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Pán starosta Roman Urbánik nám do redakcie poslal list, ktorý dostal od pána 
Hollaya, ktorý pravidelne dostáva Časopis Močenok, aby si ho mohli prečítať všetci občania.

Obec Močenok Vás pozýva na LYŽOVAČKU NA DONOVALOCH. Podujatie sa uskutoční v sobotu 1. februára 2020. 
Odchod autobusu je o 7.00 hod. z centra obce, predpokladaný príchod o 19.00 hod. Poplatok za dopravu je 10,- eur.
Prihlásiť sa môžete v klientskom centre do 24. januára 2020.

Tanečný klub JUMPING Šaľa Vás pozýva na OSLAVU 25. VÝROČIA ZALOŽENIA KLUBU, ktorá sa uskutoční 
v kultúrnom dome – kine v Močenku vo štvrtok 30. januára 2020 o 18:00 hod. Vstupné je 5,- eur.

Obec je pripravená udržiavať počas zimy miestne komunikácie
Každoročne počas zimných mesiacov 

vyvstávajú pre obec úlohy navyše v po-
dobe úpravy zjazdnosti ciest a chodníkov 
v obci. Už počas roka musí obec zabezpe-
čiť na zimné obdobie dostatok posypového 
materiálu, v našom prípade je to v rámci 
ochrany životného prostredia drobný drve-
ný kameň bez prídavku chemických látok, 
a strojový park vhodný na vykonávanie 
zimnej údržby. Všetky práce zabezpečujú 
pracovníci z úseku útvaru služieb a inves-
tičnej výstavby. „Pracovníci obce budú 
zabezpečovať zimnú údržbu ciest a chod-
níkov, budú na to používať traktor a mul-

tikáru. Máme zabezpečené dostatočné 
množstvo posypového materiálu, ktorým 
je drvený kameň. Počas vianočných sviat-
kov majú pracovníci služby, aby bolo za-
bezpečené prípadné odstraňovanie snehu 
z chodníkov a ciest počas celých sviatkov,“ 
informoval nás o pripravenosti obce udr-
žiavať miestne komunikácie vedúci útvaru 
služieb a investičnej výstavby Miroslav 
Lóži. Takisto má obec zabezpečené ručné 
náradie, aby boli všetky chodníky v obci 
schodné v čo najkratšom možnom čase. 
,,Máme ručné posypové vozíky, s ktorými 
budú pracovníci v aktivačnej činnosti po-

sýpať chodníky a, samozrejme, metly, lo-
paty a odhŕňače,“ doplnil informácie Lóži. 

Z pohľadu meteorológov vraj bude po-
čas tohtoročnej zimy v Európe prevládať 
celkovo teplejšie počasie a zrážky budú 
podobné ako dlhodobé priemery v tomto 
období. Znamená to teda, že snehová pe-
rina nás asi na celú zimu neprikryje, ale aj 
mokrá, namrznutá vozovka alebo chodník 
dokážu spôsobiť množstvo nepríjemností. 
Všetci by sme si preto mali dávať počas 
zimného obdobia väčší pozor a viac sa 
venovať vlastnej bezpečnosti na cestách 
a chodníkoch.                                          ML

Vážený pán starosta!
Pozdravujem Vás z nášho mesta 

Prešova ako občan, čo vyrástol v Močen-
ku. Žije tu aj rodina Bobková a Verešová 
a vždy sa tešíme na časopis Močenok, 
ktorý nás spája s mladosťou v obci.

Touto cestou predkladám prosbu: 
6. decembra 2019 sa dožila pani Mária 
Bobková 94 rokov. Spolu s manželom 
Jurajom učili v základnej škole vo 
Vašej obci aj v Hornej Kráľovej. Pani 
Bobková je stále čulá, zdravá a vždy 
sa teší na časopis, ktorý si prečíta, 
a spomienkami je u Vás v obci. Prosil 
by som touto cestou pozdraviť od nej aj 
seniorov v obci. Mnohých z nich učila.

Ďakujem a prajem veľa úspechov 
v práci v roku 2020.

P.S.: V Katolíckych novinách som 
našiel článok o močenskom spevokole, 
veľmi ma to potešilo, prajem im veľa 
lásky k hudbe.

Ing. Hollay, syn pána lekárnika
Oslávenkyňa Mária Bobková
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Rozpočet na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom 

mimoriadnom zasadnutí v prvej polo-
vici decembra 2019 okrem iných bodov 
programu schvaľovalo aj rozpočet obce 
pre rok 2020 a programový rozpočet do 
roku 2022. Návrh rozpočtu pripravilo ve-
denie obce, posudzovala ho aj finančná 
komisia. „Rozpočet na rok 2020 vychá-
dza z nám známych údajov, ktoré máme 
aj čo sa týka príjmu podielových daní 
a ostatných príj-
mov, ktoré obec 
Močenok očakáva, 
a takisto aj z vý-
davkov, ktoré obec 
Močenok v roku 
2020 očakáva pre 
jednotlivé oblasti 
fungovania našej 
obce. Rozpočet je 
mierne prebytkový 
a väčšina finanč-
ných prostriedkov, 
ktoré sú použité 
na kapitálové vý-
davky, na investí-
cie, sú určené ako 
spoluúčasť na re-
alizáciu projektov, 
ktoré by sme chce-
li v roku 2020 za-

bezpečiť. Samozrejme, zabezpečujeme 
aj všetky ostatné povinnosti, ktoré obec 
Močenok ako samospráva má,“ ozrejmil 
starosta obce Roman Urbánik základy 
schváleného rozpočtu. Rozpočet operu-
je s finančnými prostriedkami vo výške 
viac ako päť miliónov eur. Napríklad 
kapitálové výdavky zahŕňajú veľké in-
vestičné akcie, ako zníženie energetic-
kej náročnosti budovy obecného úradu, 

výťah v budove úradu, vodozádržné 
opatrenia v obci alebo budovanie Múzea 
obce Močenok.

K rozpočtu sa vyjadroval aj kontro-
lór obce Ladislav Fúska, ktorý návrh 
rozpočtu podrobne preštudoval a podal 
k nemu na zastupiteľstve vyjadrenie: 
„Predložený návrh rozpočtu je reálny 
a predstavuje dobrý východiskový ma-
teriál pre hospodárenie obce pre rok 

2020. Je zostavený 
z poznatkov, ktoré 
boli spracovate-
ľom v čase tvor-
by návrhu známe. 
Odporúčam ho 
schváliť. Rovnaké 
stanovisko dala 
k návrhu rozpočtu 
aj finančná komi-
sia.“ 

V prípade po-
treby sa zmeny 
rozpočtu budú po-
stupne realizovať 
na jednotlivých 
rokovaniach obec-
ného zastupiteľ-
stva počas roka 
2020.

ML

Generálny riaditeľ Dusla na návšteve v Močenku
Stalo sa už peknou predvianočnou 

tradíciou, že v závere roka sa pravidelne 
stretávajú predstavitelia našej obce s ve-
dením chemického závodu Duslo, aby 
v priateľskom rozhovore zhodnotili celo-
ročnú spoluprácu a načrtli témy spoloč-
nej spolupráce na nasledujúce obdobie. 
„Zhodnotili sme všetky udalosti, ktoré sme 
spoločne počas roka prežili, a rozprávali 
sme sa aj o radostiach a problémoch, ktoré 
prináša život. Hovorili sme, samozrejme, 
aj o tom, čo nás čaká v budúcom roku. Ja 
som za túto návštevu veľmi vďačný, preto-
že je to dôkaz o tom, že medzi najväčším 
zamestnávateľom v regióne a obcami, kto-
ré sú v tomto regióne, existuje intenzívny 
kontakt,“ spokojne konštatoval starosta 
obce Roman Urbánik. Generálny riaditeľ 
Dusla, akciovej spoločnosti,  Petr Bláha 
poctil našu obec návštevou v spoločnosti 
personálnej riaditeľky Silvie Karásikovej, 
aby spoločne so starostom obce Roma-
nom Urbánikom okrem prianí všetkého 
dobrého prerokovali aj niektoré pracovné 

otázky. „Pri príležitosti už prebiehajúce-
ho adventu sme sa prišli poďakovať za 
spoluprácu. Veľmi si vážime partnerské 
a susedské vzťahy. Spolupráca je diamet-
rálne odlišná oproti tomu, aká bývala pred 
mnohými rokmi. Takže sme zhodnotili 
a zbilancovali, chceme spolupracovať, byť 
dobrými susedmi tak, aby sa ani obyvatelia 
obce nemuseli Dusla obávať. Je pred nami 
rok 2020, chceme byť stále partnermi. Pre-
berali sme tu aj takú našu stratégiu toho, 
čo chceme dokázať, čo chceme zmeniť, 
postaviť, do čoho chceme investovať. Do-
zvedeli sme sa, čo plánuje obec Močenok, 
takže sme si vzájomne popriali, aby sme 
mali úspechy, ale hlavne, aby sme mohli 
tieto projekty realizovať. Určite by som sa 
chcel poďakovať vedeniu obce a popriať 
občanom obce do roku 2020 hlavne zdra-
vie, pohodu a dobrú náladu, ktorá v mno-
hých prípadoch na Slovenku chýba,“ zaže-
lal všetkým generálny riaditeľ Dusla, a.s., 
Petr Bláha.

