
MOČENOK
Číslo 11                 I. ročník                 11/2019                 mesačník                 nepredajný
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Vstupenky sú v predaji v Klientskom centre obecného úradu 
do 7. januára 2020. 
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V uplynulom období naša obec za-
reagovala na národný projekt s názvom 
Podpora biodiverzity prvkami zelenej in-
fraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené 
obce Slovenska. Projekt sa zameriava na 
zachovanie alebo obnovu ekosystémov, 
ktoré sa nenachádzajú v chránených 
územiach, a to prostredníctvom realizá-
cie vegetačných prvkov, čiže výsadby 
stromov a zelene a s tým súvisiacimi čin-
nosťami. Jeho cieľom je prispieť k vyt-
voreniu poloprírodných alebo prírodných 
štruktúr pre konkrétne územie, čím sa 
zároveň posilní jeho krajinotvorná funk-
cia chrániaca zároveň pôdny a vodný 
ekosystém a podporujúca environmentál-
nu funkciu zelene. „V uplynulých dňoch 
sme dostali vyrozumenie o tom, že pro-
jekt Zelené obce, do ktorého sa naša obec 
zapojila, bol vyhodnotený kladne. Vyplý-
va z toho, že dostaneme dotáciu nenávrat-
ných finančných prostriedkov v objeme 

15 600 eur a budú slúžiť na výsadbu ze-
lene,“ spresnil starosta obce Roman Ur-
bánik.

Projekt zahŕňa dodanie a výsadbu 
drevín vhodných pre konkrétnu lokali-
tu, nevyhnutné terénne úpravy, ochranu 
pôdneho substrátu, stabilizačné prvky 
pre jednotlivé dreviny, ale aj monitoring 
vysadených plôch počas trvania projek-
tu. „V projekte sme sústredili pozornosť 
na dve lokality, prvou je lokalita kaplnky 
v Gorazdove a druhou je Horný cintorín. 
Po podpísaní zmluvy začneme s real-
izáciou projektu. V lokalite Gorazdov 
budeme vysádzať listnaté stromy, ktoré 
budú korešpondovať s tými, ktoré už sú 
tam vysadené, budú to lipy a javory a na 
Hornom cintoríne to budú ihličnaté stro-
my,“ doplnil starosta. Dokončenie pro-
jektu závisí od zadávateľa a mohol by sa 
realizovať už počas jari budúceho roku.
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Materská škola v Močenku pozýva verejnosť na VIANOČNÚ AKADÉMIU MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá sa uskutoční v nedeľu 
8. decembra 2019 o 15.00 h v kultúrnom dome – kine.

Klub tvorivosti Vás pozýva na ZDOBENIE PERNÍČKOV, ktoré sa uskutoční v stredu 11. decembra 2019 o 16.00 h v priestoroch 
kultúrneho strediska. Vstup je voľný, perníčky si treba priniesť.

Obec Močenok pozýva všetkých obyvateľov i návštevníkov obce 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 h 
a trvajú do 22.00 h. V krátkom kultúrnom programe sa predstavia nadané deti z našej obce a pre všetkých návštevníkov budú 
k dispozícii stánky s občerstvením.
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Močenok bude zelenší

Vedenie obce Močenok pozýva občanov na slávnostný NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ, ktorý sa bude konať v stredu 1. januára 
2020 o 17.00 h v areáli obecného úradu. Pre návštevníkov bude pripravené malé občerstvenie.

Obec Močenok a Klub tvorivosti v Močenku pozývajú všetkých záujemcov na VIANOČNÚ VÝSTAVU spojenú s predajom, ktorá 
sa bude konať od pondelka 9. decembra do stredy 11. decembra 2019 v priestoroch kultúrneho strediska v čase od 9.00 do 17.00 h.

Základná škola Močenok pozýva verejnosť na VIANOČNÚ AKADÉMIU ZÁKLADNEJ ŠKOLY, ktorá sa uskutoční v nedeľu 
15. decembra 2019 o 15.00 h v kultúrnom dome – kine.

Farnosť Močenok a dobrovoľníci pripravili aj v tomto roku JASLIČKOVÚ POBOŽNOSŤ, na ktorú Vás srdečne pozývajú v stre-
du 25. decembra 2019 o 16.00 h do farského kostola sv. Klimenta.

Farnosť Močenok a združenie Rodina je viac pozývajú v utorok 31. decembra 2019 na FARSKÚ SILVESTROVSKÚ KAPUSTNICU, 
ktorá sa bude podávať po svätej omši, ktorá sa koná o 17.00 h v Pastoračnom centre kultúrneho strediska.
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Aktuality z obce
Dňa 17. novembra sme si pripo-

menuli už 30. výročie Nežnej revo-
lúcie alebo Deň boja za slobodu a de-
mokraciu, ako sa tento sviatok nazýva 
v kalendári. Pred 30 rokmi sa v eu-
rópskych štátoch patriacich do tzv. 
východného bloku, teda v socialistic-
kých štátoch, postupne menili režimy 
z komunistických na demokratické. 
V Československu sa prevrat, ktorý 
nebol založený na vojenskej sile, za-
čal 16. novembra a skončil sa 29. de-
cembra 1989. Jeho výsledkom bolo 
odstránenie dovtedajšieho režimu. 
Iniciátormi nekrvavého prevratu boli 
študenti vysokých škôl nespokojní 
s politickým a spoločenským systé-
mom, ku ktorým sa pridali umelci 
a neskôr ostatní občania. Napriek 
tomu, že revolúcia sa nazýva nežnou 
a nekrvavou, v podstate sa naplno 
rozbehla po brutálnom zásahu polí-
cie proti neozbrojeným a pokojným 
študentom demonštrujúcim na Ná-
rodnej triede v Prahe, po ktorom zo-
stalo takmer 600 zranených. Štrajky 
sa následne konali postupne vo všet-
kých väčších mestách v Čechách aj 
na Slovensku. Dňa 7. decembra 1989 
rezignovala vláda, 10. decembra bola 
vymenovaná nová vláda a prezident 
Gustáv Husák podal demisiu. Dňa 
28. decembra 1989 sa stal predsedom 
Federálneho zhromaždenia Alexan-
der Dubček a 29. decembra 1989 bol 
za prezidenta Československa zvole-
ný Václav Havel. Začal sa politický 
ozdravný proces štátu a prvé slo-
bodné parlamentné voľby sa konali 
v júni 1990.

Počas novembra sa realizovala opra-
va nájomného bytového domu patriace-
mu obci v Rokošovej ulici. V dome býva 
niekoľko rodín a sú tam aj kancelárske 
priestory. Budova už vykazovala znaky 
opotrebovanosti a vyžadovala niekoľko 
opráv. „Vzhľadom na problémy, ktoré 
v tomto objekte boli, rozhodlo zastupi-
teľstvo v rozpočte na rok 2019 schváliť 
finančné prostriedky na zateplenie strechy, 
výmenu okien a zateplenie obvodových 
plášťov tejto budovy. Týmto by sme mali 
dostať budovu do energetického stavu, 
ktorý bude vyhovovať nájomníkom bytov 
aj ostatných priestorov,“ informoval o in-
vestičnej akcii starosta Roman Urbánik.

Zhotoviteľ opráv postupne realizu-

je jednotlivé časti opráv a rekonštrukcií. 
Celá investičná akcia je hradená z roz-
počtu obce, do ktorého bola zaradená na 
tento kalendárny rok s rozpočtom viac ako 
80-tisíc eur. „Proces zatepľovania strechy, 
výmena okien a obvodového múra prebie-
ha za bežného používania, samozrejme to 
vyžaduje určitú mieru dohody a tolerancie. 
Zhotoviteľ sa snaží práce zladiť tak, aby 
to narušenie užívacieho komfortu bolo čo 
najmenšie,“ doplnil starosta Urbánik.

Všetky stavebné a rekonštrukčné práce 
by mali byť na bytovom dome ukončené 
do konca novembra tak, aby budovu mohli 
nájomníci s vyšším komfortom zateplenia 
užívať už počas nadchádzajúcej zimy.

