
MOČENOK
Číslo 1                  II. ročník                  1/2020                  mesačník                  nepredajný



V IANOČNÝ   KONCERT



MOČENOK.  Vydavateľ: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok.  IČO: 00 308 439.  Dátum vydania: 31. 1. 2020. 
Periodicita: mesačník. Nepredajný.  Ročník: 2.  Číslo: 1.  Tlač: ULTRA PRINT, s. r. o.  Evidenčné číslo: EV 5748/19.  Náklad: 1 600 ks. 
E-mail: televiziamocenok@gmail.com.  Tel. kontakt: 0907 759 854.  Šéfredaktor: Marcela Lenčéšová.  Redakcia: Marcela Lenčéšová, 
Jana Nováková, Marek Karlubik, Kristína Hippová, Beáta Blehová.  Redakčná rada: Stanislav Šimko, Veronika Kollárová.   
Editor: Mária Novelinková Grafická úprava: Matej Šimko.  Fotografie: Martin Gálik, ObFZ Nitra, archív Obce Močenok. 
Uzávierka príspevkov: 10. deň v mesiaci. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo zaradiť príspevky, ktoré 
plánuje zverejniť v časopise, do jednotlivých čísel časopisu podľa vlastného uváženia a zároveň podľa potreby krátiť a upravovať jednotlivé príspevky.

Vážení spoluobčania, milí Močenčania!

Dovoľte mi, aby som vás srdečne pozdravil 
v prvý deň nového roka 2020 v mene poslankýň 
a poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnan-
cov obce a v neposlednom rade aj vo svojom mene.

Rok 2019, s ktorým sme sa pred niekoľkými ho-
dinami rozlúčili, je dnes minulosťou, zostáva len 
v našich spomienkach a činoch. 

Tak ako roky predchádzajúce, ale aj tie, ktoré 
nás ešte len v našom žití čakajú, bol aj skončený 
rok rokom radosti a smútku, zvítania a lúčenia, 
práce a oddychu, osobných, ale aj spoločne pre-
žitých chvíľ. 

Takéto hodnotenie skončeného roka urobil každý z nás v osobnom živote, ale aj 
v našom spoločnom nažívaní v rámci obce.

Na prahu nového roka sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v uplynulom roku 
pričinili o rozvoj a zveľadenie našej obce, prispeli k obohateniu jej duchovného, 
kultúrneho, športového i materiálneho života.

Pri tejto príležitosti sa chcem v mene poslancov obecného zastupiteľstva, ale aj 
v mene svojom úprimne poďakovať za pomoc a podporu, ktorú nám väčšina obča-
nov prejavila pri riešení spoločných - obecných úloh a problémov.

Tak ako sme si spoločne predsavzali, snažili sme sa vo vedení obce a samosprá-
vy pre občanov a obec prinášať riešenia, ktoré zlepšia život v našej obci, skvalitnia 
služby, zveľadia obecný majetok. 

Tak ako v každej ľudskej činnosti aj v samospráve je vždy priestor na zlepšova-
nie toho, čo ľuďom prinášame a poskytujeme. Tento akcent je hlavnou spoločnou 
motiváciou v našej práci.

Nie menšou úlohou samosprávy v našej obci je spoločne budovať spoločenstvo, 
ktoré navzájom dokáže počúvať jednotlivé názory, reagovať na oprávnené potreby 
jednotlivcov a aj celku, pomenovať verejný záujem, ktorý následne uplatňujeme 
v rozhodnutiach, postupoch a konkrétnych každodenných riešeniach.

Samospráva obce dostala od vás, milí spoluobčania, mandát spravovať obecný 
majetok. Za zastupiteľstvo ako aj za seba chcem povedať, že spravovanie majetku 
považujeme za jednu z najdôležitejších spoločných úloh. Aj v uplynulom roku sa 
nám podarilo rozumne a hospodárne narábať s obecnými financiami, uspokojili 
sme všetky oprávnené požiadavky organizácií, podporovali sme spolky, farnosť, 
občianske združenia, ktoré v oblasti športu, ľudových tradícií, spolkovej činnos-
ti v obci pracujú. Zabezpečili sme chod obecného úradu ako aj investičné akcie 
v obci, ktoré dnes už slúžia nám všetkým. Podarilo sa nám v ekonomickej oblasti 
fungovaniam obce udržať trendy nastolené v predchádzajúcich rokoch. Zlepšila sa 
ekonomická kondícia našej obce, znížili sme celkový dlh obce, a to nám umožnilo 
realizovať investičné zámery. Stav, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, je výsledkom 
systematickej práce, prejavom zodpovednosti za spoločný majetok, ale aj záväzok 
do budúcnosti pokračovať po takto vytýčenej ceste.

Dôležitým momentom vo fungovaní samosprávy obce Močenok ako aj vo fun-
govaní vedenia obce je dialóg a informovanie občanov. Osobne som presvedčený, 
že len na hodnotách pravdy a otvorenosti sa dá budovať dôvera občanov k voleným 
orgánom samosprávy. Dôvera pre zastupiteľstvo a aj vedenie obce je dôležitým 
záväzkom, ale aj hlavnou hodnotou našej spoločnej práce v samospráve.