ML

Aktuality z obce
Pracovníci obce koncom novem-

bra nainštalovali v Ulici Andreja Hlin-
ku obyvateľom najnovšieho bytového 
domu prístrešok na bicykle. Umiestni-
li ho vedľa bytového domu a je dosta-
točne veľký na parkovanie bicyklov 
všetkých záujemcov z bytového domu.  
Do prístrešku boli nainštalované sto-
jany na bicykle a zavedená elektrina. 

Koncom kalendárneho roka sa roz-
behol pre knižnicu v našej obci na webe 
moderný multimediálny knižnično-infor-
mačný systém Dawinci. Zefektívňuje in-
formácie a prácu v knižnici. V prvej fáze 
spúšťania produktu si návštevníci strán-
ky môžu prezrieť online katalóg knižnice 
so zoznamom kníh aj s poznámkou, či je 
aktuálne kniha v knižnici fyzicky k dis-
pozícii. V ďalšej fáze si čitatelia zaregis-
trovaní v knižnici budú môcť knihy onli-
ne aj zarezervovať. Online katalóg nájdu 
záujemcovia po zadaní adresy: moce-
nok.dawinci.sk do príkazového riadku 
vyhľadávača.
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Spustená sieť „Wifi pre teba“
Koncom novembra boli v našej 

obci sprístupnené ďalšie body s funkč-
nou voľne prístupnou wifi sieťou, kto-
ré sa podarilo zrealizovať na základe 
projektu obce. Projekt má názov Wifi 
pre teba. „Obec Močenok v roku 2018 
podala na Úrad vlády Slovenskej re-
publiky žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na bezplatné wifi pripojenie 
prostredníctvom bezdrôtových prístu-
pových bodov na verejných priestran-
stvách v obci Močenok,“ vysvetlila 

referentka obecného úradu Klaudia 
Kleinová. „Projekt bol úspešný a zís-
kali sme dotáciu vo výške 9 762 eur. 
Celkové náklady na projekt predsta-
vujú sumu takmer 10 276 eur, z čoho 
je 514 eur povinná spoluúčasť obce.“ 
Projekt bol v druhej polovici novem-
bra úspešne zrealizovaný a uvedený do 
prevádzky. Znamená to, že na ďalších 
miestach v obci je možné využívať 
bezplatnú wifi sieť. „Občania majú 
k dispozícii 8 externých prístupo-

vých bodov v priestore okolo budovy 
obecného úradu, v areáli zdravotné-
ho strediska, v okolí fontány, v areáli 
základnej školy a školskej jedálne, na 
futbalovom štadióne a v areáli farské-
ho úradu,“ doplnila informácie Kleino-
vá. Každý telefón s pripojením na wifi 
sieť automaticky vyhľadá a majiteľ 
nachádzajúci sa v mieste dosahu siete 
sa môže pripojiť a využívať dáta siete 
bezplatne a bez zadávania hesla.

ML

Aktuality z obce
Presne na Mikuláša – v piatok 6. de-

cembra 2019 sa v našej obci uskutočnil 
štvrtý hromadný odber krvi v roku 2019. 
Sestričky a lekári z Národnej transfúznej 
služby z Nitry poňali tento deň aktuálne 
a vyobliekali sa do mikulášskych, čer-
tovských a anjelských kostýmov, čím 
vytvorili v priestoroch odberu v kultúr-
nom stredisku skvelú atmosféru. Naj-
vzácnejšiu tekutinu prišlo do príjemnej 
atmosféry darovať 50 darcov, z ktorých 
boli 3 prvodarcovia.

Takmer v polovici decembra sa 
v priestoroch kultúrneho strediska 
uskutočnila tradičná vianočná vý-
stava klubu tvorivosti spojená s pre-
dajom. Záujemcovia si mohli prezrieť 
výtvory členiek klubu a väčšinu vy-
staveného tovaru si mohli aj zakúpiť. 
V ponuke boli najrôznejšie vianočné 
dekorácie a ozdoby, tipy na darčeky 
pre deti i dospelých, ale aj hračky 
pre domácich miláčikov.

Oznamujeme všetkým daňovníkom, u ktorých nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, že do 
31. 1. 2020 sú povinní podať „Priznanie k dani z nehnuteľností“ na OcÚ Močenok.  Ide o daňovníkov, ktorí v roku 2019 na-
dobudli nehnuteľnosť akýmkoľvek spôsobom, ďalej ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie 
na odstránenie stavby atď. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na OcÚ Močenok, kde budete bližšie informovaní.
Zároveň Vám oznamujeme, že dane a poplatky na rok 2020 bude možné uhrádzať až po doručení Rozhodnutia o dani a Rozhod-
nutia o poplatku za komunálny odpad všetkým daňovníkom.

Dane a poplatky za odpady po novom
Na mimoriadnom obecnom zastu-

piteľstve, ktoré sa konalo 11. decembra 
2019 bolo jedným z prerokovávaných ma-
teriálov aj všeobecne záväzné nariadenie 
o miestnych daniach a poplatkoch, ktoré 
prešlo zmenou. Poslaneckému zboru boli 
na rokovanie predložené dve zmeny na-
riadenia. Prvá sa týkala harmonizácie 
daní a druhá poplatkov za odpady. „Obec 
Močenok v nasledujúcom roku nezvyšuje 
priamo dane, robí iba takzvanú  úpravu 
najvyššej a najnižšej dane, tak ako nám to 
zákon o daniach ukladá. Túto povinnosť 
harmonizácie je obec povinná realizovať 
do roku 2022. Ešte predchádzajúce za-
stupiteľstvo a vedenie obce prijalo har-
monogram postupov harmonizácie tak, 
že rozčlenilo úpravy daní na dvojročné 
cykly. Ide o úpravu najnižšej dane, ktorá 
nesmie byť nižšia ako je 10-násobok naj-
vyššej dane. Zastupiteľstvo prijalo postup 
harmonizácie a zvyšuje tú najnižšiu daň, 
ktorú máme v obci Močenok,“ vysvetlil 
starosta obce Roman Urbánik. V praxi 
to znamená, že daň za stavby rodinných 
domov a byty sa reálne zvýši o niekoľko 
centov.

Druhá časť zmeny všeobecne záväz-
ného nariadenia sa týkala poplatkov za 
odpady a drobné stavebné odpady. „Pre 
rok 2020 sa zmenili mnohé podmienky 
pre platby za odvoz komunálneho odpa-
du. Jedna zmena je spôsobená tým, že 
sa zvyšuje zákonný poplatok za mieru 
vytriedenia pre rok 2020 zo 7 na 11 eur. 

Táto suma platí v prípade obce Močenok, 
pretože máme mieru vytriedenia od 50 
do 60%. Druhá skutočnosť je, že organi-
zácie, ktoré od obce Močenok odoberajú 
odpad, zvyšujú ceny za tieto služby - za 
uloženie tony odpadu na skládke, mani-
puláciu so zbernými nádobami pri zme-
sovom komunálnom odpade, zvyšujú  
poplatky za vývoz veľkoobjemového od-
padu a zaviedli poplatky za drvenie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu a vývoz od-
padu z hnedých nádob. Tieto skutočnosti 
zásadným spôsobom ovplyvnili náklady 
na odpady nielen v našej obci, ale vo všet-
kých obciach a mestách na Slovensku. Na 
túto skutočnosť bolo potrebné nejakým 
spôsobom zareagovať a výsledkom je, že 
sme rozhodnutím obecného zastupiteľ-
stva zvýšili poplatok na obyvateľa a deň 
za vývoz zmesového komunálneho odpa-
du s tým, že v tejto položke sú aj náklady 
spojené s vývozom biologicky rozložiteľ-
ného a veľkorozmerného odpadu,“ spres-
nil informácie starosta Urbánik. Doteraz 
platné všeobecne záväzné nariadenie sta-
novovalo výšku poplatku za odpady na 
občana a deň vo výške necelých 5 centov 
(0,04932 eura), čo predstavovalo 18 eur 
na rok. Zmenou všeobecne záväzného 
nariadenia sa poplatok zvýšil na takmer 7 
centov (0,06831 eura), čo v prepočte na 
celý kalendárny rok 2020 znamená popla-
tok za odpady vo výške 25 eur na jedného 
občana.

