom školskom 
roku sa budú môcť jazykové laboratóriá 
využívať. Ide o jazykové laboratóriá an-
glického jazyka a nemeckého jazyka, kde 
by sa deti učili ešte príjemnejšou formou 
ako doteraz,“ netajil radosť z úspešného 
projektu riaditeľ školy Eduard Lacko.

Výdavky na celý projekt sú plánované 
vo výške takmer 45 000 eur s 5 % spoluú-
časťou obce. „Teraz sa nachádzame v čas-
ti verejného obstarávania jednotlivých 
prác – stavebných, dodávok didaktickej 
techniky a nábytku do týchto jazykových 
laboratórií. Máme snahu, aby sme do 
konca kalendárneho roka skončili úspeš-
ne obstarávanie aj realizáciu a odovzdali 
učebne do užívania žiakom ešte v tomto 
školskom roku,“ plánuje starosta obce 
Roman Urbánik.

ML
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Na naše otázky odpovedá Mgr. Michal 
Bakyta – projektový manažér PZO.

Aký je trend v oblasti komunálnych 
odpadov? Je odpadu viac alebo menej?
Žijeme dobu konzumu, čo sa dramaticky 
prejavuje aj na množstve komunálneho 
odpadu. Uvediem konkrétny príklad – 
kým v roku 2000 každý Slovák vyprodu-
koval približne 250 kg odpadu za rok, tak 
v roku 2018 to bolo už viac ako 350 kg. 
Pre porovnanie priemer Európskej únie 
je 480 kg na občana a priemer obcí zdru-
žených v Ponitrianskom združení je 390 
kg. Dá sa preto očakávať, že nárast odpa-
du bude pokračovať aj v ďalších rokoch, 
čo sa, samozrejme, odzrkadlí aj na výške 
poplatku za odpad pre občanov.

Keď spomínate poplatok pre občanov 
– skúste povedať, od čoho sa odvíja 
výška tohto poplatku?
Poplatok za komunálne odpady sa odvíja 
od viacerých faktorov. Najdôležitejšie je 
to, aké množstvo odpadu občania vypro-
dukujú a koľko % z neho dokážu vytriediť. 
Za separovaný odpad, ako sú sklo, plasty, 
kovy a papier obce neplatia. To však ne-
platí pri bio odpade, nebezpečných od-
padoch, objemnom odpade, stavebnom 
odpade a, samozrejme, pri zmesovom 
odpade. Hlavne zmesový odpad a objem-
ný odpad bude pre obce a ich občanov 
predstavovať do budúcnosti čoraz väčšiu 
finančnú záťaž. Túto skutočnosť pocítime 
všetci už od začiatku nového roka 2020.

Hovoríte teda, že za zmesový odpad, 
ktorý občania ukladajú do čiernych 
nádob, budeme platiť viac. Prečo je 
tomu tak?
Je tomu tak z dvoch dôvodov: prvým je 
skutočnosť, že na Slovensku sa už nemô-
žu otvárať nové skládky odpadov, môžu 
sa iba rozširovať tie jestvujúce. Každému 
je však jasné, že žiadna skládka sa nedá 
rozširovať do nekonečna. To znamená, že 
skládky, ktoré v súčasnosti máme, sa po-
stupne napĺňajú a zatvárajú. Skládok je 
teda čoraz menej, ale zmesového odpadu 
je stále veľa. Majitelia skládok preto ťa-
žia z tejto situácie a dvíhajú cenu odpadu 
smerom hore.
Druhým dôvodom je skutočnosť, že 
skládkovanie je považované za najmenej 
ekologické nakladanie s odpadom. Slo-
venská republika preto za odpad, ktorý 
končí na skládke odpadov, vyberá tzv. zá-

konný poplatok obci – čo je akási ,,eko-
logická daň“. Cieľom tohto opatrenia je 
teda tlačiť na mestá a obce, aby vytvorili 
také podmienky pre zber komunálnych 
odpadov, aby zmesového odpadu bolo čo 
najmenej. Výška tohto poplatku každým 
rokom rastie.

Spomenuli ste, že sa na Slovensku po-
stupne zatvárajú skládky odpadov. Čo 
sa stane so zmesovým odpadom, keď 
nebudeme mať možnosť odpad ukla-
dať na skládky?
To je dobrá otázka. Na Slovensku ešte ne-
existuje jasná stratégia, ako ďalej nakla-
dať so zmesovým odpadom. Dosť často 
sa hovorí o mechanickej úprave pred 
skládkovaním. Inak povedané: skôr, ako 
odpad skončí na skládke, prejde proce-
som, pomocou ktorého sa z odpadu vyse-
parujú zložky, ktoré sa dajú ďalej spraco-
vať. Týmto opatrením sa ušetrí miesto na 
skládke, čo predĺži jej životnosť.
Ďalšou z možností je takýto odpad spa-
ľovať tak, ako je tomu napríklad v sused-
nom Rakúsku, v ktorom je skládkovanie už 
zakázané. To, čo vieme povedať už dnes, 
je, že nakladanie so zmesovým odpadom 
bude v budúcnosti výrazne drahšie.