ML

Obecný úrad vedie nová prednostka
S účinnosťou od 1. novembra 2019 

má obecný úrad v našej obci novú pred-
nostku. Bývalý prednosta Ján Valek odi-
šiel zo zamestnania na vlastnú žiadosť 
a jeho funkciu bolo potrebné obsadiť. 
Starosta obce vyhlásil na tento post vý-
berové konanie, ktorému predsedal posla-
nec obecného zastupiteľstva Stanislav 
Šimko: „Do výberového konania sa pri-
hlásila jedna uchádzačka, pani inžinierka 
Lucia Hambalková. Výberová komisia na 
základe výsledkov výberového konania 
konštatovala, že splnila všetky podmien-
ky pre obsadenie pozície prednostu obec-
ného úradu. Má dosiahnuté požadované 

vzdelanie, vedomosti z oblasti organi-
zácie a riadenia samosprávnych činností 
a takisto aj jej doterajšia prax na obecnom 
úrade dáva predpoklad dobrého výkonu 
funkcie prednostu. Na základe týchto zis-
tení komisia odporučila pánovi starostovi 
vymenovať Luciu Hambalkovú do funk-
cie prednostky obecného úradu.“ Na zák-
lade stanoviska výberovej komisie staros-
ta obce Roman Urbánik vymenoval Luciu 
Hambalkovú za prednostku obecného 
úradu v Močenku. Bývalý prednosta Ján 
Valek mal zdravotné problémy a Lucia 
Hambalková už dlhšie zastrešovala jeho 
pracovné úlohy, nabrala tak množstvo 

skúseností s prípravou obecného zastu-
piteľstva a podobne. „Mojou takou prvou 
úlohou je načrtnúť návrh rozpočtu na rok 
2020, aby sme splnili všetky zákonné po-
vinnosti, okrem iného napríklad aj zvyšo-
vanie miezd vo verejnej správe, riešenie 
rekreačných príspevkov a podobne. Ďal-
šou úlohou, ktorou sa chcem zaoberať, je 
výška daňových nedoplatkov, pretože sa 
nám každoročne podlžnosti od občanov 
zvyšujú, a nájsť spôsob ich vymáhania, 
aby to bolo správne aj po legislatívnej 
stránke,“ načrtla prvé svoje najdôležitej-
šie úlohy nová prednostka Lucia Hambal-
ková.                                                        ML

Zatepľovanie obecnej budovy

Rada vlády Slovenskej republiky pre 
prevenciu kriminality pre rok 2019 vyhlási-
la výzvu na financovanie projektov v oblas-
ti prevencie kriminality. Obec Močenok 
reagovala na výzvu projektom pod názvom 
Zvyšovanie bezpečnosti v obci – rozšírenie 
kamerového systému. Projekt bol úspešný. 
„Úrad vlády na základe výzvy na zníženie 
a prevencie kriminality odsúhlasil obci 
Močenok dotáciu na rozšírenie kamer-
ového systému vo výške 6000 eur. Pre 
rok 2020 navrhneme do rozpočtu finančné 
prostriedky aj z vlastných zdrojov obce, 
aby sme ich využili na doplnenie kamier 
v tých lokalitách obce, kde nie sú a kde po-
ciťujeme potrebu, aby boli tieto časti mon-
itorované,“ vyjadril sa k téme starosta obce 
Roman Urbánik. Znamená to, že v záujme 
obce je nielen používať a udržiavať jestvu-

júci kamerový systém, ale ho aj rozširovať 
o nové kamerové body potrebné na zvýše-
nie bezpečnosti obce, jej obyvateľov a maj-
etku. „Obec každoročne vynakladá nemalé 
peniaze na údržbu kamier, takže projekt 
na prevenciu kriminality sa nám veľmi 
hodí,“ pochvaľoval si úspešnosť projek-
tu náčelník obecnej polície Bohuš Sabo. 
„Plánujeme urobiť rekonštrukciu a rozšíre-
nie kamerového systému v materskej škole 
v súvislosti so vznikom nového pavilónu 
tak, aby aj táto časť bola pokrytá. Nové 
kamerové body by mali byť na Nitrianskej 
ulici a na niektorých miestach smerom do 
Šale,“ spresnil starosta Urbánik. O ďalšom 
postupe prác pri realizácii projektu, ale aj 
rekonštrukcii existujúcich kamerových 
bodov vás budeme priebežne informovať.

ML

Dotácia na kamerový systém v obci
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Starosta obce udelil prospechové štipendium
V piatok 15. novembra 2019 sa na zá-

klade rozhodnutia starostu obce Romana 
Urbánika, vyplývajúceho zo všeobecne 
záväzného nariadenia obce, a pri príleži-
tosti Dňa študentstva konalo už po štvrtý 
raz odovzdávanie prospechového štipen-
dia študentom denného štúdia vysokých 
škôl, ktorí spĺňajú kritériá na požiadanie 
o pridelenie takejto peňažnej podpory. 
Podujatie sa konalo v obradnej miestnosti 
obecného úradu popoludní a okrem žia-
dateliek o prospechové štipendium sa ho 
zúčastnili aj poslanci obecného zastupi-
teľstva a členovia Komisie pre školstvo, 
mládež a šport. Podujatie sa začalo minú-
tou ticha za obete nedávnej dopravnej ne-
hody, počas ktorej zahynulo aj niekoľko 
študentov.

V tomto roku o prospechové štipen-
dium žiadalo 7 študentiek, ktoré spolu 
s ostatnými hosťami podujatia privítala 
moderátorka Monika Ternerová. V milom 
kultúrnom programe sa predstavil žiak 
základnej umeleckej školy v našej obci 
Juraj Hambálek. Následne sa najmä štu-
dentkám prihovoril starosta obce Roman 
Urbánik.

Všetky žiadateľky o obecné štipen-
dium, okrem jednej, ktorej to študijné po-
vinnosti nedovolili, sa slávnostného odo-
vzdávania štipendií aj zúčastnili. Podľa 
rozhodnutia komisie, ktorá žiadosti posu-
dzovala, bolo štipendium udelené dvom 
študentkám s najlepším prospechom. Os-
tatné uchádzačky o takúto formu podpory 
štúdia dostali darčekové knižné poukážky. 

Obecné prospechové štipendium v tomto 
roku získali Andrea Dičérová, študentka 
univerzity v Brne, za ktorú odmenu za 
vzorné štúdium prevzala mama, a Mi-
roslava Sýkorová, študentka univerzity 
v Bratislave, ktorej sa štipendium podari-
lo získať už po štvrtý raz. „Ja sa každý rok 
snažím dať do toho úplne všetko a keď to 
vyjde, vyjde to, a keď to nevyjde a konku-
rencia by bola prisilná, tak by som bola aj 
tak spokojná. Tento rok som naozaj rada, 
že sa nás tu zišlo až toľkoto. Myslím, že 
to je rekord, a som veľmi rada, že sa mi to 
podarilo obhájiť aj v tomto roku. Ďaku-
jem obci, že nám ponúka niečo takéto, čo 
iné obce neponúkajú,“ tešila sa Miroslava 
Sýkorová.

Z toho, že každoročne si žiadosť 
o obecné štipendium podáva viac štu-
dentov, netajil radosť ani starosta obce 
Roman Urbánik: „Chcem sa všetkým štu-
dentom, ktorí si splnili svoje povinnosti 
z predchádzajúceho školského roka, ale 
aj týmto slečnám, ktoré si podali žiadosť 
o štipendium, poďakovať za vzornú re-
prezentáciu ich samých, ich rodín, ale aj 
našej obce. Myslím si, že dnešné poduja-
tie je pre ne určitým ocenením a aj poďa-
kovaním za ich celoročnú prácu v škole, 
a verím, že to bude inšpiráciou aj pre ďal-
ších študentov, aby sa uchádzali o obecné 
štipendium.“ Zvyšujúci sa počet žiados-
tí o obecné štipendium svedčí o tom, že 
v Močenku máme množstvo nadaných 
a usilovných mladých ľudí.

ML

Aktuality z obce
Žiaci základnej školy si počas novem-

bra mohli prezrieť filozoficko-ekologickú 
výstavu pod názvom Tri rady Eda vševeda. 
Tri umelo vytvorené stromy tu symbolizo-
vali odveké múdrosti. Prvý hustý strom 
symbolizoval poučenie, že aj v najťažších 
chvíľach je možné sa o niekoho oprieť, 
s popisom – Nikdy nie si sám. Druhý 
strom symbolizoval odhodlanosť – Nikdy 
sa nevzdávaj – a tretí odkazoval na zdra-
vý rozum a empatiu – Nikdy nezabúdaj, 
že si človekom. Filozofické úvahy sú prí-
stupnejšie staršej vekovej kategórii, preto 
boli umiestnené v tretej budove školy, kde 
majú triedy najstaršie ročníky žiakov.

V nedeľu 17. novembra sa v našej 
Farnosti sv. Klimenta slávili hody – sláv-
nosť patrocínia farského kostola a Far-
nosti sv. Klimenta. Titul kostola a farnos-
ti veriaci oslávili slávnostnou sv. omšou 
vo Farskom kostole sv. Klimenta, ktorú 
celebroval Andrej Filin, koordinátor pre 
pastoráciu mládeže. Po svätej omši sa 
v priestoroch kultúrneho strediska usku-
točnilo agapé, na ktorom sa predstavila 
spevácka skupina Zúgovanka.