ML

Oznamujeme občanom, ktorí ešte nie 
sú pripojení ku kanalizácii a potrebujú 
pravidelne zo svojich septikov vyvážať 
splaškové vody z domácnosti, že kontak-
ty na firmy, ktoré takéto práce realizujú, 
získajú v klientskom centre obecného úra-
du. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že 
od roku 2021 je v obciach s vybudovanou 
kanalizáciou povinnosťou majiteľov ne-
hnuteľností byť na ňu pripojený.

MOČENOK



Všetci sme už zistili, že dôsledná se-
parácia odpadov šetrí naše peniaze – aj 
zákonné poplatky, ktoré obce platia za od-
pady, sa totiž odvíjajú od toho, v akej mie-
re tá ktorá obec separuje odpad. Od toho 
sú potom závislé aj výšky poplatkov jed-
notlivcov v konkrétnych obciach a mes-
tách.  Keďže v Močenku máme množstvo 
obyvateľov, ktorým na správnom separo-
vaní a ochrane životného prostredia zále-
ží, dostali sme sa v separácii na pomerne 
vysokú úroveň. „Na základe zmenenej le-
gislatívy a stanovenia nových poplatkov 
za mieru vytriedenia alebo separovania 
zmesového komunálneho odpadu, ktorý 
vzniká na území obce Močenok, možno 
povedať, že obec Močenok v roku 2018 
separovala na viac ako 57%, to znamená, 
že viac ako 57% boli odpady, ktoré sa dali 
druhotne použiť - sklo, plasty, biologicky 
rozložiteľný odpad, tetrapaky, plechovky, 
kovy. V roku 2019 je za prvých 9 mesia-
cov miera vytriedenia v rámci obce Mo-
čenok  55%, čo je v rámci Ponitrianskeho 
združenia obcí jedno z najlepších čísiel,“  
informoval starosta obce Roman Urbá-
nik. „Napriek tomu, že čísla vytriedenia 
komunálneho odpadu sú pre nás pomerne 
priaznivé, vždy je ešte čo zlepšovať, lebo 
za ten zvyšok, ktorý nevyseparujeme, pla-
tíme zákonný poplatok a tento zákonný 
poplatok sa bude každoročne až do roku 
2022 zvyšovať. V roku 2019 to bolo 7 eur 
za tonu, v roku 2020 v prípade, že dosiah-
neme mieru vytriedenia od 50 do 60%, to 
bude 11 eur, ale už v roku 2021 pri rov-
nakej miere vytriedenia to bude 15 eur.“ 
Dôsledná separácia odpadu tak vedie síce 
nie k zníženiu, ale udržaniu cien za od-
padové hospodárstvo obce na čo najnižšej 
možnej úrovni. Pre občanov to ale do bu-
dúcnosti znamená stále dôkladne separo-
vať jednotlivé komodity. Špecializované 
separované zbery už pre našich občanov 
asi nie sú veľkým problémom, lebo sa im 
venujú už niekoľko rokov. 

Takmer všetci vedia, že do mod-
rého kontajnera na papier patria časo-

pisy, zošity, noviny, reklamné letáky, 
papierové obaly alebo kartóny. Nepat-
ria tam knihy s tvrdým obalom, oba-
ly od vajec ani papierové vreckovky 
a servítky.

Žltý kontajner je vyhradený pre 
plasty, kovové obaly a nápojové kartó-
ny – patria sem teda tetrapakové oba-
ly, plechovky od nápojov, kovové oba-
ly z konzerv, hliníkové fólie, plastové 
fľaše, plastové obaly od potravín alebo 
kozmetiky a čistiacich prostriedkov. 
Nepatria sem však znečistené plasty, 
podlahové krytiny, novodurové rúry, 
obaly z chemikálií, guma, molitan 
a polystyrén.

Hnedý kontajner na biologicky roz-
ložiteľný odpad je určený na zvyšky 
ovocia a zeleniny, bezmäsité zvyšky 
jedál, škrupiny z orechov a vajec, čaj, 
usadeninu z kávy alebo piliny, hobliny 
a vlasy. Nepatria sem kosti a mäsové 
zvyšky, exkrementy zvierat ani ciga-
retové ohorky. Veľké objemy tohto 
odpadu patria do kompostérov, ktoré 
má takmer každá domácnosť, alebo na 
zberný dvor zeleného odpadu.

Nebezpečný odpad a elektroodpad 
sa v našej obci zbiera v pravidelných 
zberoch alebo v zbernom dvore dru-
hotných surovín, rovnako ako veľko-
objemový a drobný stavebný odpad. 
Na sklo a starý textil máme v obci 
kontajnery. Zostali nám tak nespome-
nuté už iba kontajnery na komunálny 
odpad. A to je možno celý kameň úra-

zu triedenia odpadov, pretože práve do 
nádob na komunálny odpad sa dostáva 
veľké množstvo odpadu, ktorý by sa 
dal ešte vytriediť. Niekedy sa nám ho 
nechce triediť, inokedy nevieme, do 
akého separovaného zberu konkrétna 
vec patrí, tým nevedomky zvyšujeme 
objem odpadu, za ktorý sa platí naj-
viac. „V čiernych nádobách je podľa 
rozboru, ktorý urobila Spoločnosť 
pre trvalo udržateľný život a narába-
nie s odpadmi na začiatku leta v obci 
Močenok, zhruba 30% odpadu, ktorý 
do čiernych nádob nepatrí. My práve 
za tento odpad platíme najviac – po-
platky za uloženie na skládku, zákon-
ný poplatok a táto suma sa blíži k 50 
eurám za tonu. Preto tých 30% pri 
celkovom množstve komunálneho od-
padu, ktorého je 650 - 700 ton, je veľ-
mi zaujímavá hodnota. Ak by sa nám 
podarilo odstrániť z čiernych nádob 
tých 30%, tak by sme čosi urobili pre 
životné prostredie, pre udržateľný ži-
vot na našej zemi, ale, samozrejme, aj 
pre ekonomiku hospodárenia v obci,“ 
doplnil fakty starosta Urbánik. 

Okrem poplatkov za komunál-
ny odpad platíme aj za manipuláciu 
s nádobou na biologicky rozložiteľný 
odpad, za drvenie odpadu v zbernom 
dvore a aj za uloženie bioodpadu na 
kompostovisko. Poplatky za zhodno-
covanie alebo skládkovanie odpadov 
sa preto zvyšujú naprieč celým Slo-
venskom vo väčších i menších ob-
ciach a mestách. „Chcel by som všet-
kých poprosiť a vyzvať, aby sa nad 
tým naozaj zamysleli, nielen v súvis-
losti so zvyšovaním poplatkov za od-
pad ako taký, ale v prvom rade v sú-
vislosti s tým, aby sme udržali nejakú 
kvalitu života aj pre generácie, ktoré 
prídu po nás,“ vyslovil prosbu Roman 
Urbánik.

ML
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Ako správne narábať s odpadom

MOČENOK

Oznamujeme občanom, že v ul. 
Úzkej vo firme EIZEN bude zber 
veľkoobjemového a stavebného 
odpadu zatvorený do odvolania.

Zber elektroodpadu a kovového 
odpadu bude fungovať riadne podľa 
otváracích hodín:

Pondelok - Piatok:  7:30 - 16:00
Sobota:      8:00 - 13:00
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Ocenení darcovia krvi
V utorok 10. decembra 2019 bolo po-

zvaných 15 občanov našej obce, ktorí sú 
zároveň dobrovoľnými darcami krvi, na 
oceňovanie Územným spolkom Sloven-
ského Červeného kríža v Galante. Dô-
vodom bolo, že dosiahli počet darovaní 
krvi, za ktoré im patrí niektorá z plakiet 
doktora Jánskeho. „Darcovstvo je v okre-
soch Galanta a Šaľa na dobrej úrovni, 
prispievajú k tomu aj kampane, ako je Va-
lentínska kvapka krvi, Študentská kvapka 
krvi a podobne, svedčí o tom aj 270 oce-
nených, ktorí dostanú tento rok Jánskeho 
plakety v rámci územného spolku. Bol 
pokles, ale teraz má počet darcov stúpajú-
cu tendenciu,“ konštatoval riaditeľ Územ-
ného spolku SČK v Galante Jozef Fekula. 