Koľko % odpadu sa u nás vytriedi?
Na Slovensku sa vytriedi iba okolo 28 % 
odpadu (údaje sa rôznia). V Ponitrian-
skom združení je to 46 % (rok 2018). Slo-
venská republika sa zaviazala, že do roku 
2020 vytriedime 50 % odpadu. Verím, že 
Ponitrianske združenie na rozdiel od Slo-
venska tento cieľ splní. Avšak, zloženie 
zmesového odpadu v našich obciach pre 
nás zostáva stále veľkou výzvou.

Ako to myslíte?
Tento rok sme robili analýzy zmesového 
odpadu produkovaného z obcí združe-
ných v PZO. Analýzy sa robili na sklád-
ke odpadov, ako aj priamo v obciach pri 
zbere nádob. Výsledky boli zdrvujúce 
– viac ako 50 % odpadu by sa ešte dalo 
vytriediť. V praxi to teda vyzerá asi takto: 
bežná domácnosť by mala mať čiernu ná-
dobu poloprázdnu. No keďže ju má polo-
prázdnu, tak ju musí ,,silou mocou“ nie-
čím doplniť. Tak ju doplní aj odpadom, 
ktorý sa dá vytriediť. Najviac je to bio 
odpad (viac ako 30 %), ale aj sklo, pa-
pier atď.

Od našich občanov často zaznieva 

otázka, prečo neplatia za odpad menej, 
keď ho triedia, prípadne, prečo obec 
nedostáva za separovaný odpad penia-
ze?
Obce za separovaný odpad nedostávajú 
žiadne financie z dôvodu, že separovaný 
zber komunálnych odpadov nie je zisko-
vý, ale je tomu presne naopak. Triedenie 
odpadu dnes musí byť dotované. Ak by 
tomu tak nebolo, tak obce by si museli 
priplatiť aj za tieto odpady.

Čo teda majú robiť občania pre to, aby 
za odpad nemuseli v budúcnosti platiť 
stále viac?
Prioritne sa treba zamerať na predchá-
dzanie vzniku odpadu. To znamená, že si 
spotrebiteľ trikrát rozmyslí, či danú vec, 
ktorú si chce kúpiť, vôbec potrebuje. A ak 
si už niečo kúpi, tak si bude oveľa viac 
všímať, z čoho je daný tovar vyrobený 
a do čoho je zabalený. Ďalším krokom je 
dôkladné triedenie odpadu.

Za zmesový odpad si od nového roka budeme musieť priplatiť

Aktuality z obce
V uplynulých týždňoch bola vďa-

ka podpore projektu obce dotáciou zo 
Slovenskej agentúry životného pros-
tredia, z programu Obnova dediny re-
vitalizovaná časť verejnej zelene, ktorá 
sa nachádza na Ulici svätého Gorazda. 
Prestarnuté záhony plné prerastených 
a náletových drevín boli upravené 
a vysadené novými krami a kvetmi.

Vedenie obce žiada všetkých ob-
čanov, aby okrem toho, že zodpo-
vedne triedia odpad, dbali najmä pri 
plastovom odpade na jeho správnu 
prípravu. Znamená to, že všetky 
plastové fľaše, tetrapakové obaly 
a plechovky od nápojov je potrebné 
čo najviac stláčať a plastové vrece na 
odpadky, v ktorom sa odpad vynáša 
do kontajnera, je potrebné do nádo-
by na smeti vysypať, aby sa do nej 
zmestilo čo najviac odpadu. Najmä 
pri plastoch totiž zmluvná spoloč-
nosť vyváža často veľký objem, ale 
nízku hmotnosť odpadu. Dôvodom 
bývajú nedbalé, prípadne žiadne, 
stláčanie odpadu a množstvo zavia-
zaných vriec. Kontajnery tak pôso-
bia dojmom, že ich kapacita na daný 
odpad nepostačuje. Stačí sa však 
zodpovednejšie venovať príprave 
odpadu pred vložením do nádoby.
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Vedenie obce si uctilo seniorov
Počas tretieho októbrového víkendu 

sa v spoločenskej sále obecného úradu 
uskutočnilo v rámci októbra – Mesiaca 
úcty k starším stretnutie jubilantov s ve-
dením obce. Tradične starosta obce po-
zýva na stretnutie obyvateľov obce, ktorí 
sa v aktuálnom roku dožívajú okrúhleho 
životného jubilea 65, 70, 75, 80, 85, 90 
a viac rokov. V tomto roku bolo pozva-
ných 172 jubilantov. Spevom všetkých 
privítala spevácka skupina Zúgovanka  
a potom sa im prihovoril starosta obce 
Roman Urbánik a predseda komisie pre 
sociálne veci pri obecnom zastupiteľstve 
Jozef Šuvada. Ako hostia sa na tomto 
milom podujatí zúčastnili aj prednostka 
okresného úradu v Šali Petronela Vižďá-
ková a dekan Dekanátu Močenok Peter 
Michalov. „Som veľmi rada, že som sa 
mohla zúčastniť tejto krásnej akcie, chce-
la by som všetkým seniorom v Močenku 
zaželať veľa šťastia, zdravia, pokoja, veľa 
lásky, aby ju aj oni mohli dávať svojim 
deťom a aby ju aj od svojich detí dostáva-
li a najmä, aby bol mesiac úcty k starším 
celý rok, aby bola medzi nami úcta, po-
hoda a láska celý rok,“ popriala seniorom 
Petronela Vižďáková.