Pri prekonávaní všetkých problémov v uplynulom roku, pri riešení vytýčených 
úloh, pri odpovediach na položené otázky sme sa vždy mohli oprieť o podporu » 

Sociálne služby v roku 2019
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Obec Močenok oznamuje obča-
nom, ktorí si ešte neprevzali kompo-
stér a majú naň nárok (trvalý pobyt 
v obci Močenok na danej nehnuteľnos-
ti), aby si ho prevzali najneskôr do 14. 
februára 2020.
Preberací protokol za domácnosť je 
potrebné podpísať v obecnom úrade 
(kancelária útvaru služieb na 1. po-
schodí) a potom je možné prevziať si 
kompostér na hospodárskom dvore 
(ulica Dekana Sčasného)
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» a vecné riešenie v poslaneckom zbore, odborných komisiách zriadených pri obecnom zastupiteľstve. Za konštruktívny 
prístup, za snahu problémy riešiť vecne so zámerom vyriešiť ich v prospech obce, občanov sa chcem pani poslankyniam 
a pánom poslancom ako aj členom odborných komisií poďakovať.

Moje poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom Obce Močenok, ktorí svojím prístupom zásadným spôsobom prispeli 
k naplneniu úloh, ktoré stáli pred samosprávou v uplynulom roku 2019.

Koniec roka vytvára prirodzene priestor na vytýčenie nových cieľov, predsavzatí a záväzkov pre obdobie nastávajúcich 
dvanástich mesiacov, ktoré predstavujú novú etapu v našich životoch.

Som presvedčený, že len spoločne sa nám v našej obci podarí úlohy správne realizovať v prospech nás všetkých aj v na-
stávajúcom roku. 

Čaká nás rok, v ktorom budeme riešiť úlohy v investičnej oblasti rozvoja obce, získavania finančných prostriedkov 
z grantov a projektov, zabezpečovania spoločenského, kultúrneho, športového života v obci. 

1. január – deň, kedy začíname nový rok, je aj dňom štátneho sviatku. Sviatku, v ktorom si pripomíname Deň vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky. Už dvadsaťsedem rokov Slovenská republika preukazuje každodenným životom svoju ži-
votaschopnosť a opodstatnenie svojej existencie. Toto tvrdenie platí aj napriek všetkým chybám, problémom a nedostatkom, 
ktoré viac či menej zasahujú do nášho života.

Vážení spoluobčania!
Moje nasledujúce slová a myšlienky sa každoročne opakujú, zazneli v príhovoroch už v predchádzajúcich rokoch. Na-

priek tomu ich zopakujem, lebo o ich pravdivosti som vnútorne presvedčený. Každodenný život aj v predchádzajúcom roku 
ma v tomto presvedčení utvrdil. Močenok, to sme MY všetci. Preto vás všetkých pozývam aj v roku 2020 k vzájomnej spo-
lupráci pre rozvoj našej obce, pre prospech nás všetkých. Každý zo svojho miesta môže pozitívne ovplyvniť rozvoj života 
v Močenku.

Na záver môjho príhovoru mi dovoľte, aby som vám poprial zdravie, šťastie, pokoj a pohodu, úspechy v osobnom aj 
pracovnom živote, ale aj v našom spoločnom spolunažívaní v našej obci - v Močenku.

Želám všetkým úspešný, pokojný a láskou naplnený rok 2020! 
Roman Urbánik

starosta obce Močenok

Plánované sťahovanie obecného úradu a pošty
Niekoľko mesiacov avizovaná re-

konštrukcia budovy obecného úradu 
sa stáva skutočnosťou – spoločnosť 
poverená stavebnými prácami si o nie-
koľko dní prevezme stavbu – dovtedy 
sa z budovy musí vysťahovať obecný 
úrad aj pošta. „Po splnení všetkých 
podmienok a po kontrole verejného 
obstarávania sme pripravení na konci 
mesiaca január odovzdať budovu obec-
ného úradu firme Menert, ktorá bude 
robiť rekonštrukciu zameranú na zní-
ženie energetickej náročnosti. Rekon-
štrukcia sa začne 1. februára, čo v praxi 
bude znamenať, že z budovy sa stane 
stavenisko, vysťahuje sa z priesto-
rov budovy Slovenská pošta, ale aj 
obecný úrad. Obecný úrad pôjde do 
priestorov na ulici Školskej a Sloven-
ská pošta na základe svojho vlastného 
rozhodnutia bude mať svoju základňu 
na pošte v Hornej Kráľovej. Na otázky 
viacerých občanov, ktorí sa pýtali pre-
čo pošta odchádza chcem povedať, že 
to bolo rozhodnutie Slovenskej pošty. 
Odôvodnili túto situáciu tým, že pre ich 
prevádzku a zamestnancov je potrebné 
zabezpečiť bezpečnosť, ale aj technic-
ké vybavenie, ktoré v tých priestoroch, 
ktoré im obec Močenok ponúkala ne-

dokázali zabezpečiť,“ objasnil situáciu 
starosta obce Roman Urbánik. 

Obecný úrad bude fungovať vo svo-
jich priestoroch do štvrtka 30.januára 
2020. V piatok bude úrad z dôvodu 
sťahovania sa do priestorov kultúrne-
ho strediska v Školskej ulici zatvorený 
a nebudú fungovať ani pevné telefón-
ne linky, mobilné telefónne čísla úradu 
však budú k dispozícii aj v piatok 31. 
januára. Obecný úrad bude pre občanov 
znovu otvorený od pondelka 3. februára 
2020 v priestoroch v Školskej ulici.