Ako prvé udeľoval riaditeľ územné-
ho spolku Jozef Fekula spolu so šéfkou 
šalianskej sekcie Červeného kríža Vero-
nikou Kružlicovou a prednostkou okres-
ného úradu Petronelou Vižďákovou bron-
zové Jánskeho plakety, ktoré dostávajú 
darcovia za 10 odberov. Z našej obce si 
ich prišli prevziať Tomáš Michalička, 

Paulína Moravčíková, za ktorú prevzala 
plaketu mama, a Alexandra Paškevičová. 
Striebornú Jánskeho plaketu za 20 odbe-
rov si prevzal Ľuboš Blažo a Tomáš Prvák. 
Jedno z najvyšších ocenení sa dostalo za 
80 odberov Marekovi Horňákovi, ktorý 
bol za svoju dlhoročnú nezištnú pomoc 
ocenený diamantovou Jánskeho plaketou. 
„Darúvam krv od 18 rokov, prvýkrát som 
dával na vojne krv. Darcovstvo alebo tá 
plaketa nie je pre mňa žiadne hrdinstvo, 
nie je to predsa súťaž, pre mňa je hrdina 
každý, kto sa odhodlá prvýkrát darovať 
krv, lebo to je ten najťažší krok,“  vyjadril 
sa k téme skromne Marek Horňák. „Zdra-
vie je najväčší dar od Boha a ja ďakujem 
Pánu Bohu, že ma týmto darom obdaril 
a môžem aj ja prispieť tým, ktorí toľko 
šťastia nemajú.“

Prednostka okresného úradu Petro-
nela Vižďáková sa pravidelne zúčastňu-
je podujatí, na ktorých sú vyzdvihovaní 
ľudia neváhajúci pomáhať iným v núdzi 
akoukoľvek formou, pretože si vysoko 
váži každú nezištnú pomoc a ochotu ve-

novať sa bez odplaty iným: „Som veľmi 
šťastná, že aj tento rok som sa mohla zú-
častniť tohto krásneho aktu odovzdávania 
plakiet. Všetkým darcom by som chcela 
veľmi pekne poďakovať za to, čo robia, 
pretože nevieme ani deň, ani hodinu, 
kedy kto bude tú krv potrebovať. Zaži-
la som to v rodine, potrebovali sme krv 
a dostali sme ju. Je to niečo fantastické, 
keď sa takto pomáha. Všetkým by som 
chcela zaželať veľa zdravia, šťastia, po-
koja, veľa lásky a keďže sa blížia aj Via-
noce, tak šťastné a požehnané sviatky.“
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V piatok 22. novembra 2019 patril pod-
večer v našej obci sladkej vôni palaciniek. 
Po detskej svätej omši, ktorú celebroval 
dekan močenského dekanátu Peter Mi-
chalov, sa deti aj ich rodičia presunuli do 
priestorov pastoračného centra, aby sa spo-
ločne zabavili a pochutili si na čerstvých 
nutelových alebo džemových palacinkách. 
„Schádzame sa na ďalšom ročníku a po-
kračovaní Palacinkovej párty. Som rád, že 
Rodina je viac spolu s farnosťou túto vec 
zorganizovali pre deti. Po svätej omši, kto-

rá sa slávila v chráme Božom, sme sa stretli 
v pastoračnom centre, ako sme zvyknutí ku 
koncu roka. Chcem veľmi pekne poďako-
vať spoločenstvu Rodina je viac za uspo-
riadanie tohto ročníka a, samozrejme, aj 
všetkým deťom, mládežníkom a rodičom, 
ktorí prijali naše pozvanie,“ bol vďačný 
za hojnú účasť na podujatí dekan Micha-
lov. Členky združenia Rodina je viac, ale 
aj starosta obce sa s radosťou zapojili do 
pečenia palaciniek, aby si všetky deti aj do-
spelí mohli pochutiť na sladkej dobrote » 

Palacinková párty

MOČENOK

Aktuality z obce
V nedeľu 1. decembra 2019 sa 

vo farskom Kostole sv. Klimenta konal 
komorný koncert pod názvom Chví-
le s Carlom Carrettom. Návštevníci si 
mohli vychutnať hovorené slovo i skve-
lú hudbu a spev v podaní Luciána Bez-
áka, ktorý hral na klávesové nástroje 
a spieval, Miroslavy Bezákovej, ktorá 
hrala na flautu a recitovala, a Magda-
lény Krchňavej, ktorá sa zhostila huslí 
a violy.

Počas adventného obdobia sa vždy 
konajú rorátne sväté omše – sú to 
sväté omše pred svitaním pri sviečk-
ach slúžiace ku cti Panny Márie. Ich 
začiatok pred svitaním nám má pri-
pomenúť, že pred narodením Ježiša 
ľudstvo „kráčalo v tmách“, tma je 
preto v celom kostole a ožiarený 
oltár symbolizuje príchod Krista, 
ktorý prichádza ako svetlo. Veriaci 
na roráty chodia s lampášikmi, vstá-
vajú skoro, aby zažili tú krásnu 
atmosféru a aktívne sa zúčastnili 
očakávania príchodu Pána. Rorátne 
sväté omše v Kostole sv. Klimenta sú 
povestné krásou a duchovnosťou.

V polovici decembra sa v priestoroch 
kultúrneho domu v našej obci konala Vi-
anočná akadémia základnej školy. Žiaci 
a ich pedagógovia si pripravili pri tejto 
príležitosti program zložený prevažne 
z vianočných melódií, piesní a básní, 
ktoré boli doplnené tancami, ale našli sa 
aj scénky s viac či menej vianočnou tem-
atikou. Vianočnú atmosféru prišli v ned-
eľu 15. decembra nasať do kinosály desi-
atky rodičov, starých rodičov a priateľov 
vystupujúcich žiakov.
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Požehnanie adventného venca
V nedeľu 1. decembra 2019 sa zača-

lo adventné obdobie, teda radostné ob-
dobie očakávania príchodu Pána, ktoré 
symbolizuje adventný veniec so štyrmi 
sviecami, jednou pre každú adventnú 
nedeľu. Čas očakávania sme v Močen-
ku privítali v sobotu 30.novembra sláv-
nostným požehnaním adventného ven-
ca, ktorý zdobí areál obecného úradu. 
Podujatie otvoril Ženský spevácky zbor 
Cantica, a potom veniec slávnostne po-
žehnal dekan dekanátu Močenok Peter 
Michalov. Tohto už tradičného poduja-
tia sa zúčastnilo niekoľko desiatok oby-
vateľov našej obce. „Boli sme svedka-
mi požehnania adventného venca. Táto 
pekná tradícia sa opakuje každý rok, 
adventný veniec so štyrmi sviecami je 

symbolom adventu. Vždy, keď sa zapa-
ľuje ďalšia a ďalšia svieca, symbolizuje 
to príchod Božieho Syna v Betleheme. 
Chcem všetkým popriať naozaj požeh-
naný advent, advent očakávania, kde sa 
naplnia naše túžby, ale, samozrejme, 
že sa naplní aj ten Boží prísľub, že prí-
de Boh pokoja,“ tešil sa z príjemného 
podujatia dekan Michalov. Adventný 
veniec, ktorý do areálu obecného úradu 
nainštalovali pracovníci obce, drobný-
mi fialovými a ružovými mašličkami 
vyzdobili žiaci základnej školy spoloč-
ne so svojimi pedagógmi. Adventný ve-
niec bude zdobiť priestor pred obecným 
úradom počas celého adventného obdo-
bia aj vianočných sviatkov.

ML
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» plnenej sladkým džemom či nutelou a so 
šľahačkou navrchu. Hotové naplnené pala-
cinky priniesli aj niektoré mamičky. „Som 
tu prvýkrát, lebo minulý rok som bol cho-

rý, a podľa mňa je tu dobrá 
atmosféra. Ochutnal som 
nutelovú palacinku,  taká mi 
chutila najviac,“ prezradil 
nám školák Tomáš. „Ja mám 
rada sladké, neviem, koľký 
je toto ročník, ale ja som tu 
minimálne tretíkrát. Mám 
rada čerstvé nutelové pala-
cinky a páči sa mi tu, je to 
tu celkom v pohode,“ prida-
la sa Hana. „Ja som mala len 
takú holú palacinku a bola 

veľmi dobrá,“ odmietla náplň do svojej pa-
lacinky Sabínka. 