Počas oficiálnej časti všetkým prí-
tomným predstavitelia obce, verejnej 
správy a cirkvi zablahoželali k jubileu 
a odovzdali im drobné darčeky. Potom 
sa už všetci spoločne bavili – spievali si 
spolu so Zúgovankou, debatovali, alebo 

tancovali na rytmické skladby Žochárov. 
„Veľmi sme spokojní, ono by to mohlo 
byť aj častejšie, páči sa nám tu, stretli sme 
tu svojich rovesníkov, aj starších. Raz za 
čas sa treba stretnúť a dobre sa zabaviť,“ 
myslí si jeden z najmladších jubilantov 
Miroslav Piterka. „Mňa veľmi teší, že sa 
táto tradícia zachováva. Voľakedy, keď 
môj otec pred 45 rokmi bol tiež na takéto 
niečo pozvaný, prišiel domov uveličený, 
že si naňho spomenuli a ja som si po-
myslela - no je tam toho! Ale bola som 
mladá, hlúpa, teraz si to aj ja veľmi vážim 
a veľmi sa teším, že sa to dodržiava, stret-
neme sa tu, porozprávame sa, zabavíme, 
zaspievame,“ myslí si Mária Blehová. „Je 

tu super nálada, čo je samozrejmé, keď 
hrá dobrá hudba. Dobre nás aj pohostili, 
tak si myslím, že to je super a veľká vďa-
ka, že ste si spomenuli na takých starších 
ľudí, ja som veľmi vďačná a ďakujem,“ 
doplnila Helena Révayová.

Najstaršou občiankou našej obce je 
97-ročná, mimoriadne vitálna a vždy dob-
re naladená Katarína Suchá, ktorá zatiaľ 
neodmietla ani jedno pozvanie starostu 
obce na spoločné stretnutie a vždy sa ho 
s radosťou zúčastní. „Rada som sem išla, 
už keď som dostala pozvánku hovorím - 
Pane Bože, hádam na mňa nezabudli? Ne-
zabudli, aj som prišla a keď vidím a poču-
jem tú hudbu, hneď sa mi nohy dvíhajú. 

Musela som si ísť zatancovať. 
Takáto stará baba, za dva roky 
sto rokov a ešte má takéto bláz-
nivé nápady....“ – bavila sa sama 
na sebe pani Suchá – „Ale to robí 
cit, vždy keď počujem hrať hudbu 
, tak by som tancovala.“ Starosta 
obce sa tešil z každého návštevní-
ka, ktorý prišiel spoločne so svoj-
imi vrstovníkmi a ostatnými jubi-
lantmi osláviť svoj sviatok. „Ja by 
som sa aj touto cestou chcel pri-
hovoriť všetkým seniorom, ktorí 
sú naši spoluobčania a popriať im 
v rámci Mesiaca úcty k starším 
všetko dobré, veľa zdravia a šťas-
tia. Seniori už veľa toho pre nás 
urobili, často sú však ešte aktívni 
a ak im bude zdravie priať a budú 
mať možnosti a podmienky, budú 
žiť krásny a šťastný život,“ zaže-
lal všetkým starosta obce Roman 
Urbánik.

ML
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Rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach
OZ RUBÍN zorganizovalo pre 77 

účastníkov jesenný pobyt v kúpeľoch 
Turčianske Teplice. A tak 27. septembra 
sme vyrazili na cestu upevnenia si svojho 
zdravia.

Pri listovaní v zemepise sa dozvieme, 
že mesto Turčianske Teplice sa nachádza 
v juhozápadnej časti Turčianskej kotliny 
v Žilinskom kraji a je historickým cen-
trom Horného Turca. Z dejepisu sa zase 
dozvieme, že kúpele Turčianske Teplice 
patria k najstarším na Slovensku. Prvá 
písomná zmienka o teplých prameňoch 
pochádza z roku 1281, kedy vtedajší kráľ 
Ladislav lV. darovacou listinou poručil 
hájske panstvo a teplé pramene grófovi 
Petrovi. V roku 1533 sa Turčianske Tep-
lice stali majetkom mesta Kremnica. Toto 
mesto sprístupnilo pramene všetkým vrs-
tvám spoločnosti a zároveň začalo kú-
pele využívať a budovať. Budovateľský 
rozmach kúpeľov však nastal až v 19. 
storočí. Po februári 1948 boli Štubnian-
ske Teplice premenované na Turčianske 
Teplice. Obrázky z tohto obdobia zdobia 
chodby liečebných domov, návštevníci sa 
môžu preniesť do týchto čias.