Slovenská pošta bude z dôvodu 
sťahovania zatvorená 30. a 31. januára 
2020. Od 3.februára už bude fungovať 
v dočasných priestoroch v Hornej Kráľo-
vej. „Slovenská pošta pripravila a uplat-
ní všetky opatrenia pre plnohodnotné 
zabezpečenie služieb zákazníkom v ná-
hradnej pobočke počas rekonštrukcie 
pôvodnej pošty. Poskytovanie služieb 
pošty Močenok bude počas jej dočas-
ného zatvorenia zabezpečené v plnom 
rozsahu na pošte v Hornej Kráľovej. 
Bez obmedzenia a bez zmeny budeme 
v obci doručovať zásielky a poskytovať 
všetky ostatné služby prostredníctvom 
poštových doručovateľov. Oznámenie 
zásielky pre adresátov z poštového ob-

vodu pošty Močenok budú počas odber-
nej lehoty uložené v priestoroch pošty 
v Hornej Kráľovej. V prípade, že adresát 
požiada o poskytnutie dispozičnej služ-
by Opakované doručenie na žiadosť ad-
resáta, bude mu táto služba poskytnutá 
bezplatne,“ vyjadrila sa k téme hovorky-
ňa Slovenskej pošty Eva Rovenská. Po-
šta v Hornej Kráľovej je otvorená denne 
od 7.15 do 15.00 hodiny, v stredu do 
17.00 s obedňajšou prestávkou od 11.30 
do 14.30 h. Informácie o službách, či 
zásielkach získajú občania od februára 
na telefónnom čísle 037 77 811 35. Poš-
tová schránka na listové zásielky bude 
presťahovaná pred budovu supermar-
ketu COOP Jednota a jej výber sa bude 
realizovať denne o 11.30 h. „Chcem 
všetkých spoluobčanov poprosiť o urči-
tú mieru trpezlivosti. Rekonštrukcia je 
a pre nás všetkých bude prínosom aj pre 
ďalšie roky pretože zlepšíme stav budo-
vy a jej energetickú náročnosť. Budeme 
sa veľmi snažiť o to, aby tá rekonštruk-
cia netrvala dlhšie ako je v zmluve sta-
novených 6 mesiacov, po tomto období 
by sa pošta, ale aj zamestnanci obce mali 
vrátiť späť do svojich priestorov,“ dopl-
nil starosta Urbánik.

ML



5

MOČENOK

Sociálne služby v roku 2019
Uplynulý rok bol z pohľadu sociál-

nych aktivít obce rovnako nabitý rôz-
nymi činnosťami ako všetky predošlé. 
Obec v spolupráci s Domovom dô-
chodcov Milosrdného samaritána na-
príklad zabezpečuje seniorom z obce 
na požiadanie už niekoľko rokov roz-
voz obedov do domácností. V uplynu-
lom roku pre dôchodcov z obce pani 
kuchárky v domove dôchodcov uvarili 
12 131 obedov, z čoho bolo takmer 2 
000 diabetických. Približne rovnaký 
trend je zaznamenaný aj na tento rok.

So seniorským vekom, žiaľ, súvisí 
aj častejší výskyt chorôb alebo potreba 
pomoci iného človeka s bežnými den-
nými činnosťami. Obec preto zamest-
náva opatrovateľky, ktoré sa v prípade 
záujmu starajú o seniorov priamo v ich 
domácnostiach. „V obci Močenok 
máme momentálne 9 opatrovateliek. 
Obec bola v uplynulom období úspeš-
ná v podávaní projektov a jeden z nich 
zastrešuje Implementačná agentúra 
Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny,“ informovala nás referentka 
obce Dominika Vivodíková. Zname-
ná to, že sa obci podarilo vypracovať 
úspešný projekt, z ktorého je hrade-
ná mzda niekoľkým opatrovateľkám 
na určité časové obdobie. Obec si tak 
môže dovoliť zamestnať viac opatro-
vateliek.

Obyvatelia obce, najmä tí star-
ší a chorí, ktorí práve nemôžu použiť 
vlastné auto, prípadne auto nevlastnia, 
si obľúbili aj služby sociálneho taxíka. 
Ten ich v prípade potreby za niekoľko 
centov či eur dovezie napríklad k le-
károvi a späť. Dominika Vivodíková 
vyčíslila, že sociálny taxík obyvatelia 
obce využili v uplynulom roku 129 ráz. 

Obec počas uplynulého roka, sa-
mozrejme, pozornosť venovala okrem 
iného aj úplne opačným vekovým ka-
tegóriám, a to sú najmladší občania, 
ktorých sa v roku 2019 narodilo v našej 
obci niekoľko desiatok. „V roku 2019 
obec Močenok poskytla 36 príspevkov 
pri narodení dieťaťa. Aj v tomto roku 
si môžu rodičia novonarodených detí 
žiadať o tento príspevok,“ potvrdila 
Dominika Vivodíková. Na vyplate-
nie príspevku pri narodení dieťaťa vo 
výške 100 eur je potrebné splniť určité 
náležitosti, ktoré každému záujemcovi 
o príspevok ochotne podrobne vysvet-
lia pracovníčky obecného úradu.

Zastupiteľstvo rozhodlo o zvýšení daní 
a poplatkov za odpad

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
v Močenku mimo plánu práce v roku 2019 
sa konalo dňa 11. decembra 2019.  Vedenie 
obce predložilo poslancom na prerokova-
nie návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
(ďalej VZN) Obce Močenok č.10/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Mo-
čenok č. 05/2017 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a programový 
rozpočet obce na roky 2020 – 2022.