Seniori dostávajú 
vianočné poukážky

Močenok aj v tomto roku vyčlenil vo 
svojom rozpočte prostriedky na pomoc 
seniorom, a to vo výške 4800 eur, kto-
ré dostanú dôchodcovia spĺňajúci pod-
mienky našej obce. „Chceme podporiť 
občanov v dôchodkovom veku nad 70 
rokov v závere roka darčekovými pou-
kážkami. Všetci občania obce Močenok, 
ktorí dovŕšili 70 a viac rokov a nemajú 
žiadne podlžnosti voči obci, to zname-
ná, že majú zaplatené dane a poplatky za 
odpady, dostanú aj v tomto roku na pre-
lome mesiacov november a december 
darčekovú poukážku v hodnote 10 eur,“ 
vysvetlil starosta obce Roman Urbánik.

Poukážky Močenok venuje takmer 
piatim stovkám seniorov a bude možné 
ich použiť aj v obchodných prevádzkach 
v našej obci. Darčekové poukážky budú 
seniorom na miesta ich trvalého pobytu 
roznášať pracovníci obce. V prípade, že 
sa v čase návštevy zamestnancov Mo-
čenka nebudú dôchodcovia, ktorí majú 
na poukážku nárok, nachádzať doma, 
môžu si títo seniori vyzdvihnúť poukáž-
ky v klientskom centre obecného úradu.

ML
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Výtvarná súťaž

Základná škola v našej obci sa pro-
stredníctvom výtvarných prác svojich 
žiakov v uplynulých týždňoch zúčastnila 
11. ročníka celoslovenskej výtvarnej sú-
ťaže s medzinárodnou účasťou pod ná-
zvom Slovensko, krajina v srdci Európy. 
„Témou 11. ročníka bol Milan Rastislav 
Štefánik. Do súťaže bolo zaslaných viac 
ako 1000 prác, preto nás veľmi potešilo, 
že naši žiaci boli ocenení zvláštnou cenou 
poroty. My sme do súťaže zaslali kolek-
tívnu prácu štyroch žiakov pod vedením 
pána učiteľa Novelinku a dve práce žia-
kov špeciálnej triedy, ktorých výtvarnú 
výchovu vyučujem ja,“ ozrejmila základ-
né informácie o súťaži učiteľka základnej 
školy v našej obci Lýdia Lenčéšová. Nos-
nou témou súťaže bola osobnosť Milana 
Rastislava Štefánika, ktorého sté výročie 
úmrtia si v tomto roku pripomíname. 
Téme sa venovali aj učitelia počas hodín 
výtvarnej výchovy a vznikli z toho oce-
nené diela. „Na výtvarnej výchove sme 
mali za úlohu nakresliť portrét Štefánika 
alebo niečo, čo sa ho týkalo, a potom sa 
to spojilo do jednej veľkej práce. Postavy 
a portréty sa kreslia ťažšie, ale určite sa 
dalo rozpoznať, že ten človek bol Štefá-
nik,“ povedala nám so smiechom Erika 
Lenčéšová na otázku, ako sa jej dielo vy-
darilo. „Mňa baví výtvarná a rada si doma 
kreslím. Pán učiteľ nám povedal, že keď 
to dokreslíme, tak on to spojí do väčšie-
ho diela. Všetky naše diela boli jedinečné 
a krásne, keď boli v kope,“ konštatovala 
aj ďalšia spoluautorka výsledného diela 
Paulína Leššová.

Na vyhodnotenie súťaže šli obaja 

ŽSZ Cantica koncertoval
V dňoch 25. a 26. októbra 2019 sme 

sa so zborom zúčastnili prehliadky zbo-
rového spevu „Festival  Cantate“, kto-
rý organizuje KOS – Krajské osvetové 
stredisko v Nitre. Hlavnou myšlienkou 
tohto festivalu bolo rozširovať kvalitu, 
získavať nových, mladých poslucháčov 
a prezentáciou speváckych zborov im po-
núknuť možnosť zlepšiť svoje spevácke 
výkony. 

Festival Cantate má dve línie - vzde-
lávaciu a prezentačnú. 

My sme sa zúčastnili oboch. Boli sme 
na dvoch workshopoch, kde sme sa s od-

bornou lektorkou  Oľgou Budínskou učili 
správne rozcvičovať svoje hlasy a spolu 
s hudobníkmi naučili spoločnú skladbu. 
Na prehliadke sme vystupovali ako prví 
v poradí zo štyroch zborov v koncertnej 
sále Župného domu v Nitre. Spievalo sa 
nám veľmi dobre a naše vystúpenie oce-
nila aj odborná porota. Zároveň sme do-
stali pozvanie na ďalší ročník prehliadky. 
Pre nás je to výzva a motivácia do ďalšej 
práce v zbore.

Helena Lenčéšová
členka zboru

učitelia Lýdia Lenčéšová aj Radoslav 
Novelinka a niekoľko žiakov, ktorí die-
la tvorili. „Vyhodnotenia sme sa zúčast-
nili v Bratislave na ministerstve kultúry 
v pondelok 21. októbra 2019. Išlo o za-
ujímavú a veľmi príjemnú akciu, z kto-
rej sme si odniesli inšpirácie do ďalšej 
práce,“ dodala pani učiteľka Lenčéšová. 
Učiteľom i žiakom 
sa výstava spoje-
ná s vyhodnote-
ním veľmi páčila 
a odniesli si z nej 
množstvo zážitkov 
a podnetov. Uzna-
li, že vybrať z nich 
tie najlepšie mala 
porota asi veľmi 
ťažké. „Všetky 
diela tam boli pod-
ľa mňa pekné. Boli 
tam naozaj niekto-
ré, pri ktorých som 
sa zastavila a poze-

rala som sa na ne, ale môžem zhodnotiť, 
že naše bolo medzi tými najlepšími,“ so 
zadosťučinením a spokojným úsmevom 
skonštatovala deviatačka Erika Lenčéšo-
vá. Každý žiak si za svoju prácu, snahu 
a talent odniesol z vyhodnotenia súťaže 
individuálny diplom.

ML
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Aktuality z obce
Približne v polovici novembra ab-

solvovali žiaci 8. a 9. ročníka základnej 
školy v našej obci testovanie Komparo. 
Pre deviatakov to bol posledný veľký 
test pred marcovým testovaním T9, kto-
ré sa odrazí na ich ďalšom postupe na 
vybrané školy. Testovali sa zo sloven-
ského jazyka a literatúry a z matemati-
ky, aby vedeli, ako čo najlepšie zamerať 
v ďalších týždňoch svoju prípravu na 
testovanie v marci. Ôsmaci sa testovali 
dobrovoľne. Bolo ich z celého ročníka 
asi 20 a vo dvoch testoch si preverili 
svoje vedomosti z matematiky a zo vše-
obecných predpokladov, ako aj zo slo-
venského jazyka, biológie a geografie. 
Bolo to pre nich akési zisťovanie úrovne 
vedomostí, aby si mohli predbežne vy-
brať správny smer štúdia na stredných 
školách.

Dňa 2. novembra sa v Nesvadoch 
uskutočnili Otvorené majstrovstvá 
Západoslovenského zväzu kara-
te mladších a starších dorastencov, 
juniorov a U21 a zároveň sa uskutoč-
nilo 1. kolo Pohára Západoslovenské-
ho zväzu karate. Svojich zástupcov 
malo v súťaži aj Karate Močenok. 
Svoje sily so súpermi zo 17 klubov 
si zmerali šiesti Močenčania. Jede-
násť štartov dokázali pretaviť do 8 
medailí. Po jednej do klubu priniesli 
Dáša Dičérová a Patrik Konečný, obe 
strieborné, a po dve Hana Horňáko-
vá, Petra Maláriková a Eliška Suchá 
– v týchto prípadoch to bol mix strie-
borných a bronzových medailí. Blaho-
želáme!

Močenské stolnotenisové áčko natiah-
lo v novembri víťaznú šnúru v IV. lige 
skupiny B. Postupne si dokázalo poradiť 
najskôr v Leviciach s B-tímom rozdie-
lom 4:14 a potom v domácej stolnote-
nisovej herni s prehľadom ovládli zápas 
s Rybníkom "C", ktorí vyhrali 13:5. 
O týždeň neskôr sa mohli tešiť aj z ví-
ťazstva nad Novou Baňou/Podlužanmi 
"B" 14:4. Naši stolnotenisti teda pokra-
čujú v snahe dostať sa na prvé miesto 
priebežnej tabuľky, ktorej ale zatiaľ 
kraľujú Nové Zámky "C", jediný sú-
per, ktorý bol v aktuálnej sezóne nad 
naše sily. Podporiť močenčanov môžete 
svojou návštevou už počas nasledujúce-
ho majstrovského stretnutia 9. kola IV. 
ligy, ktoré sa odohrá 7. decembra 2019 
o 17.00 hod. Hostiť budeme Bánov "B".