V Turčianskych Tepliciach sa ako 
v jediných na Slovensku liečia choroby 
obličiek a močových ciest, liečia sa tu aj 
pooperačné stavy pohybového ústrojen-
stva, degeneratívne chronické ochore-

nia. Kúpeľná liečba je pre dospelých aj 
pre deti. Na liečebné účely sa využívajú 
horúce pramene liečivých vôd, ktorých 
teplota sa pohybuje od 38 do 40 stupňov 
Celzia. Síranovo- hydrouhličitanová, vá-
penato- horečnatá, hypotonická voda sa 
využíva v bazénových a vaňových pro-
cedúrach. Pitie tejto vody tiež prispieva 
k uzdraveniu. O zázračných účinkoch 
tejto vody sa presvedčili aj naši pred-
kovia a známe osobnosti ako napríklad 
František Vesselenyi, kapitán Fiľakov-
ského hradu, či Ján Luxemburský z pa-
novníckeho rodu v Čechách. Portréty 
týchto návštevníkov sú vystavené v ga-
lérii hotela Veľká Fatra.

Po príchode sme sa ubytovali v našom 
štvorhviezdičkovom hoteli Veľká Fatra, 
po krátkom oddychu a obede sa pre nás 
začal čas oddychu. Procedúry pozostáva-
júce z masáží, parafínu, Smaragdového 
kľudového bazéna, plynových injekcií, 
parafínových zábalov a kyslíkovej tera-
pie u nás spĺňali predstavu o dokonalom 
relaxe! Navyše, ešte každý z nás mohol 
stráviť 3x po 3 hodiny v Spa Aquaparku 
a vychutnať si všetky teploty tejto lieči-
vej termálnej vody! Čo sa týkalo stravy, 
podávanie jedla bolo formou švédskych 
stolov a každý si mohol vybrať z bo-
hatej ponuky šalátov, mäsa, príloh či 
sladkých zákuskov! Počas voľna hotel 

organizoval fakultatívne výlety, niekto-
rí z nás sa zúčastnili výletu do Martina 
na jarmok a navštívili skanzen Múzeum 
slovenskej dediny. Členky z klubu tvori-
vosti načerpali inšpirácie pre ďalšiu tvor-
bu. V blízkosti sa nachádza veľký park 
s atrakciami – lavičky slávy, napríklad 
lavička Jozefa Bednárika či lavička Mi-
chaela Jacksona. Fotografie so zelenými 
sochami a fontána meniaca sa na rôzne 
farby nám budú pripomínať miesto náš-
ho pobytu. Pri prechádzke sme navští-
vili aj cukráreň Mikuláša Galandu, kde 
sú umiestnené jeho obrazy. V interiéri 
hotela to tiež žilo, majsterka v zdobení 
medovníkov sa predviedla. Ukážka bola 
spojená s predajom. Večery sa dali tiež 
zmysluplne využiť počúvaním hudby 
a zatancovaním si alebo len tak pose-
dením si s priateľmi pri dobrom víne či 
káve, alebo pive. Dni sa míňali, až nastal 
čas nášho odchodu. Dňa 2. októbra pán 
šofér pristavil autobus s cieľom domov 
do Močenka!

Ešte fotografia a opúšťame Zlaté kú-
pele Turčianske Teplice! Oddýchnutí so 
zážitkami, kúpeľnými oblátkami, mag-
netkami a inými darčekmi pre našich 
blízkych sme sa šťastlivo vrátili domov! 
Ďakujeme!

Darina Štangová 
a www.turiec.net
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Začiatkom novembra cintoríny žiaria tisíckami sviec
Prvé dva novembrové dni pat-

ria v cirkevnom svete už neodmys-
liteľne spomienkam na zosnulých 
a sláveniu sviatku všetkých svätých. 
Tento sviatok sa slávi od roku 837, 
kedy pápež Gregor IV. vyhlásil 1. 
november za sviatok Všetkých svä-
tých a neskôr v 10. alebo 11. storočí 
sa pridala aj Pamiatka zosnulých – 
Dušičky, ktorá pripadá na 2. novem-
bra.

V našej obci sú historicky známe 
štyri cintoríny – zaniknutý cintorín 
na kalvárii, už nevyužívaný židov-
ský cintorín a funkčné cintoríny  - 
horný a dolný cintorín. 

Návšteva cintorínov počas týchto 
sviatkov patrí na Slovensku zrejme 
k najstabilnejším a najmasovejším 
prejavom spolupatričnosti a lásky 
k blížnym. Ľudia v tomto čase pri-
chádzajú na cintoríny, aby zapálením 
sviečok, či kahancov a položením 
kytíc a vencov k hrobom spomínali 
na svojich blízkych. Počas prvých 
novembrových dní sú všetky cinto-
ríny nádherne vyzdobené. Navštevu-

je ich množstvo ľudí nielen z našej 
obce, ale aj širokého okolia. Všet-
ci si chcú uctiť svojich zosnulých 
príbuzných a k sviatkom sa snažia 
upraviť miesta posledného odpo-
činku svojich blízkych ešte krajšie 
ako zvyčajne, hoci na nich s láskou 
myslia počas celého roka. O tom, že  
nezabúdame na svojich predkov, prí-
buzných a priateľov, ktorí už nie sú 
medzi nami svedčí aj to, že väčšina 
hrobových miest je na oboch cin-
torínoch v našej obci navštevovaná 
a upravená počas celého roka. Po-
čas sviatočných dušičkových dní si 
všetci spomíname na tých, ktorí už 
nie sú medzi nami – na ich úsmev, 
zvyky, spoločné rozhovory alebo na 
ich láskavé pohladenie. 