Poslanci schválili doplňujúci návrh 
prednostky Lucie Hambalkovej k VZN č. 
05/2017 v časti Dane zo stavieb v § 5 Sa-
dzba dane ods. č. 2,  kde sa pri viacpodlaž-
ných stavbách určuje príplatok za podlažie 
v sume 0,109 eura za každé ďalšie podlažie 
okrem prvého nadzemného podlažia. Ide 
o harmonizáciu daní, keď do roku 2024 
treba zosúladiť naše VZN so zákonom č. 
582/2004 o miestnych daniach. Sadzbu 
dane zo stavieb a bytov zákon upravuje 
tak, že najnižšia daň musí byť s najvyššou 
daňou v určitom pomere. Posledná úprava 
daní v zmysle harmonizácie by mala pre-
behnúť v roku 2021.

V ďalšom rokovaní prítomní prehodno-
tili tému zvýšenia poplatku za odpad na 25 
eur na osobu z bývalých 18 eur na osobu. 
Tento návrh zohľadňuje nové Nariadenie 
vlády 3300/2018, ktoré mení zákonný po-
platok za skládkovanie tony odpadu. Zá-
konný poplatok sa zvyšuje zo 7 eur v roku 
2019 na 11 eur v roku 2020. V roku 2021 
bude poplatok zvýšený na 15 eur. Toto sa 
vzťahuje na mieru vytriedenosti od 50 do 
60 %. V súčasnosti máme v obci separo-
vanosť na úrovni 57 %. Čím nižšia miera 
triedenia, tým sú poplatky vyššie.

Zvyšovanie poplatkov schválilo aj val-
né zhromaždenie Ponitrianskeho združe-
nia obcí pre separovaný zber a nakladanie 
s odpadom (PZO) v novembri 2019. Po-
platky za uloženie odpadu sú nasledovné: 
38,40 eur za tonu za uloženie na skládke, 
zákonný poplatok 11 eur za tonu pri  miere 

vytriedenia od 50 do 60%. Spolu to bude 
49,40 eur za tonu. Pri priemernom množ-
stve zmesového komunálneho odpadu (ďa-
lej ZKO) 650 – 750 ton za rok tak zaplatíme 
32 110 až 37 050 eur len za uloženie. Ďal-
šou položkou je vývoz nádob, zvyšujú sa 
platby za zvoz odpadu a vysypanie nádob. 
Pri predpokladanej frekvencii vývozu tento 
zaťaží rozpočet obce v sume zhruba 43 959 
eur. Za každého občana sa platí 1 euro do 
Ponitrianskeho združenia obcí, ďalšie ná-
klady vznikajú z nadrozmerného, veľkoob-
jemového a nebezpečného odpadu, platí sa 
za biologicky rozložiteľný odpad a drvenie 
zeleného odpadu i za odpad z cintorínov 
(napr. 12 kontajnerov bolo vyvezených len 
po Pamiatke zosnulých v roku 2019).

V rozprave k poplatkom sa vyjadril 
poslanec Stanislav Šimko: „Som presved-
čený, že poplatky súvisiace s odpadom 
budú stále stúpať, pretože platná legisla-
tíva neumožňuje budovať nové skládky. 
Vieme to ovplyvniť len znížením množ-
stva vyprodukovaného odpadu, ktorý sa 
nedá recyklovať a musí sa niekde ukladať. 
Občania si to uvedomujú, lebo vyseparo-
vanosť, ktorú v obci máme, je veľmi vyso-
ká, za čo sa im treba naozaj poďakovať.“ 
Poslanec Štefan Horňák navrhoval odpad 
odvážiť a vytvoriť tak systém, v ktorom by 
nedoplácali tí, ktorí separujú, na tých, ktorí 
odpad netriedia. Občania žijú v predstave, 
že naša obec dobre triedi, prečo teda zvy-
šovať poplatky? Starosta Roman Urbánik 
problematiku vysvetlil: „Dobrým triedením 
zvyšovanie poplatkov neovplyvníme, iba 
si zabezpečíme, že toto zvyšovanie bude 
nižšie. Ponitrianske združenie uvažovalo 
o kúpe vážiaceho zariadenia, ale sú s tým 
spojené vysoké náklady a združenie nedo-
káže realizovať tento systém v roku 2020. 
Ja na PZO apelujem vo viacerých sme-
roch. V roku 2021 budú musieť byť autá 
na komunálny odpad vybavené zariadením, 
ktoré bude informovať o váhe pri vstupe 
do obce a následne pri výstupe z obce. 

Keď sa už zaoberáme najmladšími 
a najstaršími vekovými kategóriami, 
ponúkame vám krátky sumár skladby 
obyvateľstva v našej obci k 31. decem-
bru 2019. V minulom roku sa v našej 
obci zosobášilo 23 párov (16 sobášov 
z toho bolo cirkevných). Narodilo sa 

44 detičiek a zomrelo 50 obyvateľov. 
Do našej obce sa prisťahovalo 38 obča-
nov a odsťahovalo sa ich 66. K 31. de-
cembru 2019 mala naša obec 4 401 oby-
vateľov, z čoho bolo 771 detí do 18 rokov. 
Priemerný vek je v našej obci 40,8 roka.