Škôlkari potešili seniorov

„... Každý, kto je malý chlapček, bude 
raz aj dedko, dedka všetci radi majú, ded-
ko ten vie všetko...,“ zaspievali naši naj-
menší škôlkari v úvode piesne venovanej 
ich starým rodičom, ktorých si detičky so 
svojimi pani učiteľkami pozvali do škôl-
ky. Pred vstúpením mali deti plné ruky 
práce – vyrobiť srdiečka, kvietky, vyu-
pratovať triedu, pripraviť krásne prestreté 
stoly s hostinkou pre vzácnu návštevu. Ba 
nebolo im ani ľúto odložiť všetky hrač-
ky, aby pripravili v triede dostatok miesta 
a to najkrajšie prostredie, aké len dokázali 
vlastnými silami vytvoriť (samozrejme, 
s pomocou pani učiteliek). S nadšením 
v tváričkách čakali, kedy sa už vo dverách 
zjavia všetci tí, ktorých pozvali.

Svojim starým rodičom detičky pred-
viedli prekrásny program – pásmo básní, 
piesní, tančekov a milé divadielko – pri 
ktorom si starkí spomenuli na svoje det-
stvo a mladosť. Radosť bolo vidieť úplne 
u všetkých – veľkých i malých. Po obrov-
skom potlesku vnúčatká obdarovali svo-

jich starkých vlastnoručne zhotovenými 
kvietkami a veľkou pusou.

Detičky potešili svojím vystúpením 
a darčekmi aj obyvateľov DSS Adventus. 
Za svoje vystúpenie a dobré srdiečka boli 
malí škôlkari odmenení potleskom a slad-
kou odmenou.

V duchu lásky a úcty k starším žili 
všetky triedy našej MŠ – detičky rozprá-
vali o svojich babičkách a deduškoch, 
o tom, ako ich ľúbia, no najmä o pomoci 
a úcte ku všetkým starkým , pretože si to 
veľmi zaslúžia. Veď práve oni nás mno-
hému naučili, veľa toho pre nás urobili 
a neustále robia, a to vždy s úprimnou 
láskou a nehou. A pani učiteľky sa snažia 
úctu a lásku vštepiť deťom do srdiečok 
v každom čase, a nie len počas mesiaca 
venovaného starším. Veď aj milý a pek-
ný pozdrav počas vychádzky vie starkým 
vyčariť úsmev na tvári a potešiť srdiečko.

Naším starkým veľa zdravia a lásky 
praje celá MŠ Močenok

Eva Sýkorová
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Farský spevokol oslávil 40 rokov od svojho vzniku
Koncom októbra terajší aj bývalí čle-

novia pôvodného Mládežníckeho spevo-
kolu pri farskom kostole slávili už 40. vý-
ročie svojho vzniku. Podujatie sa konalo 
v sobotu 26. októbra 2019 a začalo sa svä-
tou omšou v Kostole sv. Klimenta, ktorú 
celebroval Igor Hanko a koncelebroval 
Pavol Kruták. Spevokol sprevádzal celú 
omšu svojím spevom. Po skončení svä-
tej omše pokračoval v kostole program, 
ktorý pozostával z repertoáru spevoko-
lu a hovoreného slova. Návštevníkov 
slovne sprevádzala Veronika Kollárová, 
ktorá na spomínanie si na časy spred 40 
rokov vyzvala medzi piesňami zaklada-
teľa spevokolu Milana Nováka. Ten pod-
robne vykreslil, čo založeniu spevokolu 
predchádzalo a aký bol impulz, ktorý ho 
presvedčil, že to v našej obci bude fungo-
vať. Počas celého programu sedel v hľa-
disku a vychutnával si skladby na oslavu 
Boha a talenty členov spevokolu. „Sú to 
nové piesne, nový repertoár, snažil som 
sa preto pozorne počúvať. Isteže som to 
porovnával so starým spevokolom. Vtedy 
sme nemali taký repertoár, ale obdivujem 
pestrosť spevokolu, takže to pre mňa bolo 
veľmi zaujímavé a môžem povedať, že 
som celý čas rozjímal nad tým, čo sa spie-
va, ako sa medzi sebou členovia znášajú, 
aké generácie sú tam. Bol to pre mňa du-
chovný zážitok,“ – bol s vystúpením spe-
vokolu spokojný jeho zakladateľ Milan 
Novák – „Ja by som si prial, aby vydržali 
pri tom eláne, aby spievali vždy na oslavu 
Božiu, aby spievali s pokorou, aby sa na-

vzájom mali radi, 
a potom určite 
príde Božie po-
žehnanie, pretože 
pán Boh vždy od-
mení tých, ktorí 
spievajú na jeho 
oslavu a pomáha-
jú týmto spevom 
aj iným dostať sa 
bližšie k nemu.“

Potom svo-
je spomienky na 
prvé roky fun-
govania spevo-
kolu prezentoval 
nasledovník Milana Nováka vo funkcii 
vedúceho spevokolu Jozef Rábek. V roz-
hovore sa, chváliac náš spevokol, zamys-
lel aj nad tým, že iné spevokoly sa chcú 
viac prezentovať svojím repertoárom ako 
chváliť Boha, čo je podľa neho veľký 
problém dneška. „Spevokol je iba vozí-
ček, na ktorom sa to celé viezlo, ale nám 
išlo vždy o dušu tých ľudí, o ich večnú 
spásu a ich šťastie. Keď je človek veria-
ci, tak je predpoklad, že bude aj dobrým 
človekom, a potom aj šťastným člove-
kom, to sú naše méty, o to sme sa sna-
žili,“ – spresnil Jozef Rábek – „Mode-
rátorka Veronika tam aj naznačila, prečo 
sa ľudia schádzajú, prečo spievajú – aby 
sa zjednocovali. No a to sa v niektorých 
spevokoloch nedeje. Nemyslím teraz na-
šich, pretože naši spievajú v tých intenci-
ách, ako sme my spievali, v nedeľu jednu 
pieseň z chóru a podobne. Prial by som 
si, aby nevykročili na cestu spevokolov, 
ktoré spievajú celú omšu a ľuďom tým 
berú možnosť chváliť Boha. Veď kedy 
môže vyjsť z ľudského srdca Bohu chvá-
la? Vtedy, keď sa tá tenká struna v našom 
vnútri rozochveje a z našej duše vyjde 
chvála. Takúto chválu Boh prijíma, ale 
keď ja iba počúvam, a to ešte koľko razy 
ani neviem, čo spievajú, tak akú chválu 
môžem dať?“

Slovo dostal aj Igor Hanko, ktorý vie-
dol spevokol 4 roky pred tým, ako odišiel 
študovať do seminára. „Ja som mal veľ-
mi veľkú radosť z dnešného dňa, zvlášť 
zo spevokolu, jeho výkonu. Všetky tie 
inštrumentálne nástroje, celý aranžmán, 
spev, interpretácia, krásna intonácia, zla-
denie tých maličkých speváčok s ich ma-
mami a tetami. Osobne mi, keď sme se-
deli po svätej omši priamo uprostred nich, 
počas piesní chodili zimomriavky po tele, 

doslova. Mal som z toho veľkú radosť, 
lebo tie piesne neboli iba piesňami, ale to, 
čo by malo byť v liturgii – spievaná mod-
litba. Nebolo o tom iba hovorené, ale bolo 
to cítiť v duši. To je to, čo má chrámový 
spevokol robiť, proste modliť sa piesňou. 
Tak ako poznáme tú známu vetu, že kto 
dobre spieva, dvakrát sa modlí, to dnes 
bolo, takže vďaka Bohu,“ – bol z podu-
jatia a jeho priebehu nadšený Igor Han-
ko – „Prajem močenskému chrámovému 
spevokolu, aby mu nechýbali nadšenie, 
obetavosť, láska k Bohu a k spievanej 
modlitbe. Prajem mu, aby mal stále viac 
a viac nasledovníkov a aby jeho príklad 
povzbudil aj ostatných.“

Momentálne celé zoskupenie už 10 
rokov vedie Zuzana Lenčéšová, odkedy 
prišla do spevokolu prvý raz, uplynu-
lo už 20 rokov. „Približne od svojich 14 
rokov chodievam na spevy a človeku 
to dáva viac, ako mu to berie. Tá obeta 
a to všetko, čo do toho vnášame a čo sa 
snažíme sprostredkovať, to čo je pre nás 
v živote dôležité, naše priority a hodnoty, 
to dostávame späť, či už milým slovom 
od ľudí alebo podporou od kňazov, ale aj 
vzájomným spoločenstvom a radosťou, 
ktorú prežívame, keď spolu nacvičujeme 
alebo ideme na výlet. Bola by som veľmi 
rada, aby tí mladí, ktorých vychovávame 
a snažíme sa ich podporovať, pomaličky 
prevzali žezlo a aby to mohlo fungovať 
ďalej, samozrejme, stále aj s mojou pod-
porou a podporou nás starších,“ praje si 
Zuzana Lenčéšová.