Občania, ktorí možno nemajú 
možnosť prísť na cintorín, môžu 
svojim blízkym počas celého roka 
zapáliť aj virtuálnu sviečku pomo-
cou internetovej aplikácie dostupnej 
cez webovú stránku obce pod ná-
zvom Online cintorín.

ML

Obec Močenok ako prevádzkova-
teľ miestnych pohrebísk v súčasnos-
ti eviduje približne 19 % hrobových 
miest, u ktorých nie je uzatvorená ná-
jomná zmluva a nie je zaplatené prís-
lušné nájomné. Táto povinnosť vyplý-
va z § 5 ods. 2 z Všeobecne záväzného 
nariadenia  č. 10/2016 Prevádzkové-
ho poriadku pohrebísk v  obci Mo-
čenok a z §21 zákona č.131/2010 Z. 
z. o pohrebníctve. Upozorňujeme, 
že v prípade neuzatvorenia nájom-
nej zmluvy a nezaplatenia nájmu za 
hrobové miesto, môže byť hrobové 
miesto zrušené po uplynutí záko-
nom stanovenej lehoty, t. j. 3 roky 
od upozornenia. Vyzývame nezná-
mych nájomcov hrobových miest 
uzatvoriť nájomné zmluvy a za-
platiť nájomné za hrobové miesto 
do 31. 12. 2019. V opačnom prípade 
bude pristúpené k zrušeniu daného 
hrobového miesta.

V prípade, že hrobové miesto ne-
potrebujete, je možné písomne 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 čísla-
mi hrobov a menami zosnulých, ale aj 
bez mien zosnulých je zverejenný na 
webovom sídle Obce Močenok www.
mocenok.sk.
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Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 

20. septembra 2019 naposledy pri-

šli rozlúčiť s naším drahým manže-

lom, otcom, dedkom, synom, bratom 

Ladislavom Antošom. Ďakujeme 

za prejavy sústrasti a kvetinové 

dary. Smútiaca rodina.

A opäť prešiel ďalší 

smutný rok...

Dňa 6. novembra 

2019 si pripomína-

me tretie výročie, 

čo odišiel do večnosti náš drahý 

Milan Malárik. Ďakujeme, že spo-

mínate spolu s nami.

Smútiaca rodina.

Spomienka

Keby sa dalo zavolať do neba,

povedať ako smutno je bez teba.

Keby sa dalo vrátiť čas, 

pohladiť, počuť tvoj hlas,

stretnúť sa s tebou zas.

Už niet návratu a ani nádeje,

len cestička k hrobu nás k tebe,

mamička, zavedie,

kytičku kvetov na hrob 

Ti môžeme dať,

s láskou a úctou spomínať.

Dňa 16. novembra 2019 si pripo-

míname prvé smutné výročie od-

vtedy, ako nás navždy opustila 

Magdaléna Miháliková.

S láskou spomíname.

Dcéra s rodinou.

Dňa 11. novembra 

2019 uplynie rok od-

vtedy, čo nás navždy 

opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko 

Michal Lóži. Kto ste ho pozna-

li, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú man-

želka, dcéry a syn s rodinami.

Žiarila z teba láska a dobrota, 

budeš nám chýbať do konca života. 

Aj keď už nie si medzi nami, 

v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 24. septembra 

2019 uplynulo 20 ro-

kov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný 

otec, dedko a pradedko 

Michal Košec. S láskou a úctou 

spomínajú dcéry s rodinami.

Dobrý človek nikdy nezomiera. 

V srdciach tých,

ktorí ho mali radi,

žije stále.

Dňa 9. novembra 

2019 si pripomíname 

štvrté výročie úmr-

tia nášho drahého 

Michala Lovása.

Navždy ctíme spomienku na teba 

a spomíname s láskou: manželka, 

synovia a dcéry s rodinami, vnúča-

tá a pravnúča. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, 

priateľom a známym, ktorí sa 

12. októbra 2019 prišli napo-

sledy rozlúčiť s naším manže-

lom, otcom, svokrom a dedkom 

Jaroslavom Tóthom. Ďakujeme za 

prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Manželka, dcéry a synovia s rodi-

nami.

Ďakujeme všetkým 

príbuzným, priateľom 

a známym, ktorí sa dňa 

27. septembra 2019 

prišli naposledy rozlú-

čiť s naším drahým strýkom a bratom 

Jozefom Stachom.

Ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary

Smútiaca rodina.