Deti sa po ochutnávke palaciniek bavili 
stoličkovým tancom, hraním stolného teni-

su a iných hier, rozprávali sa spolu a veselo 
sa jašili. Rodičia si užívali chvíľky, kedy sa 
deti hrali, pretože organizátori pre ne pri-
pravili dobú zábavu. „Je to už ani neviem, 
koľký ročník Palacinkovej párty to je, 
a sme radi, že deti majú opäť veľký záujem. 
Spojili sme vlastne hody, ktoré sme slávi-
li minulú nedeľu, zajtra máme Klementa, 
máme pred adventom a sviatkami, zname-
ná to, že sa schyľuje ku koncu roka a deti 
už vedia, že v tom čase ich čaká Palacinko-
vá párty,“ konštatoval za organizátorov zo 
spoločenstva Rodina je viac Peter Kohút. 6. 
ročník Palacinkovej párty mal úspech ako 
každoročne a večer sa vyšantené deti idúce 
domov tešili už na nasledujúci ročník.

ML
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6. december je magický dátum najmä 
pre deti, slávia totiž sviatok svätého Mi-
kuláša, ktorý nosí dobrým deťom darčeky. 
Inak to nebolo, samozrejme, ani v tomto 
roku, Mikuláš so svojím sprievodom do-
konca navštívil našu obec a robil deťom 
i dospelým radosť počas celého dňa. Naj-
prv potešil žiakov prvého stupňa základ-
nej školy v športovej hale, ktorí tam mali 
športovo-zábavné dopoludnie. Žiaci jed-
notlivých tried Mikulášovi, anjelovi a čer-
tíkovi zaspievali alebo zarecitovali, za čo 
dostali sladké odmeny.

Potom sa mikulášsky sprievod pre-
šiel obcou, navštívil domovy dôchodcov, 
obecný úrad, obchodné prevádzky a nie-
ktoré firmy a všade rozosieval dobrú ná-
ladu a drobné sladkosti. Zarecitovali mu 
aj detičky v uliciach obce a dospeláci sa 
potešili krátkemu rozhovoru a cukríku.

Dopoludnia bol Mikuláš v sprievode 
dvoch anjelov aj v materskej škole, kde 
postupne navštívil všetky triedy školy, 
kde mali preňho detičky pripravený bo-
hatý program – piesne, tance či básničky. 
Každému dieťaťu osobne odovzdal ba-
líček s dobrotami. Detičky sa z návštevy 
mimoriadne tešili. „Bol tu Mikuláš, spie-
vali sme mu a dal nám sladkosti,“ stručne 
nám povedala za všetkých Dorotka. 

Radosť z mikulášskeho dňa pokračo-

vala aj v sobotu 7. 
decembra 2019, 
kedy bolo pre deti 
a ich rodičov pri-
pravené mikuláš-
ske popoludnie. 
V rámci programu 
sa predstavilo Di-
vadlo na hojdačke 
zo Žiliny s hrou 
SOS Mikuláš. 
Účinkoval v ňom 
čert, anjel a Miku-
láš  a malo výrazne 
environmentálny 
náboj. „Mikuláš cestuje po celej zemeguli 
už možno aj 1500 rokov a všíma si všet-
ky zmeny, ktoré sa na tejto zemi dejú. My 
sme si to uvedomili tiež, čo sa všeličo deje 
so zemeguľou, a boli by sme radi, keby 
si to uvedomili aj naši diváci a začali sa 
správať tak, aby zemi čo najmenej škodili. 
Samozrejme, že najlepšie je začať od detí 
a naučiť toto všetko deti predškolského 
veku, lebo tie keď dorastú, tak to v nich 
zostane zachované - slušné správanie sa 
voči prírode aj voči sebe vzájomne,“  vy-
svetlil posolstvo divadielka Jaro Nečesa-
ný z Divadla na hojdačke. „Deti sú všade 
zlaté, ale v Močenku sú deti mimoriadne 
šikovné, môžete byť pyšní na svoje detič-

ky.“ Deťom sa divadlo páčilo a aktívne sa 
zapájali do tvorby deja. „Najviac sa nám 
páčilo to vystúpenie, že čert tam na začiat-
ku rozhadzoval odpadky, sadze, špinavé 
ruky mal a pýtal sa nás, či máme špinavé 
zuby, ústa, ruky, uši a tak,“ pobavil sa na 
divadielku Dejan. „Mne sa najviac páčil 
anjel,“ mal trošku iný názor Alex. „Bolo 
to super, ten anjelik a Mikuláš, ako hrali 
divadlo,“ pridala sa Hanka. Po divadiel-
ku Mikuláš spolu s neposlušným čertom 
a anjelikom rozdali päťdesiatke detičiek 
balíčky plné maškŕt. Deti za to Mikulášovi 
zarecitovali básne alebo zaspievali miku-
lášske a vianočné pesničky.
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Svätý Mikuláš v Močenku
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V predvianočnom období si učitelia 
a žiaci materskej školy v našej obci pri-
pravili pre rodičov, príbuzných a priate-
ľov detí  milý vianočný program – Via-
nočnú akadémiu. Podujatie sa konalo 
v nedeľu 8. decembra 2019 v kultúrnom 
dome a zúčastnili sa ho desiatky náv-
števníkov. Pani učiteľky si so svojimi 
zverencami pripravili dojímavý program 
plný lásky a radosti. „Páčilo sa mi to, deti 
vystupovali a zabavili nás,“ pochvaľoval 
si starý otec Gabriel Bleho. „Bolo to vý-
borné, ja chodím každý rok, lebo moja 
vnučka vystupuje, ľúbi sa mi to,“ pridal 
sa aj ďalší starý otec pán Braun. „Bolo 
to krásne ako každý rok. Deti boli veľmi 
zlaté a ja obdivujem aj pani učiteľky, že 
to s nimi takto pekne nacvičili,“ páčil sa 
program aj otcovi Marekovi Mesárošovi. 

Organizačne podujatie zastrešovali 
všetky pani učiteľky materskej školy pod 
taktovkou Andrey Benkovej a Ľubomíry 
Prvákovej. „Nacvičovanie trvalo asi tri 

týždne až mesiac. Dobré je, keď detičky 
chodia pravidelne do škôlky, niekedy sa 
stane, že ochorejú, a vtedy je to trošku 
ťažšie. Rodičia nám dávajú úžasnú spätnú 
väzbu, a potom na tom už nie je čo po-
kaziť,“ konštatovala s úsmevom Andrea 
Benková. „Veľmi pekne ďakujem kole-
gyniam aj všetkým detičkám, že to krásne 
nacvičili a takto re-
prezentovali našu 
materskú školu.“ 
Celý program si, 
samozrejme, ne-
nechala ujsť ani 
riaditeľka zariade-
nia Soňa Hippo-
vá, ktorá bola na 
svoje učiteľky 
a žiakov patrične 
hrdá: „Odzneli tu 
dnes úžasné slová, 
priania, krásne tan-
ce. Je to dielo detí 

a pani učiteliek, za ktoré im patrí veľké 
poďakovanie,  lebo nacvičiť takýto úžas-
ný program nie je jednoduché. Klobúk 
dolu pred celým tým úsilím pani učite-
liek, efekt bol úžasný a celé toto spolo-
čenstvo tu - rodičia, príbuzní sa krásne 
vianočne naladili.“
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Vianočné koncerty umeleckej školy
V základnej umeleckej škole v našej 

obci sa stalo tradíciou, že žiaci a učite-
lia pravidelne prezentujú svoje talenty 
na podujatiach v rámci školy alebo obce. 
Jedným z obľúbených podujatí sú via-
nočné koncerty žiakov. Prvý vianočný 
koncert sa uskutočnil 10. decembra 2019 
a predstavili sa na ňom žiaci literárno-dra-
matického a hudobného odboru. Poduja-
tie otvorili anjelici a čertík  predstavením 
Čakanie na Mikuláša, ktoré navodilo prí-
jemnú atmosféru v celej sále. Potom sa 
postupne predstavili žiaci študujúci hru 
na strunové, klávesové či dychové nástro-
je, sóloví speváci, ale aj členovia zboru. 
Celý koncert sa niesol v krásnej vianoč-
nej atmosfére. „Mám krásne pocity, dlho 
som nebola taká dojatá, je to celé veľmi 
pekné. Naozaj sú veľmi šikovní a treba 
ich v takýchto veciach podporovať,“ páčil 
sa koncert Ingrid Odráškovej. „Už som tu 
tretíkrát a môžem povedať, že z roka na 
rok sa tu predvádzajú krajšie predstave-