Po skončení programu v kostole sa di-
váci, kňazi i speváci presunuli do priesto-
rov kultúrneho strediska, kde bolo pre 
nich pripravené občerstvenie a kde ešte 
dlho zneli priateľské debaty.

ML
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KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hoblinyÁNO: 

guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorkyNIE:

ELEKTRO + NO 

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

ÁNO: 
elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popolNIE:
odpad bez možnosti vytriedenia

BIO ODPAD

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

september október november

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

december

máj

NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),

streda

jún júl august

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2020

január február marec apríl

Obec Močenok časť 1: B. Klucha, Chalupy, Rokošova I., II., III., Mlynská, M. R. Štefánika, 
A. Hlinku, Sv. Gorazda, Gorazdov, Kakava, Malá Kakava, Čingov, Pri Kamennom moste 

streda

15
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separovaného odpadu v roku 2020
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KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

streda

ELEKTRO + NO 

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),
guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol 
ÁNO: 
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia

máj jún júl

september október

Obec Močenok časť 2: Úzka, Lipová, Borzagoš, Cintorínska, Hájska, Nitrianska, 
Lúčky, Sv. Cyrila a Metoda, Pri kúpalisku, Topoľová, Švábska Družstevná, Ľ. Štúra, 
Balajka, Krátka, Vinohradská, Pribinova, Školská, B. Majera, Nad ihriskom, 
Športová, D. Dubravického, D. Sčasného, Párovce, Pod Kalváriou 

január február marec apríl
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Dňa 31. decembra 2019 uplynie už 6 rokov, čo 

nás navždy opustila naša mama, babka a prababka 

Mária Straňáková. Kto ste ju poznali, venujte jej 

spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

V hlbokom žiali si spomíname na našu dobrú a milú 

nevestu Máriu Kondrótovú, ktorá nás opustila 

11. decembra 2018. Ďakujeme Ti Marika za Tvoju 

dobrotu!!! Smútime a spomíname často celá rodina.

Odpočívaj v pokoji. Rodina Kondrótová.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

LITURGICKÉ SLÁVENIA POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 
VO FARNOSTI SV. KLIMENTA V MOČENKU

Farský Kostol sv. Klimenta v Močenku

Sobota, 21. december 2019
od 9.00 h do 11.30 h a od 14.00 h do 15.30 h

Predvianočná sv. spoveď

Utorok, 24. december 2019
  6.00 h  Slávnostná sv. omša
  0.00 h  Polnočná sv. omša

Streda, 25. december 2019
Božie Narodenie – cirkevne prikázaný sviatok

  7.00 h  Svätá omša 
  10.30 h  Svätá omša – celebruje ThDr. Igor Hanko, PhD.,   
  šéfredaktor Katolíckych novín
  16.00 h  Jasličková pobožnosť

Štvrtok, 26. december 2019
sv. Štefana

  7.00 h  Svätá omša 
  10.30 h  Svätá omša
  – celebruje J. Ex. Mons. František Rábek, biskup
  od 13.00 h Koledovanie Dobrej Noviny

Piatok, 27. december 2019
sv. Jána

  18.00 h  Požehnávanie vín

Sobota, 28. december 2019
sväté neviniatka, mučeníci

  7.00 h  Svätá omša
  18.30 h  Svätá omša  z nedele Svätej rodiny

Nedeľa, 29. december 2019
Svätej rodiny

  7.00 h  Svätá omša 
  10.30 h  Svätá omša
  16.00 h  Obnova manželských sľubov v kostole

Pondelok, 30. december 2019
  18.00 h  Svätá omša

Utorok, 31. december 2019
sv. Silvestra, pápeža

  17.00 h  Ďakovná sv. omša + štatistika
- ďakovná pobožnosť na konci roka a po skončení sv. omše »

»  silvestrovská  kapustnica v Pastoračnom centre. 

Streda 1. január 2020
Bohorodičky Panny Márie

  7.00 h  Svätá omša
  10.30 h  Svätá omša
  14.00 - 16.00 h Farská poklona

Filiálny Kostol narodenia Panny Márie v Hornej Kráľovej

Sobota, 21. december 2019
od 9.00 h do 11.30 h

Predvianočná sv. spoveď

Utorok, 24. december 2019
  23.00 h  Slávnostná sv. omša (maď.)
  0.00 h  Polnočná sv. omša

Streda, 25. december 2019
Božie Narodenie – cirkevne prikázaný sviatok

  8.30 h  Svätá omša
  9.30 h  Svätá omša (maď.)
  14.00 h  Jasličková pobožnosť

Štvrtok, 26. december 2019
sv. Štefana

  8.30 h  Svätá omša 
  9.30 h  Svätá omša (maď.)
  od 13.00 h Koledovanie Dobrej Noviny

Nedeľa, 29. december 2019
Svätej rodiny

  8.30 h  Svätá omša
  9.30 h  Svätá omša (maď.)

Utorok, 31. december 2019
sv. Silvestra, pápeža

  16.00 h  Ďakovná sv. omša + štatistika
  Ďakovná pobožnosť na konci roka

Streda 1. január 2020
Bohorodičky Panny Márie

  8.30 h  Svätá omša
  9.30 h  Svätá omša (maď.)
14.00 - 15.00 h Farská poklona

MOČENOK
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Futbalový klub Močenok zorganizo-
val v nedeľu 17. novembra 2019 podu-
jatie pod názvom „Futbal spája mládež“. 
Turnaj bol určený pre vekovú kategóriu 
mladších žiakov a zúčastnilo sa ho 8 muž-
stiev – z Bábu, Cabaj-Čápora, Hájskeho, 
Hornej Kráľovej, Močenka, Nededu, 
Šoporne a Vracova. Tímy boli rozdelené 
do dvoch skupín, po odohraní ktorých 
postupovali podľa umiestnenia do štvrť-
finále. Močenok mal po základnej časti 6 
bodov a do ďalších bojov postúpil z prvé-

ho miesta.
Cez štvrťfinálovú časť prešli ďalej 

Báb, Cabaj-Čápor, Močenok a Šoporňa. 
Táto fáza turnaja vystavila stopku muž-
stvu družobného mesta Vracov z Českej 
republiky. „Je škoda, že sme vypadli 
hneď vo štvrťfinále. Mohli sme postúpiť 
ďalej, ale turnaj sa mi páčil,“ konštatoval 
trošku smutne brankár FKM Morava Jan 
Loprais. „Organizačne je turnaj veľmi 
dobre zabezpečený. Zápasy boli vyrovna-
né. Myslím, že sme ukázali hru, ktorá sa 

páčila. Prehrali sme tesne 1:0 vo štvrťfi-
nále, ale taký je futbal. Ďakujem za po-
zvanie,“ bol optimistickejší tréner FKM 
Morava Oldřich Bábik.

Semifinálovú časť začal zápas Mo-
čenku a Cabaj-Čápora, po jednoznačnom 
priebehu postúpil do finále výsledkom 
3:0 Močenok. Druhé semifinále medzi 
Bábom a Šoporňou sa skončilo rovnakým 
výsledkom a postup do finále si zabezpe-
čila Šoporňa.

Finále začala lepšie Šoporňa, ktorá sa 

Mladší žiaci bojovali na halovom turnaji „Futbal spája mládež“

Káder Futbalového klubu Močenok 
prešiel pred začiatkom súťaže a počas 
septembra zmenami. Z klubu odišli Adam 
Lenčéš, Erik Pápay (obaja KFC Horná 
Kráľová), Juraj Hanák (OŠK Lipová), 
Marek Štefanko (TJ Slovan Nitra-Chre-
nová), Radoslav Dicsér a Peter Lenčéš 
(obaja ŠK Hájske). Opačným smerom 
zavítali Adrian Danada (TJ Horné Sa-
liby), Richard Tóth, Erik Račkovič, Jakub 
Nagy, Jozef Porubský (všetci FK Slovan 
Duslo Šaľa), Jakub Sedmák (MFK Dukla 
Banská Bystrica) a Norbert Keszely (TJ 
Družstevník Dolné Saliby).