„Utíchlo srdce, utíchol hlas,

mal si rád život a všetkých nás.

Odišiel si navždy, túžil si žiť,

ale osud tak zariadil, že musel si 

nás tak nečakane a navždy opustiť.

Hoci si odišiel 

a niet ťa medzi nami,

v našich srdciach 

zostaneš stále s nami.“

Dňa 19. októbra 2019 

sme si pripomenuli 

štvrté smutné výro-

čie, čo nás navždy 

opustil náš drahý 

manžel, otecko, dedko a pradedko 

Štefan Český. S láskou a úctou 

spomínajú manželka, dve dcéry, 

dvaja synovia s rodinami a celá 

rodina.

Ďakujeme všetkým 

príbuzným, priate-

ľom a známym, ktorí 

sa dňa 11. októbra 

2019 prišli napo-

sledy rozlúčiť s našou mamičkou 

Katarínou Kováčovou. Ďakujeme 

za prejavy sústrasti a kvetinové 

dary. Synovia a dcéra s rodinami.

Dňa 16. novembra 

2019 si pripomenieme 

štvrté výročie úmrtia 

nášho drahého man-

žela, otca a dedka 

Jozefa Blehu. S úctou a láskou 

spomína celá rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 

priateľom a známym, ktorí sa dňa 

14. októbra 2019 prišli rozlú-

čiť s manželom, otcom a dedkom 

Júliusom Kolenčíkom. Zároveň 

ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary.

Manželka a synovia s rodinami. 

SMÚTOČNÉ OZNAMY
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Futbalisti Močenku ťahali pred 
stretnutím 13. kola sériu štyroch zápasov 
bez prehry. V nedeľu 27. októbra 2019, 
kedy sa stretli so súpermi s OFK Čaka-
jovce, chceli šnúru natiahnuť na číslo päť.

Už v tretej minúte sa dostal do šest-
nástky hostí Vencel, no Račkovičovu 
strelu zblokoval v poslednej chvíli Stra-
cinski. Z prvého presného zásahu sa ale 
tešili hostia. Rýchly protiútok pretavil na 
otvárací presný zásah stretnutia Gregor 
a Čakajovce viedli od štvrtej minúty 1:0. 
Močenok sa snažil o rýchlu odpoveď, no 
na brankárovi hostí Makovi si zuby vylá-
mal Keszely a po ňom aj Štefanko. Hostia 
vzápätí pohrozili opäť Gregorom, ktorý 
však v 9. minúte už nedostal priestor na 
zakončenie. V 14. minúte predĺžil Laka-
tošovu štandardku Jurík a domácich od 
druhého gólu zachránil Práznovský. Na 
druhej strane sa o vyrovnanie stavu po-
kúšal Pútec, ale proti bol brankár hostí. 
Hralo sa v rýchlom tempe a príležitosti na 
zmenu stavu si vypracovali obidve muž-
stvá. V 35.minúte tlačil Práznovský strelu 
Študíka na brvno. V nadstavenom čase 
centrovanú loptu Paľa sklepol pre Račko-
viča Kostoláni, ale ani jeho pokus zmenu 
stavu nepriniesol. Do šatní tak odchádzali 
spokojnejší hostia z Čakajoviec.

Druhé dejstvo začali lepšie domáci. 

Keszely v 48. minúte zobral na polovici 
ihriska loptu Stracinskému, po sóle ne-
dal šancu Makovi a Močenok vyrovnal. 
Tempo hry neopadlo a mužstvá si opäť 
vytvorili niekoľko sľubných príležitos-
tí. Po Vencelovom rohu skončila hlavič-
ka Kostolániho u brankára Čakajoviec. 
Zmenu stavu priniesla až ďalekonosná 
strela Račkoviča, na ktorú nemal Mako 
nárok - od 72. minúty viedli domáci 2:1. 
Za tohto stavu viackrát podržal domácich 
Práznovský. Vyrovnať mohol Šturdík, no 
lopta skončila nad domácou bránou. Mo-
čenku vzápätí vyšiel rýchly protiútok do 
rozhodenej obrany hostí a striedajúci Sed-
mák zvýšil v 79. minúte už na 3:1 z po-
hľadu domácich. Ďalšie príležitosti na 
oboch stranách ostali už nevyužité a tak 
Močenok porazil Čakajovce 3:1. „Upo-
zorňoval som hráčov na vstup do zápasu, 
aby sme boli schopní premeniť tie šance, 
ktoré si vypracujeme. Ja si myslím, že sa 
nám to aj podarilo, ale neskôr stratou po-
hybu v strednej a útočnej zóne sme po-
maly strácali pôdu pod nohami. V útočnej 
fáze sme sa dobre nepohybovali. Súper 
nás v týchto činnostiach prevyšoval, asi 
aj to dopomohlo k vyrovnaniu stavu. Od 
stavu 1:1 sme sa snažili strhnúť zápas na 
svoju stranu, ale po individuálnych chy-
bách sme dostali druhý a následne aj tretí 