nia. Dúfam, že aj 
o rok budem môcť 
prísť a užiť si to 
znova,“ bol nadše-
ný Milan Švihorík.  
Koncert si okrem 
rodičov, príbuz-
ných a priateľov 
užili aj samotní 
žiaci. „Keď sme 
hrali  divadlo, mal 
som trošku trému, 
ale to nič nebolo, 
veď to trvalo iba 
15 minút,“ pri-
znal sa nám čertík 
z úvodnej divadelnej scénky Filip Siládi. 
„Divadlo bolo veľmi pekné, aj ostatné 
vystúpenia. Proste predstavili sme talen-
ty, ako sa rozvíjajú. Tieto deti treba pod-
poriť, aby rozvíjali svoj talent, lebo majú 
šancu rozvíjať svoj talent,“ pochválil di-
vadielko, v ktorom hral, ale aj ostatných 

spolužiakov Dejan 
Odráška. 

M i m o r i a d n e 
priaznivý ohlas 
zaznamenalo u di-
vákov vystúpenie 
zboru v niekoľ-
kých vstupoch. 
„Zbor funguje už 
druhý rok  a v tom-
to školskom roku 
sme vytvorili dve 
skupiny - starších 
a mladších, pre-
to sme mali dva 
vstupy. S tými 

menšími to boli také detskejšie pies-
ne a s tými staršími už ťažšie, anglické. 
S deťmi je dobrá práca, aj keď máme veľa 
nových, je to pre nich niečo nové a mys-
lím, že sa im to páčilo, pekne odspievali, 
teším sa z toho,“ pochválila svojich zve-
rencov učiteľka Monika Leššová. 

Každé verejné vystúpenie žiakov ško-
ly je aj akousi vizitkou pedagógov, hod-
notia ho diváci a poslucháči, ale aj ria-
diteľ školy. „Veľmi milo ma prekvapilo 
prvé vystúpenie – divadelné. Malí herci 
nacvičili veľmi pekné predstavenie a naň 
nadviazal celý hudobný odbor, ktorý svo-
je kvality prezentuje každý rok a môžem 
povedať, že sa tie kvality zvyšujú,“ bol 
s prezentáciou školy spokojný aj riaditeľ 
zariadenia Tomáš Obola. Druhý vianočný 
koncert sa konal o týždeň neskôr v uto-
rok 17. decembra 2019 a bol takisto plný 
skvelých vystúpení a príjemnej vianočnej 
atmosféry. 

ML

Vianočná vareška
Aj v tomto roku sa v priestoroch zá-

kladnej školy konalo obľúbené podujatie 
pod názvom Vianočná vareška. Jednotli-
vé tímy tried druhého stupňa školy sa na 
ňom každoročne prezentujú prípravou 
jedla s vopred určenými podmienkami, 
ktoré by mal výsledný produkt spĺňať. 
,,Žiaci mohli robiť sladké aj slané veci 
a taká novinka je, že k tomu jedlu musia 
pripraviť nápoj, ktorý bude korešpondo-
vať s tým jedlom, ktoré vytvoria. Teším 
sa, že tento rok sú družstvá, ktorých je 
11, opäť zmiešané, ale aj čisto chlapčen-
ské. Tie výtvory, ktoré deti teraz robia, sú 
nádherné, nečakala som, že takéto krásne 
veci dokážu. Všetkým veľmi pekne ďaku-

jem,“ bola nadšená hlavná organizátorka 
podujatia Lenka Molnárová. Jedenástka 
trojčlenných tímov sa rozložila so svoji-
mi surovinami na pripravených stoloch na 
chodbe školy a s chuťou začala s prípra-
vou svojich súťažných pokrmov. „Robí-
me Babkine papuče s Práškom na spanie, 
je to vlastne chleba, v ktorom máme bryn-
dzovú nátierku, a ozdobené je to šunkou, 
syrom a zeleninou. Nápoj robíme Virgin 
Margarita a je trošku kyslý, ide tam cit-
rón, limeta, sóda a pomarančový džús,“ 
mala chvíľku času na rozhovor Janka 
Bírová zo súťažného družstva 9.a. „Robí-
me kokosové guľky a recept máme z in-
ternetu,“ prezradil zdroj Matej Sklenár » 
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» zo 6.a. „My robíme čerešňové guľôč-
ky a snickersový milkshake,  dúfam, že 
to bude chutiť, lebo sa veľmi snažíme,“ 
povedal nám piatak Matej Nožička. De-
baty počas práce zakončil Martin Lenčéš 
z 9.b.: „Práve pripravujeme recept trasená 
torta s horúcou čokoládou a máme ho od 
mojej mamy, ktorá nám s ním pomohla.“

Všetkých 11 súťažných družstiev sa 
snažilo pripraviť na hodnotenie porotou 
nielen čo najchutnejšie, ale aj čo najlep-
šie vyzerajúce jedlo a k tomu vynikajúci 
nápoj. Porota zložená z riaditeľa školy 
Eduarda Lacka, pána učiteľa Vladimíra 
Andrušku a pána kaplána Ľuboša Uteka-
la sa počas hodnotenia naozaj zapotila, 
lebo vybrať z toľkých lákavých dobrôt tri 
najlepšie nebolo vôbec jednoduché. Na-
koniec sa zhodli na víťazovi, ktorým sa 
v tomto roku stala 8.a. Na súťaž vyslala 
tím v zložení Petra Braunová, Deana Sa-
bová a Tomáš Lámi. „Zhodli sme sa na 
nápade torty a horúcej čokolády, vyhralo 
to prvé miesto, z čoho sa veľmi tešíme. 
Dúfame, že bude rada aj celá trieda, aj 
pani učiteľka,“ tešila sa šéfka tímu Dea-
na Sabová. „Morálne nám pomáhala celá 
trieda a vypili nám nápoj, lebo bol veľmi 

dobrý,“ pridal sa Deanin tímový kolega 
Tomáš Lámi. „Veríme, že na budúci rok 
vyhráme znova,“ dodala posledná z tímu 
Petra Braunová.  Podujatie, ktoré sa kaž-
doročne vyznačuje nielen výborným 
jedlom, ale aj skvelou náladou všetkých 
zúčastnených, pozitívne hodnotil riaditeľ 
školy a zároveň predseda poroty Eduard 
Lacko: „Stalo sa už tradíciou, že v pred-
vianočnom čase robíme túto Vianočnú 

varešku. Nálada bola úžasná, deti boli 
veľmi dobre pripravené, doniesli si nao-
zaj plné srdce lásky a zručnosti. Chcem 
sa poďakovať každému zúčastnenému 
a pani učiteľke Molnárovej, ktorá túto 
akciu s kolegami pripravila.“ Víťazi sa te-
šili z varešky a krásneho medovníkového 
stromu a všetci si na záver pripili detským 
šumivým sektom.

ML
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Vianočné trhy
V prvej polovici decembra sa v našej 

obci konali vianočné trhy, v tomto roku 
sa po prvý raz konali na novom mieste 
– v areáli kultúrneho strediska. Návštev-
níkom boli k dispozícii domčeky a stan 
s vianočným tovarom – oblátkami, pun-
čom, dekoráciami  či rôznymi darčeko-
vými predmetmi a stánky s občerstve-
ním. Prvých návštevníkov trhy privítali 
v piatok 13. decembra 2019 popoludní. 
Počas tohto dňa sa hosťom miniatúrne-
ho trhového mestečka predstavili v mi-
lom kultúrnom programe žiaci základnej 
umeleckej školy so svojím vianočným 
programom. Nadané deti spievajúce  pred 
vysvieteným kultúrnym strediskom me-
dzi vianočne vyzdobenými domčekmi 
navodili fantastickú atmosféru, ktorá sa 
niesla priestorom počas celého večera. 
Návštevníci si museli zvyknúť na zme-
nu miesta konania trhov a niektorým vy-
hovovala, iní boli nespokojní s novým 
priestorom. „Myslím si, že je to tu lepšie, 
je tu viac pohodlia a vidí sa mi to tu také 
pekné, všetko sa mi tu páči,“ s úsmevom 
nám povedala Mária Ristová. „Je tu ove-
ľa viacej miesta, každý sa môže pohodlne 
pohybovať, nikto sa s nikým nemusí šťu-
chať, ako to bolo na tom starom mieste, 

už len pre toto je to určite lepšie, to bol 
rozhodne dobrý ťah dať to sem. V stán-
koch sú dobré veci, my sa už hostíme,“ 
pridala sa pochutnávajúc si na trdelníku 
Helena Slížová. „Málo ľudí je tu, asi lep-
šie to bolo pred úradom ako tu, 
viac ľudí a také príjemnejšie, 
tu sa necítim dobre,“ sklamane 
konštatoval Ján Vörös. „Páči sa 
mi tu a prišiel som na pečien-
ku, punč a medzi ľudí,“ pridal 
sa Pavol Terner.