Močenok nezačal sezónu ideálne a po 
úvodných piatich kolách mal na konte len 
štyri body za jedno víťazstvo a jednu re-
mízu. Futbalistom Močenka nevyšla ani 
ďalšia pätica zápasov. Mrzieť môžu hlav-
ne domáce remízy s Chrenovou a Bran-
čom. Močenok sa mal dostať na víťaznú 
vlnu zápasom s poslednými Nevericami. 
Ešte v 75. minúte síce prehrával 4:2, no 
gólmi Keszelyho, Virága a Danadu doká-
zal zápas otočiť a u posledného mužstva 
tabuľky vyhrať 5:4. Neverice však v prie-
behu súťaže odstúpili. V ďalšom kole 
mali hrať v Močenku Janíkovce, ktoré 

však nepricestovali a tak sa zápas kon-
tumoval. Ďalšie body priviezli hráči FK 
z Horného Ohaja, kde remizovali 3:3. Po 
dvoch víťazstvách a remíze hostil Moče-
nok Čakajovce. Stretnutie domáci neza-
čali dobre a polčas prehrali 0:1. V druhej 
časti však dokázali zápas otočiť a na kon-
to si po výsledku 3:1 pripísali ďalšie ví-
ťazstvo. Záver jesene Močenku nevyšiel. 
Prehra v Klasove, ale najmä zaváhanie 
v domácom stretnutí so Žitavanmi môže 

Močenok mrzieť.
V jesennej časti získal Močenok 16 

bodov, čo je oproti minulému ročníku sú-
ťaže o 2 body viac. V sezóne 2018-2019 
to bolo predposledné 15. miesto, v sezóne 
2019-2020 je to 11.miesto. „Sezónu sme 
neukončili tak, ako sme si predstavovali. 
Dostali sme sa až na mínus päť bodov, 
doma sme postrácali veľa bodov. Možno, 
že je to tým, že sa snažíme hrať otvore-
ný futbal. Na súperových ihriskách sa to 
ľuďom páči, že hráme otvorený futbal 
a nie vždy nám to vyjde. Dostaneme góly 
v posledných minútach,“ – zamyslel sa 
nad neúspechom v jesennej časti tréner 
FK Močenok Gabriel Vrba – „Doma sme 
vždy prvý inkasovali a snažili sme sa ten 
zápas otočiť a opäť musím povedať, že 
nie vždy nám to vyšlo. Táto šiesta liga je 
kvalitná, mužstvá, ktoré v nej hrajú majú 
dobrých hráčov, ktorí si dokážu ustrážiť 
ten náskok. Vždy sa snažíme s tým niečo 
robiť, mužstvo bojuje. Verím, že po dob-
rej zimnej príprave výsledky prídu a veľ-
mi rýchlo sa dostaneme do pohody.“

Jesenná časť v VI. lige ObFZ Nitra

Výsledky jesennej časti ročníka 2019/2020 VI. ligy ObFZ Nitra:
1. kolo:    BFC - OÚ Dolné Obdokovce - FK Močenok      1:1  (0:1)
2. kolo:    FK Močenok - OŠK Kolíňany         0:4  (0:2)
3. kolo:    FC Výčapy-Opatovce - FK Močenok        5:3  (3:2)
4. kolo:    FK Močenok - TJ Družstevník Rišňovce        4:1  (0:1)
5. kolo:    FK Veľký Cetín - FK Močenok         2:3  (1:2)
6. kolo:    FK Mojmírovce - FK Mojmírovce        2:0  (1:0)
7. kolo:    FK Močenok - TJ Slovan Nitra-Chrenová        1:1  (1:1)
8. kolo:   OŠK Lehota - FK Močenok         3:2  (0:1)
9. kolo:    FK Močenok - OFK Branč         3:3  (1:2)
10. kolo:   TJ Držustevník Neverice - FK Močenok        4:5  (1:2)
11. kolo:   FK Močenok - FK Janíkovce         3:0 - kontumačne
12. kolo:   TJ Družstevník Vráble-Horný Ohaj - FK Močenok       3:3  (2:0)
13. kolo:   FK Močenok - OFK Čakajovce         3:1  (0:1)
14. kolo:   FC Mosap Klasov - FK Močenok         3:1  (0:0)
15. kolo:   FK Močenok - ŠK Žitavany         2:3  (1:1)           MK
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rýchle ujala vedenia 2:0. Močenok neskôr 
korigoval, no v ďalšom priebehu pridala 
Šoporňa ešte jeden presný zásah a finále 
vyhrala 3:1.

Ceny zúčastneným odovzdali zástup-
ca starostu obce Peter Sýkora a tréner 
mladeže Močenku Gabriel Vrba. Ako naj-
lepší hráč turnaja bol ocenený Jakub Žiška 
z domáceho celku. Najlepším brankárom 
sa stal David Lauko z FC Cabaj-Čápor 

a najlepším strelcom podujatia bol Marko 
Pilo z ŠK Šoporňa. „V kabíne bola dob-
rá nálada a to bolo kľúčové. Mohli sme 
vyhrať, škoda toho finále, nabudúce sa to 
možno podarí,“ vyjadril sa k turnaju a hre 
svojho mužstva talentovaný domáci hráč 
a zároveň najlepší hráč turnaja Jakub Žiš-
ka. „Turnaj bol dobre obsadený. Dobre sa 
mi hralo, dal som asi desať gólov,“ tešil sa 
z príjemného turnaja najlepší strelec, hráč 

Šoporne Marko Pilo. 
Na konečnom tre-

ťom mieste sa po víťaz-
stve nad FC Cabaj-Čá-
por umiestnili hráči ŠK 
Báb. „V tejto vekovej 
kategórii sú veľmi kva-
litné mužstvá a bolo to 
vidieť aj na výsledkoch, 
ktoré boli vyrovnané. 
Rozhodovali detaily. 
Nemrzí ma, že sa nám 
nepodarilo ísť až na 

vrchol, pretože chalani hrali na turnaji 
ako jeden kolektív a nie nadarmo sme aj 
v súťaži prvý bez prehry,“ chválil svojich 
zverencov spokojný tréner FK Močenok 
Gabriel Vrba. V závere podujatia, ktoré 
podporil Nitriansky samosprávny kraj, 
sa zúčastneným v mene organizátorov za 
skvelú futbalovú nedeľu poďakoval do-
máci tréner Gabriel Vrba.

Výsledky FK Močenok U13:
FK Močenok - KFC Horná Kráľová  0:1
FK Močenok - FC Neded   3:1
FK Močenok - ŠK Šoporňa  2:1

štvrťfinále:
FK Močenok - ŠK Hájske   3:0

semifinále:
FK Močenok - FC Cabaj-Čápor  3:0

finále:
FK Močenok - ŠK Šoporňa  1:3
                                                         MK

Prvoligové družstvo žien Junioru Mo-
čenok skončilo jesennú časť súťaže so 
ziskom piatich bodov na predposlednom 
9. mieste. Na konte má dve víťazstvá 
a jednu remízu. Junior sa borí s nízkym 
počtom hráčok. Pred začiatkom sezó-
ny odišli do Sporty Hlohovec Dominika 
Czuczorová, Kristína Kissová a Katarína 
Kolečániová. „Najväčší problém u nás je 
ten, že máme málo hráčok. Tie tri hráčky, 
ktoré prestúpili do Hlohovca nám môžu 
pomôcť len vtedy, keď Hlohovec nehrá. 
Keď hráme zápasy u súperov, tak si nevy-
berieme, kedy budeme hrať. V oklieštenej 
zostave, keď nás cestuje na zápas sedem, 
je to veľmi málo,“ konštatovala neute-
šenú situáciu trénerka Darina Braunová. 
Hráčky Junioru odohrali aj smolné zápa-
sy. V Zlatnej vyhrali prvý polčas o dva 
góly, no po záverečnom hvizde sa nako-
niec radovala Zlatná. Rovnako to bolo aj 
v zápase s Partizánskym, kde Junior vie-
dol po prvej časti 18:10, ale v závere pre-
hral. „Bolo veľa zápasov, ktoré sme mohli 
vyhrať. Polčas sme vyhrali, potom však 
súper kľúčové hráčky a strelkyne bránil 
osobne a už sme skončili, pretože sme ich 
nemali kým nahradiť. Toto je najväčšia 
príčina toho, že sme prehrali veľa zápa-
sov,“ doplnila trénerka Braunová. 