gól,“ smutne konštatoval tréner OFK Ča-
kajovce Jozef Paľo. Na priebeh zápasu re-
agoval aj tréner domácich Gabriel Vrba: 
„Ťažko sa mi hľadajú slová na ten úvod. 
Stále sa dostaneme do problémov, nestalo 
sa nám to prvýkrát v domácom zápase, že 
prehrávame hneď od začiatku. Stále som 
však veril mužstvu, pretože aj v Hornom 
Ohaji, aj v domácom zápase s Brančom 
dokázali stretnutie otočiť napriek tomu, 
že sme si na seba hodili deku hneď v úvo-
de a potom sme nevyužili šance. Hráčom 
som prízvukoval, že taká istá zodpoved-
nosť je vpredu i vzadu. V prvom polča-
se sme mali viac vyložených šancí ako 
v druhom, keď sme začali dávať góly. 
Dosiahli sme ozaj dôležité víťazstvo, kto-
rá nás v tabuľke posunie do pokojnejších 
vôd. Je nám ľúto, že Neverice sa odhlásili 
zo súťaže, pretože sme mali plusové body 
a teraz sme na mínusových. Myslím si, 
že tento káder, po doplnení počas zimnej 
prestávky, má na to aby skončil v prvej 
polovici tabuľky.“ 

Do konca prvej časti súťaže čakajú na 
futbalistov Močenku ešte dve stretnutia. 
Najskôr cestujú do Klasova a jeseň ukon-
čia stretnutím 15. kola na domácom tráv-
niku, keď privítajú Žitavany.

MK

Futbalisti Močenka zatiaľ bez prehry

Koniec októbra znamenal pre močen-
skú futbalovú mládež aj koniec jesennej 
časti súťažnej sezóny 2019/2020.

Tréneri môžu byť s výkonmi svojich 
zverencov relatívne spokojní. Dorastenci 
po vážnych problémoch so zostavením 
kádra, kedy navyše prakticky nemal kto 
chytať, odohrali všetky zápasy celkom 
uspokojivo a 5. miestom v priebežnej ta-
buľke mnohých aj prekvapili.

Starší žiaci na jeseň hľadali vo svojich 
radoch optimálny súlad a hernú pohodu. 
Hoci štvorica súperov bola v deviatich 
zápasoch nad ich sily, majú rozhodne na 
viac ako 5. priečku okresnej súťaže.

Zato mladším žiakom to išlo v Lige 
benjamínkov ako po masle. Všetkých 
sedem svojich zápasov dotiahli s prehľa-
dom do víťazného konca, každého súpera 
predčili minimálne o 5 gólov a dúfajme, 
že chalani sa v čo najlepšom svetle ukážu 
aj na turnajoch výberu U13 ObFZ Nitra, 
kde sú viacerí už teraz nominovaní.

No a nezaháľali ani prípravkári. Tí 
starší, do 11 rokov, sa poctivými trénin-
gami zlepšujú od zápasu k zápasu a spo-
medzi 15 tímov z okolia Nitry a Šale im 
po piatich súťažných turnajoch patrí 6. 
priečka.

Popri nich naberá pravé futbalové 
skúsenosti aj naša mladšia prípravka U9. 
Takisto odohrala dvadsať stretnutí s rôz-
nymi súpermi z okolia. Snaživý prístup 
v zápasoch a šikovné nožičky im vyniesli 
zatiaľ krásne 2. miesto z 15-ich.

Po takmer roku zdokonaľovania svo-
jich športových schopností na tráve môže 
naša futbalová nádej na čas odložiť ko-
pačky do skrinky a pomaly z nej vyťaho-
vať a leštiť halovky. Už o niekoľko týž-
dňov na ňu čaká séria halových turnajov 
a osem z nich môže domáci divák zažiť 
na vlastnej koži aj v močenskej športovej 
hale. Futbalový klub naplno využije jej 
možnosti, nielen v tréningovom procese, 
či prípravných zápasoch, ale aj na takých-

to celodenných podujatich, kde Vás bude-
me srdečne očakávať.

Nadchádzajúce halové turnaje:
Športová hala Močenok
sobota, 9. november 2019
Prípravka U10
nedeľa, 10. november 2019
Starší žiaci U15
nedeľa, 17. november 2019
Mladší žiaci U13
nedeľa, 24. november 2019
Mladšia prípravka U9
nedeľa, 1. december 2019
Staršia prípravka U11
sobota, 7. december 2019
Mladšia prípravka U9
sobota, 14. december 2019
Staršia prípravka U11
nedeľa, 15. december 2019
Starší žiaci U15

Mládežnícke tímy sa presunú z ihrísk do športovej haly

Matej Šimko



sa to podarilo,“ netajil radosť nad rozbe-
hom do novej sezóny a stavom herne ve-
dúci oddielu Martin Gálik. 

Líder súťaže hostil v zrekonštruova-
nej stolnotenisovej herni priebežne druhý 
celok súťaže Nové Zámky C. Stretnutie 
sa začalo už tradične štvorhrami. Vedenia 
sa po zápase na stole číslo 2 ujali hostia, 
keď Haluška s Francem porazili Mariána 
a Martina Malíkovcov 3:0. A družstvo 
Močenku vyrovnalo po zápase Gálika 
s Kiripolským proti Grófovi s Galambo-
šom. O víťazoch rozhodol piaty set, ktorý 
patril domácim.