Vianočné trhy trvali tento 
raz iba dva dni – počas piatku 
a soboty, ale až do neskoré-
ho večera, aby si mohli dobrý 
punč, varené vínko či rozho-
vory s priateľmi vychutnať 
návštevníci dlhšie. Na konci 
druhého dňa podujatie hodnotil 
aj starosta obce Roman Urbá-
nik: „Čas pred Vianocami je 
okrem iného spojený aj s rea-
lizovaním vianočných trhov. 
V tomto roku sme premiest-
nili trhy ku kláštoru, ponúkli 
sme ľuďom prostredníctvom 
predajcov zaujímavé produk-
ty, peknú hudbu, chutné ob-

čerstvenie a verím, že všetci, ktorí prídu 
a prišli, si užijú tento čas spolu so svojimi 
blízkymi a priateľmi, ktorých možno po-
čas roka nemali to šťastie ani stretnúť.“
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slzičku. Do projektu Vianočný zázrak sme 
sa zapojili tento rok druhýkrát a veľmi sa 
tomu tešíme. Hlavná myšlienka tohto pro-
jektu je potešiť tých seniorov, ktorí nemajú 
žiadnu rodinu alebo ich rodina vôbec, ale-
bo veľmi málo navštevuje. Našich klientov 
potešili terapeutické bábiky, spoločenské 
hry, knihy a pomôcky, ktoré zlepšia kvalitu 
života v zariadení. Tieto darčeky venovali 
opäť cudzí ľudia, ktorých nepoznáme.  

Prvý raz bol v rámci celého Sloven-
ska zorganizovaný projekt Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok?, do ktorého 
sa vďaka Ing. Beáte Lencsésovej z Hornej 
Kráľovej zapojilo aj naše zariadenie. Poin-
tou celého projektu bolo naplniť prázdnu 
krabicu od topánok rôznymi maličkosťami, 
ktoré vyčaria úsmev na tvári každého se-
niora. Obyvatelia z obce Močenok, Hornej 
Kráľovej, Hájskeho a iného okolia vytvo-
rili spolu množstvo krabíc, medzi ktorými 
boli aj tie, ktoré boli určené práve pre naše 
zariadenie. Klienti mali obrovskú radosť, 
tešili sa, prezerali si krabice a najmä ďa-
kovali, hoci nevedeli komu. Touto krásnou 
myšlienkou a odovzdaním krabičiek sme 
ukončili naše predvianočné obdobie, kto-
ré sme ani krajšie ukončiť nemohli. Vidieť 
na tvárach našich klientov úsmevy, radosť 
a iskričky v očiach boli na nezaplatenie. 

Týmto by sme sa chceli  veľmi pek-
ne poďakovať každému, kto akokoľvek 
prispel k tomu, aby sme mali krásne via-
nočné sviatky, aby mali naši klienti na 
tvárach úsmev a v očiach slzičky šťastia. 
Všetky darčeky naplnili našich  klientov 
radosťou a spokojnosťou, za čo ešte raz 
úprimne a z celého srdca ďakujeme. 

Mgr. Janka Tóthová
sociálna pracovníčka 

Domova dôchodcov Močenok

Vianočné sviatky v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána
Vianoce, najkrajšie obdobie v roku. 

Obdobie, na ktoré netrpezlivo čakajú nie-
len deti, ale aj každý z nás. Všetko utíchne, 
ľudia sú k sebe milší, zhon sa na chvíľu 
v našich každodenných životoch zastaví. 
Je to i obdobie, kde čaro a výnimočnosť 
sviatkov napĺňajú pocitmi šťastia, lásky, 
pokoja a harmónie každého z nás. Aj v na-
šom zariadení sme už netrpezlivo očaká-
vali príchod najkrajších sviatkov v roku. 
Prvou predzvesťou Vianoc je príchod sv. 
Mikuláša. Už tradične chodí medzi deti 
a rozdáva im darčeky. V našom zariade-
ní sme 6. decembra 2019 privítali spolu 
s pani riaditeľkou Mikuláša a jeho pomoc-
níkov, anjela a čerta. Naši seniori Mikulá-
ša očakávali a veľmi sa mu tešili. Mikuláš 
spolu s anjelom a čertom obdarovali našich 
seniorov a spestrili im tak príchod blížia-
cich sa Vianoc. 

Hneď po sviatku sv. Mikuláša nás 9. 
decembra 2019 poctili svojou návštevou 
detičky z Materskej školy v Močenku. Tie 
si pre našich starkých pripravili krásny via-
nočný program plný spevu a tanca, ktorý 
vyčaril úsmev na tvári všetkým klientom 
zariadenia. S detičkami boli aj ich pani uči-
teľky, ktoré s nimi celý program nacvičili 
a spoločne vytvorili aj krásne pozdravy pre 
našich starkých. Na vystúpenie detičiek 
z materskej školy nadviazali v piatok 13. 
decembra 2019 deti zo Školského klubu 
detí ZŠ Močenok pod vedením vychováva-
teľky Mgr. Barbory Lovásovej. Pripravili si 
vystúpenie, kde zaspievali známe vianočné 

piesne a obdarovali našich klientov rôznymi 
darčekmi a pozdravmi, ktoré sami vytvorili. 

V mesiaci december navštívili naše za-
riadenie aj členky Klubu tvorivosti v Mo-
čenku a priniesli našim starkým rôzne dar-
čeky, ktoré tiež prispeli k tomu, aby mali 
krajšie a veselšie Vianoce. 

Ukončením nášho predvianočného ob-
dobia bolo spoločné posedenie pri vianoč-
nom stromčeku, kde boli klientom rozdá-
vané darčeky, pozdravy. Už tretí rok sme 
sa zapojili do projektu Vianočná pošta, kde 
neznámi ľudia z celého Slovenska posiela-
jú pozdravy seniorom do zariadení, aby im 
vyčarili úsmev na tvári a vytvorili pocit, že 
na nich myslia aj úplne cudzí ľudia. Pro-
jekt Vianočná pošta má u našich klientov 
veľký úspech, pretože sa vždy potešia kaž-
dému pozdravu a vyronia pri tom nejednu 

V stredu 4. decembra 2019 sme sa 
stretli v areáli nášho zariadenia, kde sa 
nachádza aj adventný veniec. Je súčasťou 
hlavne cirkevných tradícií a používa sa 
pri duchovnej príprave na Vianoce. Štyri 
sviečky na ňom reprezentujú štyri týždne 
adventu. Pred požehnávaním adventného 
venca sa v zariadení slávila svätá omša, 
po ktorej sa všetci prítomní presunuli 
von, aby sa spoločne s pánom kaplánom 
Ľubošom Utekalom zúčastnili posvätenia 
adventného venca. Vence si na požehna-
nie priniesli aj ľudia z obce. Zároveň sa 
rozhorela na venci prvá adventná sviečka. 
K príjemnej atmosfére prispela aj miestna 
spevácka skupina Zúgovanka, ktorá nám 
zaspievala piesne patriace do tohto svia-
točného obdobia. Po požehnávaní advent-
ného venca bolo pre všetkých prítomných 
pripravené malé občerstvenie.

Požehnávanie adventného venca
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Čas letí, deň za dňom sa míňa,

ale tvoja prítomnosť tu stále chýba.

Hoci si nás opustil a niet ťa medzi nami, 

v našich srdciach zostaneš navždy s nami. 

Dňa 8. januára 2020 

uplynulo 20 rokov, 

čo nás navždy opus-

til náš drahý otec 

Kazimír Machálik.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 28. decembra 2019 uplynulo 

25 rokov, čo nás navždy opustil náš 

milovaný otec, dedko a pradedko 

Jozef Ištokovič. S láskou a úctou spo-

mína dcéra Gitka s rodinou. 