Hádzanárky Junioru sa rozlúčili s pr-
vou časťou sezóny zápasom s lídrom 
z Topoľčian. Močenok opäť vyhral prvý 

polčas, no v druhom mu už dochádzali 
sily, čo sa prejavilo aj na výsledku. Po 
bojovnom výkone, hoci s viacerými ne-
premenenými príležitosťami, nakoniec 
Junior remizoval s ŠKP Topoľčany 26:26. 
„Keď trénujete so štyrmi- piatimi diev-
čatami, nenatrénujete nič. Môžete tréno-
vať len individuálne. Potom sa to odrazí 
aj v tej hre. Hra šesť na šesť, alebo keď 
súper vysunie obranu, my to nemôžeme 

nacvičovať, pretože na tréningu nás nik-
dy nie je ani sedem. Ja chápem aj to, že 
dievčatá chodia na vysoké školy, do práce 
a nemôžu stále chodiť na tréningy. Na-
priek tomu v zápasoch bojujú a chcú hrať. 
Dúfam, že nasledujúca časť sezóny bude 
lepšia, ako táto,“ dodala trénerka odhod-
laná bojovať spolu s dievčatami aj ďalej. 
Odvetná časť I. hádzanárskej ligy žien 
štartuje vo februári 2020.

Zhodnotenie jesennej časti I. hádzanárskej ligy žien

Výsledky jesennej časti ročníka 2019/2020 I. ligy žien:
1. kolo:  ŠŠK Bernolákova Košice - HK Junior Močenok  30:15  (15:3)
2. kolo:  HK Junior Močenok - HKM Šurany   29:21  (15:13)
3. kolo:  HC Tatran Stupava - HK Junior Močenok   30:23  (16:14)
4. kolo:  Zlatná na Ostrove - HK Junior Močenok   25:21  (13:15)
5. kolo:  HK Junior Močenok - HK Slávia Partizánske  21:24  (9:12)
6. kolo:  ŠKP Bratislava - HK Junior Močenok   32:26  (16:16)
7. kolo:  HK Junior Močenok - ŠŠK CVČ Nesvady-Imeľ 28:29  (18:10)
8. kolo:  HK Slávia Sereď - HK Junior Močenok   23:26  (12:11)
9. kolo:  HK Junior Močenok - ŠKP Topoľčany   26:26  (15:13)          MK
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1. Ako bude CCE Šaľa fungovať?
Centrum cirkulárnej ekonomiky je 

miesto, kde sa zhromaždí odpad z váš-
ho mesta a namiesto toho, aby skončil na 
skládke, premení sa na hodnotu. Trie-
dený odpad zo žltých, z modrých a zo 
zelených kontajnerov putuje na dotriede-
nie, aby sa zbavil zložiek, ktoré sa nedajú 
recyklovať. Medzi tieto materiály patria 
napríklad hygienické potreby, nerecyk-
lovateľné plasty alebo znečistený odpad. 
Tento nerecyklovateľný odpad sa spolu so 
zmesovým komunálnym odpadom z čier-
nych kontajnerov presunie do Zariadenia 
na energetické využitie odpadu (ZEVO).

Najhodnotnejšia časť odpadu v po-
dobe použiteľných plastov, kovov, skla 
či papiera sa vráti naspäť k výrobcom, 
ktorí z neho vytvoria nové výrobky na 
každodenné použitie. Procesu opätovného 
použitia materiálov sa hovorí cirkulárna 
ekonomika. 

2. Čo je to energetické zhodnocovanie 
odpadu?

Ide o výrobu energie (tepla a elektri-
ny) z odpadu. V súvislosti s energetickým 
zhodnocovaním odpadu sa zvykne hovo-
riť, že tento proces prebieha v „spaľov-
niach“. Nie je to celkom pravda. Zariade-
nie, ktoré je súčasťou projektu CCE Šaľa, 
nie je „spaľovňa“ ale tzv. ZEVO (Zariade-
nie na energetické využitie odpadu). Aký 
je medzi spaľovňou a ZEVO-m rozdiel? 
Zásadný. V spaľovni sa odpad zneškodňu-
je, v zariadení ZEVO sa odpad zhodno-
cuje. 

Palivo z odpadu je navyše klasifikova-
né ako obnoviteľný zdroj energie (OZE) 

na rozdiel od plynu, ropy či uhlia, ktorých 
zdroje sú limitované. Časť elektrickej 
energie vyrobenej z odpadu v ZEVO sa 
použije na vlastnú spotrebu, zvyšok pu-
tuje do rozvodnej siete. Teplo sa používa 
na vykurovanie priemyselných objektov 
a domácností. Výroba elektriny a tep-
la z odpadu je v každej vyspelej krajine 
jedným z kľúčových pilierov odpadové-
ho hospodárstva. Vo Švédsku, Fínsku či 
v Rakúsku existujú desiatky Zariadení na 
energetické využitie odpadu (ZEVO), kto-
ré podliehajú najprísnejším ekologickým 
štandardom. Európska únia tieto štandar-
dy pravidelne sprísňuje podľa najlepších 
dostupných technológií (Best Available 
Techniques – BAT). Výsledkom je, že za-
riadenia ZEVO majú spomedzi všetkých 
spaľovacích zariadení (teplárne, elektrárne 
na uhlie, cementárne atď.) najprísnejšie 
stanovené emisné limity. 

3. Ako to bude s dopravou odpadu?
Odpad do Centra cirkulárnej ekonomi-

ky sa bude zvážať z primárneho okruhu 30 
kilometrov a sekundárneho okruhu 60 ki-
lometrov. Zaťaženosť dopravy sa v porov-
naní s dnešným stavom zvýši o menej ako 
0,5 percent a nebude mať teda žiaden 
badateľný vplyv na dopravu v regióne. 
Centrum cirkulárnej ekonomiky by navyše 
malo začať fungovať najskôr v roku 2025, 
teda po výstavbe plánovaného obchvatu 
Šale. 

Dopravné zaťaženie komunikácií 
v okolí každého nového projektu je po-
sudzované v rámci hodnotenia vplyvov 
na životné prostredie (EIA). V prípade, 
ak by pohyb nákladných vozidiel presa-

hoval možnosti lo-
kálnych komunikácií 
alebo ovplyvňoval 
kvalitu života obyva-
teľov blízkych miest či 
obcí, nedostane projekt 
od hodnotiacich exper-
tov kladné stanovisko. 
4. Ako to bude s emi-
siami a vplyvom na 
zdravie obyvateľov?

Ekologizácia ener-
getického využitia od-

padu zaznamenala za ostatné desaťročia 
rapídny progres. Ruka v ruke s tým prišli 
obrovské investície do technologickej mo-
dernizácie zariadení na energetické vy-
užitie odpadu. Vďaka prísnym emisným 
limitom je dnes preto energetické využitie 
odpadu niekoľkonásobne ekologickejšie 
ako výroba energie v klasickej elektrárni 
či teplárni. Navyše vo všetkých krajinách, 
kde prišlo k výstavbe zariadení ZEVO, 
prudko poklesol počet skládok, ktoré sú 
nekontrolovaným producentom skleníko-
vých plynov, prioritne mimoriadne škod-
livého metánu. Na rozdiel od skládky, kde 
škodlivé plyny nekontrolovateľne unikajú 
do ovzdušia, je každé jedno ZEVO 24 ho-
dín denne monitorované štátnymi inšpekč-
nými orgánmi. 

Škodlivý vplyv na zdravie obyvateľ-
stva nebol pri súčasných prísnych emis-
ných limitoch preukázaný. Po rokoch 
zavádzania prísnych ekologických štan-
dardov bolo vykonaných množstvo štúdií, 
ktoré potvrdili, že zariadenia ZEVO nema-
jú negatívny vplyv na zdravie obyvateľov 
v okolí. Za posledných 20 rokov sa neob-
javili žiadne správy, ktoré by potvrdzova-
li negatívny vplyv energetického zhodno-
covania odpadu na ľudské zdravie.

5. V akom stave je projekt momentálne?
Projekt CCE Šaľa sa momentálne na-

chádza v štádiu posudzovania vplyvu na 
životné prostredie (EIA). Jeho súčasťou je 
pripomienkovanie projektu samosprávami 
v lokalite plánovanej výstavby, ako aj in-
štitúciami z oblasti životného prostredia či 
samotnými občanmi. Vyhodnocuje sa va-
riant v k.ú. obce Močenok a variant v k.ú. 
Šaľa. 

6. Keby sa uvedie CCE Šaľa do prevádzky?
Spoločnosť ewia plánuje uviesť CCE 

Šaľa do prevádzky najskôr v roku 2025.