ML
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Pri vážení nádob z každej domácnosti pre-
važujú  obavy, že veľa ľudí by netriedilo 
a vznikali by čierne skládky, mnohí by sa 
asi snažili dať odpad niekam inam. Snaha 
je vybudovať v ľuďoch postoj, že netriedi-
me kvôli peniazom, ale kvôli zachovaniu 
zdravého životného prostredia pre ďalšie 
generácie. Prosím občanov, aby k tomu pri-
stupovali zodpovedne, pretože toto nie je 
len otázka peňazí, ale hlavne udržateľného 
stavu životného prostredia. My naozaj se-
parujeme na dobrej úrovni, ale objem ZKO 
neklesá. Rozbor obsahu čiernych nádob, 
ktorý robila aj Spoločnosť pre cirkulárnu 
ekonomiku, ukázal, že do nich vyhadzu-
jeme to, čo tam nepatrí (biologický odpad, 
papier a pod.), 30 % obsahu je ešte separo-
vateľných. Tiež je nutné využívať kompos-
téry, ktoré  domácnosti dostali. Po pridelení 
kompostérov prekvapivo neklesol počet 
hnedých nádob s bio odpadom. Treba si 
uvedomiť, že ceny za odpad už nikdy nebu-
dú nižšie. Je to všeobecný trend likvidácie 
environmentálnej záťaže. Keď sme naprí-
klad v roku 2015 mali vývoz veľkoobjemo-
vého kontajnera zahrnutý v cene poplatku 
na jedného občana, tak v roku 2020 bude 

odvoz jedného takéhoto kontajnera stáť 
170 eur.“

Jozef Šuvada sa k názoru starostu pri-
pojil: „Treba prijať zvýšenie poplatkov 
a zároveň vychovávať ľudí k väčšej disci-
plinovanosti. V minulosti žetónový systém 
priniesol jav, kedy sa odpad vyhadzoval 
všelikade a nemotivoval občanov separo-
vať.“

Poslanec Miroslav Pápay zdôraznil, že 
treba informovať obyvateľov, aby nevykla-
dali poloprázdne nádoby, pretože za kaž-
dé vysypanie čiernej alebo hnedej nádoby 
obec platí manipulačný poplatok.

Starosta obce upozornil aj na to, že 
staré pneumatiky je možné odovzdávať 
bezplatne v dvoch pneuservisoch v obci, 
a dodal: „Myšlienka, že Ponitrianske zdru-
ženie bude separovať a predávať vytriede-
ný odpad na ďalšie spracovanie, je mŕtva, 
odpad a kompost sú nepredajné. Odpad 
sa hromadí v halách, za ktoré sa platí ná-
jom, a náklady zaň rastú,“ uzavrel rozpra-
vu o poplatkoch starosta Roman Urbá-
nik. Poslanci návrh zvýšených poplatkov 
pre rok 2020 na 25 eur za osobu schválili.

JN

Aktuality z obce
Obec Močenok dostala v závere 

uplynulého roka ocenenie za pred-
chádzanie vzniku odpadov zavede-
ním kompostovania v záhradných 
kompostéroch. Ocenenie jej udelila 
spoločnosť JRK – dodávateľ pro-
duktov a technológií na znižovanie 
množstva skládkovaných odpadov 
a zvyšovanie miery triedenia. Kom-
postovaním v domácnostiach mô-
žeme ročne znížiť produkciu CO2 
do atmosféry až o viac ako 70 ton, 
ktoré tak zostanú viazané v pôde 
a znížia tým produkciu skleníko-
vých plynov.

Výbor a dozorná rada Spolku Ur-
bárov a Želiarov, pozemkové spo-
ločenstvo v Močenku oznamuje, že 
najbližšie zasadnutie sa uskutoční 
v pondelok 10. februára 2020 v budo-
ve kultúrneho strediska - Kláštora na 
1. poschodí v čase od 18.00 do 19.30 
h. Členovia urbariátu si budú môcť 
objednať palivové drevo pre rok 2020.

Novoročný ohňostroj
Prvým podujatím obce v novom roku 

2020 a práve sa začínajúcom desaťročí 
bol novoročný ohňostroj, tradičné podu-
jatie, na ktorom sa stretnú desiatky Mo-
čenčanov a návštevníkov obce, aby si vy-
chutnali pohľad na farebný ohňostroj, ale 
najmä aby si navzájom popriali 
do nového roku to najlepšie. 
Podujatie slávnostne otvorila 
hymna Slovenskej republiky, 
a potom sa prítomným s novo-
ročnými prianiami prihovorili 
starosta obce Roman Urbánik 
a dekan Dekanátu Močenok 
Peter Michalov. Po niekoľko-
minútovom ohňostroji odpá-
lenom zo strechy kultúrneho 
domu, ktorý zaujal všetkých 
návštevníkov podujatia, si všet-
ci svorne vinšovali do nového 
roka. „Močenku prajem všetko 
najlepšie, nám všetkým Močenčanom, 
aby sme lepšie spoločne žili a priateľskej-
šie vychádzali,“ praje si Vlasta Szabová. 
„Šťastie, zdravie a pokoj,“ zaželala všet-
kým školáčka Lea Rumanovská. „Všetko 
najlepšie a hlavne veľa zdravia, aby ľu-
dia mali veľa zdravia, a potom ostatné 
asi príde samé. Aj šťastie, aj všetko prí-
de,“ poprial spoluobčanom Juraj Hulák. 