Vyrovnanosť stretnutia potvrdili aj 
zápasy jednotlivcov. Body na stranu Mo-
čenku pripísali Gálik a Marián Malík, za 
Nové Zámky C to boli Haluška s Fran-
cem. Hostia sa po ďalších troch stretnu-
tiach dostali do vedenia 6:3. Haluška si 
poradil s Gálikom 3:1, Gróf rovnakým 
skóre porazil Kiripolského a výsledkom 
3:0 pripísal šiesty bod Novým Zámkom 
C France po súboji s Mariánom Malíkom.

Nasledujúce tri stretnutia však patrili 
domácim - body Martina Malíka, Gálika 
a Kiripolského znamenali vyrovnanie sta-
vu na 6:6.

Neskôr sa do vedenia opäť dosta-
li hostia a po tesných troch stretnutiach 
viedli 9:6. Šancu na bod zo zápasu vykre-
sal pre Močenok Kiripolský, keď porazil 
Galamboša 3:2. Možnosť remízového 
výsledku ešte umocnil Martin Malík, keď 
porazil Grófa 3:1. Močenok tak pred po-
sledným stretnutím prehrával s C-čkom 
Nových Zámkov 8:9.

Zápas Mariána Malíka s Haluškom 
rozhodol o celkovom výsledku. Prvý set 
patril Haluškovi, druhý Malíkovi a rovna-
ko si hráči podelili aj ďalšie sety. Víťaza 
zápasu a celého stretnutia určil až piaty 
set. Ten nakoniec patril Haluškovi 12:10 
a tak Nové Zámky C porazili Močenok 
A 10:8. „Hrali sme prvý s druhým a sa-
mozrejme chceli sme vyhrať. Mali sme 
tu mládežníckeho reprezentanta France-
ho a ja s Galambošom sme hrávali druhú 

ligu. Viedli sme 6:3, ale nakoniec sa nám 
to zdramatizovalo. Musím povedať, že 
aj so šťastím sme nakoniec vyhrali 10:8. 
Cením si toto víťazstvo, ale chválim do-
mácich, že bojovali až do konca,“ vysoko 
si cenil víťazstvo vedúci TTC Nové Zám-
ky C Ľubomír Haluška. „Dnes sme ako 
tím bojovali do poslednej loptičky, ale 
súper nakoniec tesne zvíťazil. Rozhodol 
piaty set posledného stretnutia. Mrzí nás 
to,“ doplnil súpera po zápase trvajúcom 4 
a pol hodiny Martin Gálik. 

Novým lídrom 4. ligy skupiny B nit-
rianskeho kraja sú po 4. kole Nové Zámky 
C. S rovnakým počtom bodov sú na dru-
hom mieste stolnotenisti A mužstva Mo-
čenku. V 5. kole sa stolnotenisti A muž-
stva Močenku predstavili opäť v domácej 
herni, keď hostili Nové Zámky D. Po vý-
sledku 14:4 sa z víťazstva tešili hráči TJ 
Močenok A.

MK
Nasledujúce domáce majstrovské zápasy:
Stolnotenisová herňa Močenok
sobota, 16. november 2019 o 17:00 hod.
Močenok A – Rybník nad Hronom C
sobota, 23. november 2019 o 17:00 hod.
Močenok A – Nová Baňa/Podlužany B

Tabuľka IV. ligy B po 5. kole:
1. N. Zámky C 5   4 0 1   56:34  13
2. Močenok A 5   4 0 1   65:25  13
3. Bánov B 5   3 0 2   45:45  11
4. Nová Baňa B 5   2 1 2   46:44  10
5. N. Zámky D 5   2 1 2   43:47  10
6. Levice B 5   1 2 2   41:49   9
7. Rybník C 5   0 3 2   39:51   8
8. Štúrovo A 5   0 1 4   25:65   6

MOČENOK
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Močenskí stolnotenisti vykročili do nového ročníka úspešne
Vstup do nového ročníka sú-

ťaže stolnotenisovému A mužstvu 
Močenku vyšiel. V prvých troch 
zápasoch nenašli premožiteľa. Po-
stupne si poradili s Novou Baňou 
Podlužanmi B, A mužstvom Štúro-
va a B mužstvom Bánova. „V no-
vej sezóne nás čakajú zápasy 4. 
ligy skupiny B. V súťaži je osem 
mužstiev a podľa súpisky to zatiaľ 
vyzerá, že máme nádej na postup 
o súťaž vyššie. V tíme máme nové 
posily - Kiripolského a Macháli-
ka. Máme zrekonštruovanú herňu 
a nové stoly. Moja vďaka patrí naj-
mä sponzorom – Reštaurácii Ves-
na, Obci Močenok, Železoobchodu 
Tóth a Revy Car-u – vďaka ktorým 
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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
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Dôležité telefónne čísla