7 NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV O CCE ŠAĽA
Spoločnosť ewia pred niekoľkými mesiacmi predstavila zámer vybudovať v okrese 
Šaľa moderné Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) za 120 miliónov eur. Projekt 
je technologicky inšpirovaný najvyspelejšími prevádzkami z európskych metropol, 
ako sú Kodaň, Viedeň, Štokholm či Amsterdam. Prinášame vám sedem najdôležitej-
ších faktov, ktoré by mali obyvatelia Močenku vedieť o projekte CCE.
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7. Čo prinesie CCE obyvateľom Močenku?
V prvom rade treba povedať, že okres 

Šaľa získa ekologické riešenie naklada-
nia s odpadom na úrovni najvyspelejších 
európskych krajín. CCE Šaľa zároveň 
prinesie dlhodobé riešenie odpadu pre bu-
dúce generácie, ktoré nebudú musieť riešiť 
environmentálne záťaže v podobe nových 
skládok. Región Šale vrátane obce Moče-
nok  bude po Bratislave a Košiciach tretím 
regiónom na Slovensku s komplexným rie-
šením odpadu, porovnateľným s Kodaňou, 
Londýnom a Viedňou. Ďalšie benefity pre 
obyvateľov budú predstavené v ďalších fá-
zach projektu po dohode so samosprávami.

Environmentálne vzdelávanie detí v šalianskom okrese získa nový rozmer

Klimatické zmeny sú takmer každodennou témou v novinách, na internetových portáloch a vo večerných spravodajských re-
láciách. Niet sa čomu čudovať, konzumný spôsob života si pýta svoju daň. Jednou z ciest, ako efekt klimatických zmien spomaliť, 
je vzdelávanie nastávajúcich generácií v oblasti ekológie. Aj v záujme toho, aby neopakovali chyby, ktorých sme sa dopustili my.

Jedným z najvýraznejších faktorov ne-
gatívnych ekologických zmien je nezodpo-
vedný prístup k otázke odpadov. Slovensko, 
nelichotivo označované ako „skládková 
veľmoc“, sa v tomto smere nemá čím pýšiť. 
O to sympatickejší je prístup spoločnosti 
KOSIT a. s., ktorá v Košiciach prevádzkuje 
Zariadenie na energetické využitie odpadu 
(ZEVO). Okrem užitočnej premeny odpadu 
na teplo a elektrinu sa KOSIT dennodenne 
vo vlastnom Centre environmentálnej vý-
chovy (CEV) venuje zážitkovému vzdelá-
vaniu detí a mládeže v oblasti ekologického 
nakladania s odpadmi. 

Košické „CEV-ko“ sa za viac ako de-
saťročnú existenciu stalo v metropole vý-
chodu mimoriadne úspešným príbehom. 
Jeho bránami do dnešného dňa prešlo viac 
ako 55 000 detí. Z mnohých z nich sú dnes 

dospelí ľudia a spotrebitelia, ktorí k otázke 
odpadov pristupujú oveľa citlivejšie ako ich 
generační spolupútnici v ostatných krajoch 
Slovenska.   

Aká je situácia v okrese Šaľa? Environ-
mentálnej výchove detí sa učiteľky a učitelia 
na školách venujú, napriek tomu majú záu-
jem o nové inšpirácie a nápady, ako prispieť 
k skvalitneniu environmentálneho vzdelá-
vania svojich žiačok a žiakov. Aj preto ab-
solvovali v uplynulých týždňoch exkurziu 
do Košíc. Priamo na mieste mali možnosť 
vidieť, ako lektori košického CEV-ka hra-
vou formou učia deti odlíšiť recyklovateľný 
odpad od nerecyklovateľného, ako odpad 
triediť a čo sa z neho dá vyrobiť podľa prin-
cípov cirkulárnej ekonomiky. 
„Ak by vzniklo Centrum environmentálnej 
výchovy v našom regióne, myslím si, že by 

to malo pozitívny dosah na vzdelávanie detí 
v oblasti zodpovednosti k životnému pro-
strediu nielen v materských, ale aj na os-
tatných stupňoch škôl. Deti by si návštevou 
takéhoto centra obohatili svoje poznanie 
o nové vedomosti v oblasti nakladania s od-
padmi, ich tvorbe, spôsobe triedenia, pred-
chádzaní ich vzniku, možností spracovania 
s dôrazom na následné materiálové a ener-
getické zhodnocovanie aj prostredníctvom 
zážitkového učenia.“
Mgr. Soňa Hippová, riaditeľka MŠ Močenok

Návštevu a spoluprácu sprostredkovala 
spoločnosť ewia, ktorá by rada environmen-
tálne vzdelávanie detí v regióne podporo-
vala a rozvíjala. Preto v spolupráci s vybra-
nými školami šalianskeho okresu plánuje 
podporiť pilotný projekt vzdelávania detí 
a otvorenie šalianskeho Centra environmen-
tálnej výchovy už v najbližších mesiacoch.

 „V materskej škole, kde momentálne pôsobím ako vedúci pedagogický zamestnanec, 
kladieme dôraz na environmentálnu výchovu, keďže nás k tomu zaväzuje aj environmentálne 
zameranie materskej školy. Vychovávame a rozvíjame v deťoch myšlienku starostlivosti o ži-
votné prostredie a snahou je umožňovať im osobnú skúsenosť s prírodou, vzbudiť záujem, 
aby dieťa bolo zvedavé a chcelo prírodu spoznávať, a intuitívne ich naviesť, aby si osvojili 
návyky ju zároveň chrániť. V Košiciach majú umožnené deti vidieť množstvo odpadu a ná-
sledné spracovania, čo prináša zážitkové učenie – najúčinnejšiu formu učenia sa.“

Alexandra Takácsová, ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom.

„Návšteva bola určite veľmi podnetná 
pre nás – učiteľky k tomu, aby sme vo väč-
šej intenzite viedli deti k ochrane našej prí-
rody, aby deti neboli ľahostajné k životné-
mu prostrediu.“

Karina Zvalová, MŠ 8. mája Šaľa

Okrem toho bude 
v CCE Šaľa vybudova-
né aj Cirkulárne labo-
ratórium, ktoré bude 
skúmať zloženie odpadu 
a navrhovať riešenia na 
opätovné použitie nere-
cyklovateľného odpadu 
resp. jeho minimalizácii 
a predchádzaniu. Pre deti 
a mládež vznikne Centrum environmen-
tálnej výchovy za účelom ich praktického 
vzdelávania v oblasti ekologického nakla-
dania s odpadom. Centrum cirkulárnej eko-
nomiky navyše zamestná 200 ľudí a ďal-

šie desiatky nájdu prácu u dodávateľov.
Viac informácií o projekte CCE Šaľa 

nájdete na: www.ewia.sk. V prípade doda-
točných otázok sme vám k dispozícii pro-
stredníctvom kontaktu: info@ewia.sk.
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KAMENÁRSTVO
MGS Granit s.r.o. 
Mlynská ��2 � 951 �1 Mo�enok

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

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

renovácie p�sma � dopisovanie dátumov

NOVINKA 2019
mramorové  koberce  smúto�né dekorácie � 

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

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

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

 Sobota - na objednávku

Sídlo advokátskej kancelárie: Švábská 1431/18, Močenok  951 31
tel./mobil:   0903 729 822        web: www.judrvylimcova.sk
e-mail:        judrvylimcova@gmail.com, info@judrvylimcova.sk

Ponúka právne služby a poradenstvo v oblastiach:
právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva, prevody nehnuteľností – 
kompletná príprava a vypracovanie dokumentov pre prevod nehnuteľností, 
vrátane autorizovaných advokátskych zmlúv o prevode vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam, vypracovanie návrhu na vklad 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

• 

zábavnú pyrotechniku  

Párty obchod v Močenku 
ponúka vianočný tovar a 

- vianočné servítky, sviečky, baliaci papier, darčekové tašky,

    vianočné dekorácie, organzy, mašle, stuhy,...  

- podnosy pod torty, krabice na zákusky, farbivá, arómy, finger food

- detskú zábavnú pyrotechniku, prskavky, búchacie guličky, včielky,...

- ohňostroje kompakty od 16 ranovej až po 390 ranovú , kat: P1,  F1, F2, F3

- petardy, dymovnice, rímske sviece, fontány, zápalnú šnúru, ...

              Párty obchod, Borzagoš 1930, Močenok, 0908768298 
 

Otváracie hodiny:
Po-Pia: 8,00 -16,30 hod. 
Sobota: 8,00 - 12,00 hod. 

              www.vsetkonaparty.sk 
 

              Veľký výber. Super ceny.  
 