„Hlavne, aby sme boli zdraví, lebo to je 
najzákladnejšia vec, a potom plno elánu. 
Do každého dňa sa zobudiť s dobrou nála-
dou. Všetkým prajem aj veľa pracovných 
a tým, čo športujú, aj športových úspe-
chov,“ pripojil svoje novoročné želanie 

Miloš Bleho. „Do nového roku, samo-
zrejme, zdravie a spokojnosť, aby sme 
boli takí súdržní, ako sme teraz cez tieto 
sviatky,“ želala si Valéria Pappová. „Ce-
lému Močenku, všetkým spoluobčanom 
hlavne veľa Božieho požehnania, zdravia, 
radosti a spokojnosti v rodinách,“ ukončil 
množstvo prianí do nového roku tým svo-
jím Peter Kohút.

Všetci bez rozdielu si na celý rok 
želali navzájom iba to dobré a podob-
né priania mali pre všetkých pripra-
vené aj predstavitelia obce a cirkvi. 
„V prvých hodinách tohto roku dovoľ-
te, aby som vám vo svojom mene aj 

v mene pána kaplána poprial 
požehnaný nový rok, aby sa 
vám v živote darilo. Prajem 
vám veľa zdravia, šťastia, 
božieho požehnania pre 
všetky aktivity, ktoré v tom-
to roku budete spoločne či 
ako rodina, či ako jednotli-
vec konať,“ želal si pre všet-
kých bez rozdielu dekan Mi-
chalov. Záver, samozrejme, 
patril starostovi obce Roma-
novi Urbánikovi: ,,Dovoľte, 
aby som v prvý deň roku 
2020 poprial Močenčanom, 

našim spoluobčanom, všetko dobré, 
hlavne zdravie, šťastie, pohodu v rodi-
nách, v práci, ale aj v našom spoloč-
nom nažívaní v našej obci. Myslím si, 
že rok 2020 je pre nás všetkých novou 
výzvou, aby sme si dokázali naplniť 
osobné, ale aj tie spoločné ciele, ktoré 
sme si predsavzali.“

ML
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Folklórna skupina Močenčanka pôsobí 
v rámci Kultúrneho strediska v Močenku 
a jej vznik sa datuje od roku 1970. Zname-
ná to, že v roku 2020 slávi folklórna skupi-
na okrúhle 50. výročie svojho vzniku!

Cieľom členov tejto skupiny je prezen-
tácia ľudových piesní, tancov a obyčajov 
v našom regióne. Hneď od svojho vzniku 
sa skupina okrem programov v obci zú-
častňovala na folklórnych prehliadkach 
a festivaloch, ako sú Kokava nad Rimavi-
cou, Myjava, Hrušov a podobne. 

Taktiež sa zúčastňujeme na rôznych 
súťažiach, ktoré organizuje Krajské osve-
tové stredisko v Nitre, napr. v Topoľčian-
kach, Novej Vsi nad Žitavou, Jelenci, 
a sme častými účinkujúcimi na Matičných 
slávnostiach v Komárne, Trnave, Štúrove 
atď. Podieľame sa aj na Cyrilo-metod-
ských slávnostiach v Nitre. Máme rozpra-
cované pásma Žatva, Konope, Čepčenie 
nevesty, Pochovávanie basy a mnoho ďal-
ších.

K najväčším úspechom nepochybne 
patrí „Sečkársky tanec“, ktorý bol na pod-
net SAV zaznamenaný na filmový materi-
ál. Neskôr sa rozšíril tento televízny doku-
ment o ďalšie močenské tance. Našu obec 
reprezentujeme aj krásnym močenským 
krojom. Dôkazom toho je ocenenie mo-
čenskej party ako najkrajšej v Nitrianskom 
kraji. Toto ocenenie sme získali na Podzo-
borskom vinobraní za účasti všetkých 
okresov Nitrianskeho kraja. Všetci čle-
novia folklórnej skupiny majú ušité nové 
vlastné kroje. Máme veľmi šikovné ženy, 
pani Vlasákovú a pani Vrabcovú, ktoré 
podľa starých vzorov ušili a povyšívali 
nové kroje. Samozrejme, máme šikovných 
aj chlapov, ktorí sa zasa starajú o rekvizity.

Pán Tibor Kubica je vynikajúci sce-
nárista, Jožko Horeháj výborný tanečník 
a pán Vencel je dobrý herec. Veľká vďaka 
patrí všetkým členom aj za to, že zotrva-

FS Močenčanka oslavuje 50. výročie

Tesne po vianočných sviatkoch, v so-
botu 28. decembra 2019, sa v športovej 
hale uskutočnilo po prvý raz podujatie 
Klubu leteckých modelárov z našej obce 
pre priaznivcov leteckého modelárstva 
a halového lietania. Išlo o priateľské 
stretnutie, ktorého súčasťou bola aj vý-
stava prác modelárov. „Pripravili sme na 
voľné chvíle také polietanie v hale pre 
nadšencov leteckého modelárstva, ktorí 
by si chceli trošičku v tomto zimnom ob-
dobí nejako spestriť medzisviatočné se-
denie doma, aby sa aj trošku medzi sebou 
porozprávali. Pripravili sme to v podstate 
aj pre verejnosť. 
Máme pripravené 
ešte stále nejaké tie 
hádzadielka, kto-
ré si môžu deti tu 
poskladať, zlepiť 
a teraz si ich už za 
nami niektoré deti 
aj hádžu,“ spresnil 
informácie o podu-
jatí člen Klubu le-
teckých modelárov 
Ľudovít Pec. Orga-
nizátori pripravili 
pre deti papierové 
lietadlá, ktoré si 