Dňa 12. decembra 2019 

uplynulo desať rokov, 

čo nás navždy opustil 

manžel, otec a dedko 

Michal Lenčéš.

Spomínajú na neho manželka, dcéry 

a syn s rodinami.

Dňa 24. decembra 2019 

sme si pripomínuli prvé 

smutné výročie, čo nás 

navždy opustil náš dra-

hý manžel, otec, dedko 

a pradedko Dezider Boháč. S láskou 

a úctou spomínajú manželka, deti, 

vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 10. januára 2020 si pripo-

míname piate výročie úmrtia na-

šej drahej mamy, babky a prababky 

Kataríny Braunovej. S láskou spomí-

najú dcéry Magdaléna, Darina a syn 

Peter s rodinami. 

Kto v srdci žije, nezomiera.

Dňa 29. decembra 

2019 sme si pripome-

nuli 2. smutné výročie 

úmrtia nášho drahého 

Patrika Lenického.

S láskou spomína manželka, synovia 

a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú modlitbu.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

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
Kúpim byt v Močenku. Tel. č.: 0918/ 022 699

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

• 

Inzercia



Jubilejného XX. ročníka zimného 
turnaja TiBi Cup v halovom futbale 
v športovej hale v Šali sa zúčastnilo 12 
mužstiev z blízkeho okolia okresného 
mesta. Medzi nimi ani tento raz nechý-
bal náš futbalový klub. Močenok pora-
zil v základnej skupine všetkých svo-
jich súperov (Jatov 4:0, Trnovec nad 
Váhom 6:5 a dorastencov Šale 2:1). Vo 
štvrťfinále si poradil s Kráľovou nad 
Váhom 5:0 a v semifinále s Večou 4:1. 
Vo finále čakala našich chlapcov Hor-
ná Kráľová, ktorá však už bola nad 
ich sily a po prehre 0:2 si FK Močenok 
odniesol z turnaja strieborné medaily.

V sobotu 23.novembra 2019 sa v Ži-
tavanoch uskutočnilo prestížne a tradič-
né podujatie Oblastného futbalového 
zväzu Nitra pod názvom Double star bet 
Jedenástka roka, kde boli za celý tento 
rok ocenení najlepší hráči, tréneri, ma-
nažéri a ľudia spätí s futbalom. Moče-
nok mal v tomto roku na podujatí skvelé 
zastúpenie. Ako najlepší tréner U13 bol 
ocenený tréner nášho futbalového klubu 
Gabriel Vrba, v poradí piatym hráčom 
v Jedenástke roka bol Radovan Paľo, ta-
kisto z nášho klubu, a najlepším hráčom 
kategórie U11 sa stala močenská futba-
lová nádej Damián Biliczký.

V sobotu 7. decembra 2019 sa v Olo-
mouci uskutočnil turnaj mladších žia-
kov U13 o Pohár predsedu Okresného 
futbalového zväzu Olomouc. Turnaja sa 
zúčastnilo 6 najlepších tímov z okresu 
Olomouc a 2 družstvá zo Slovenska - 
výber Oblastného futbalového zväzu Ni-
tra U13 a U12, v ktorých hrali  najlepší 
mladší žiaci okresov Nitra, Zlaté Mora-
vce a Šaľa. 

Za U13 nastúpili aj hráči Močen-
ku: Adam Packa, Adam Hipp, Damián 
Biliczký, Jakub Žiška a Richard 
Dobiš, Močenčan hrajúci za Hornú 
Kráľovú. Práve mladí močenskí fut-
balisti rozhodli o prvenstve na tur-
naji, keď ich tím na celom turnaji 
nenašiel premožiteľa. Z 23 strelených 
gólov tímu U13 premenili 18!

O rok mladší žiaci z U12 prehrali 
na turnaji jediný zápas práve s našou 
U13 a skončili na konečnom 3. mieste. 
Ústrednou postavou mladšieho výbe-
ru bol Močenčan Miloš Bleho,  ktorý 
bol pri 8 góloch svojho mužstva z nas-
trieľaných desiatich. Chlapci svojimi 
výkonmi urobili močenskému futbalu 
skvelú reklamu.

V sobotu 21. decembra 2019 sa v mo-
čenskej športovej hale konal Vianočný 
futsalový turnaj. V poradí 12. ročníka 
podujatia sa zúčastnilo rekordných 20 
mužstiev. Zúčastnené tímy boli rozdele-
né do štyroch skupín, z ktorých prvé dve 
hrali v dopoludňajších hodinách a ďalšie 
popoludní. Zo všetkých skupín postupo-
vali do bojov o konečné umiestnenie prvé 
dva celky. Hrací čas jedného stretnutia 
v skupine bol 12 minút. Po odohraní sku-
pinovej fázy turnaja pripravili organizáto-
ri exhibičný zápas futbalových nádejí U9 
Močenku a Hornej Kráľovej.

Po štvrťfinálovej časti turnaja, v kto-
rej sa každý zápas hral 14 minút, postú-
pili do semifinálových bojov FC Ivar, 
Honolulu, Dúbravka a BlackWhite Team. 
Semifinále prinieslo dramatické zápasy. 
Po riadnej hracej dobe sa o finalistoch 
nerozhodlo, a tak prišiel na rad rozstrel. 
Z prvého semifinále postúpili po výsled-
ku 1:1 a strelách zo značky pokutových 
kopov hráči Honolulu. Druhé semifinále 
malo rovnaký scenár ako prvé. Výsledok 
po základnom hracom čase 1:1 a penalty, 
po ktorých sa z finálovej účasti tešili hráči 
Dúbravky.

V zápase o konečné 3. miesto sa stretli 
FC Ivar a BlackWhite Team. Zápas mali 
plne v réžii hráči BrackWhite Teamu, kto-

rí nakoniec porazili FC Ivar 5:2.
Finále podujatia bolo opatrné z oboch 

strán. Hráči na obidvoch stranách sa ne-
dokázali strelecky presadiť, a tak po 
bezgólovej remíze prišli na rad strely zo 
značky pokutového kopu. Po ich realizá-
cii sa z konečného víťazstva tešili hráči 
Dúbravky. Ceny zúčastneným odovzdal 
starosta obce Roman Urbánik a organi-
zátori podujatia Miloš Bleho s Matúšom 
Pecom.

Medzi jednotlivcami bol ako najlepší 
brankár ocenený David Krta z mužstva 
Dúbravky a najlepším hráčom podujatia 
sa stal Jozef Tornay z mužstva Honolulu. 
„Podľa mňa to bol kvalitný turnaj s vyni-
kajúcimi mužstvami. Naozaj dobrá úroveň 
hlavne v semifinále a finále, super výkon 
všetkých mužstiev. Dobre zorganizovaný 
turnaj, 20 mužstiev hovorí za všetko,“ 
pochválil podujatie András Lénárt, hráč 
mužstva Honolulu. „Musím povedať, že 
sme sem išli s cieľom vyhrať celý turnaj. 
Nebolo to ale vôbec jednoduché. V sku-
pine to vyzeralo všelijako. Čakali sme na 
ďalšie výsledky, či postúpime. Nakoniec 
tam bola remíza, tak sme išli ďalej. V ďal-
šej fáze to už bolo dobré a myslím, že sme 
si tento turnaj zaslúžili vyhrať,“ spokojne 
konštatoval Branislav Soldán, hráč víťaz-
ného mužstva Dúbravka.                     MK

Vianočný futsalový turnaj 2019

26. január o 15:00 h - Trnovec nad Váhom
2. február o 14:00 h - Mostová
9. február o 17:00 h - Veča

16. február o 15:00 h - Zbehy
23. február o 14:00 h - Veľké Úľany
29. február o 17:00 h - Hájske

Prípravné zápasy FK Močenok (štadión FK Slovan Duslo Šaľa - umelá tráva):
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MOČENOK

Víťazi 12. ročníka Vianočného futsalového turnaja - mužstvo Dúbravka



Mikuláš v spoločenskej sále Mikuláš v materskej škole

Vianočná kvapka krvi Vianočná kvapka krvi

Vianočný koncert ZUŠ Vianočný koncert ZUŠ

Vianoce v domove dôchodcov Vianoce v domove dôchodcov



Vianočná akadémia materskej školy Vianočná akadémia materskej školy

Vianočná akadémia materskej školy Vianočná akadémia materskej školy

Vianočná výstava Vianočná výstava

Roráty v kostole Vianočné trhy