Lietanie v hale

mohli poskladať a lietať s nimi. Takisto 
mali pripravené hádzadlá – stavebni-
ce, ktoré si záujemcovia takisto mohli 
pod dohľadom skúsených modelárov na 
mieste zostaviť, a potom s nimi lietať. 
„Nepostavil som si lietadlo, ale baví ma 
to. Chodím sem každý rok s dedkom. 
Minulý rok sme chodili ešte do Šale,“ 
odpovedal nám na otázky popri hádzaní 
modelu mladý nádejný modelár Alex Ďu-
riš. Na svoje si prišli aj dospelí účastníci 
podujatia, pre ktorých bolo lietanie v hale 
takisto zaujímavou skúsenosťou a preve-
rením ich šikovnosti pri práci s modelom. 
„Deckám sa to ľúbi a bavia sa. Určite sú 
to rozdiely, človek si musí dávať pozor, 
tu je to iné, ako keď sa lieta vonku. Aj 
mne sa podarilo zakvačiť helikoptéru do 
siete. Má to svoje čaro. Musíme si tu via-
cej dávať pozor a sledovať ten model, dá-
vať aj na druhých pozor. Väčšinou sú tu 
halové stroje, nedá sa s nimi lietať vonku, 
ale sú tu aj menšie modely, s ktorými sa 
dá lietať vonku aj v hale. Chodím na ta-
kéto akcie v lete aj v zime, ak sa dá, lebo 
vonku fúka, to sa nelieta moc dobre. Ta-
kúto akciu treba  využiť,“ bol z dňa strá-
veného medzi modelmi lietadiel nadšený 
dlhoročný modelár Jozef Csörgő z Hor-
ných Salíb. „Táto akcia v hale je určená 
na také priateľské polietanie. Súťažné 
akcie robievame v lete vonku. Toto sme 
zorganizovali, lebo každý modelár počas 
zimy značne trpí tým, že si nemôže ísť 
do prírody púšťať tie lietadlá, toto je taká 
náhrada,“ objasnil Pavel Rábek z Klubu 
leteckých modelárov z našej obce. „Tí 
modelári, ktorí si vedia urobiť niečo také, 
čo sa zmestí aj do haly, a vedia s tým 
lietať, tak tí sa určite potešili. Účasť je 
pekná, až väčšia, ako by som očakával.“ 
Modelári a ich priaznivci sa lietaním 
v športovej hale bavili až do popoludnia.

ML

li v skupine v dobrom aj v zlom. Veľké 
ďakujem patrí aj nášmu harmonikárovi 
J. Lenickému, ktorý v súčasnosti skupinu 
sprevádza.

V neposlednom rade ďakujeme všet-
kým Močenčanom, ktorí nám zachovávajú 
priazeň.

Mária Szabová
vedúca folklórnej skupiny
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Jasličková pobožnosť vo Farskom kostole sv. Klimenta

K tradičným podujatiam vianočného 
obdobia nepopierateľne patrí Jasličko-
vá pobožnosť vo Farskom kostole sv. 
Klimenta, ktorá sa aj počas ostatných 
sviatkov konala 25. decembra 2019 po-
poludní. V milom programe sa desiat-
kam návštevníkov v slávnostne vyzdo-
benom kostole s jasličkami predstavili 
mladí herci. Spoločne nacvičili a zahrali 
scénku Dieťa lásky a program oživili aj 
spoločnými piesňami. „Som spokojný, 

páčilo sa mi to, bolo to zlaté. Chodieva-
me pravidelne,“ povedal nám návštevník 
Martin. „Úžasné! Vystupovala mi tu aj 
vnučka, takže sme sa veľmi tešili. Bolo 
to pekné ako každý rok,“ pridala chvá-
lu diváčka Marta. „Bolo to naozaj krás-
ne,“ doplnil superlatívy na detské výko-
ny Adam. Program s deťmi pripravila 
Zuzana Škopková, ktorá sa nácvikom 
na Jasličkovú pobožnosť venovala nie-
koľko týždňov a spolu s deťmi si v nej 
aj zahrala. „Tento rok sme si pripravili 
s deťmi Jasličkovú pobožnosť s názvom 
Dieťa lásky. Práve Vianoce sú časom 
lásky, kedy nám Boh daroval najväčší 
dar, svojho syna. Cez toto malé dieťa sa 
chce dotknúť každého z nás. Vstupuje do 
našej každodennej všednosti - do našich 
radostí, starostí a túži nás požehnávať. 
A čo máme urobiť my? Tak ako hovorí 
nevidiaci chlapec: “Nemám nič. Mám 
len svoje srdce. Darujem ti ho.” Otvor-
me aj my svoje srdcia Bohu, aby sa nás 
mohol svojou láskou dotknúť. Veríme, 
že táto Jasličková pobožnosť dovolila 
nám všetkým byť bližšie k Bohu, bliž-
šie k Dieťatku lásky. A z tohto miesta sa 
chcem poďakovať všetkým deťom, ktoré 
v predstavení účinkovali, a taktiež rodi-
čom, ktorí deti na nácviky sprevádzali,“ 
bola s výkonom svojich zverencov spo-
kojná aj Zuzana Škopková. 

Mládežníci, ktorí museli obetovať 
svoje chvíle voľna, aby sa naučili nové 
veci a tie potom prezentovali v kostole 
pred desiatkami divákov, to vnímali ako 
normálnu vec. „Niekedy to bolo ťažké, 
niekedy ľahké, ako kedy. Dobre sme to 
zvládli,“ konštatovala s milým úsme-
vom Nelka. „Bolo to dobré, bola tam 
iba jedna chyba, že ja som sa dozvedel 
len včera, že budem aj hrať. Mal som 
na to iba jeden deň, ale zvládli sme to. 
Deti boli šikovné a išlo im to,“ konšta-
toval Matúš. Spokojnosť s podujatí vy-
jadril aj dekan Dekanátu Močenok Peter 
Michalov: „Boli sme účastní Jasličkovej 
pobožnosti a ako dobre vieme, tak je to 
taká neoddeliteľná súčasť práve Božie-
ho narodenia, dnešného dňa. Som veľmi 
rád, že deťúrence sa toho znova aj tento 
rok ujali a spolu s dospelými, ktorí ich 
viedli, pripravovali, nacvičovali. Takže 
bolo to naozaj veľmi pekné, že sme si tak 
priblížili tento biblický príbeh narodenia 
Božieho syna. Chcel by som aj z tohto 
miesta všetkým popriať požehnané via-
nočné sviatky, aby im novonarodené Bo-
žie dieťa doprialo všetky milosti, o ktoré 
uňho prosia.“

Záver pobožnosti  patril požehnaniu 
pána dekana a spoločne spievanej Tichej 
noci.

ML
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Vianočný koncert v kostole

V nedeľu 12. januára 2020 sa v Kos-
tole sv. Klimenta v Močenku uskutočnil 
Vianočný koncert. Koncert zorganizo-
vaný v závere vianočného obdobia pri-
lákal do priestorov chrámu množstvo 
poslucháčov. V hodinovom pásme sa 
predstavil Ženský spevácky zbor Can-
tica z našej obce pod dirigentskou tak-
tovkou Kataríny Hátašovej a  Spevác-
ky zbor zo Základnej umeleckej školy 

v Močenku pod vedením Moniky Leš-
šovej.

Stále vianočne vyzdobeným mo-
čenským chrámom zneli známe i me-
nej známe vianočné piesne. „Nádherný 
koncert, krásne spievali, ešte umocnili tú 
vianočnú atmosféru, ktorá sa síce končí, 
ale mám silný zážitok, ďakujem,“ pá-
čil sa koncert Márii Kubicovej. „Páčilo 
sa mi to, je to niečo krásne, o tom niet 
pochýb,“ bol spokojný aj Štefan Boháč. 
„Bolo to veľmi krásne, na takomto nie-
čom som už dávno nebol, ale moje poci-
ty sú fakt krásne,“ doplnil Pavol Sýkora. 
Na koncert sa obe telesá pripravovali nie-
koľko týždňov, aby mohli návštevníkom 
ponúknuť čo najlepší repertoár. „S det-
ským zborom sme vystupovali prvýkrát 
v kostole a trošku sme tak prispeli aj my 
do vianočnej atmosféry. Deťom sa páči-
lo, dúfam, že aj ľuďom,“ konštatovala 
s úsmevom učiteľka ZUŠ v Močenku 
Monika Leššová. „Mám veľmi dobrý 
pocit. Mali sme dosť nových piesní, ale 
baby to zvládli fakt perfektne, hoci sme 
mali málo skúšok a iba jeden koncert 
v Lapáši okrem tohto. Takže som veľmi 
spokojná, ako zaspievali,“ vyjadrila spo-
kojnosť s priebehom koncertu dirigentka 
speváckeho zboru Katarína Hátašová. 

Návštevníci koncertu odchádzali 
spokojní s tým, ako strávili nedeľné po-
poludnie, a plní krásnych dojmov.

ML

Koledovanie 
Dobrej noviny

Jedinečnú atmosféru vianočných 
sviatkov dotvára aj koledovanie 
v rámci neodmysliteľnej a  známej 
Dobrej noviny.  Pre jubilejný 25. 
ročník organizátori zvolili motto 
Buďme požehnaní(m), v rámci kto-
rého odovzdajú pomoc, a teda sú 
požehnaním pre ľudí v núdzi predo-
všetkým v afrických krajinách.  

V našej obci kroky koledníkov 
a sprevádzajúcich osôb požehnal 
otec biskup Mons. František Rábek, 
Ordinár ozbrojených síl a ozbroje-
ných zborov Slovenskej republiky, 
ktorý celebroval slávnostnú Štefan-
skú svätú omšu. Po požehnaní sa ko-
ledníci pobrali do príbytkov v našej 
farnosti. Svojimi vinšami a spevom 
spestrili sviatočný deň v 32 domác-
nostiach našej obce. V troch sku-
pinách spoločne vyzbierali peknú 
čiastku 2 100 eur.  „Dobrá novina 
prináša požehnanie do našich ro-
dín cez radostné ohlasovanie po-
solstva Vianoc už 25 rokov. Ja som 
veľmi šťastná, že v našej obci má 
táto kolednícka akcia veľmi silné 
korene a tradíciu a stále sa teší ob-
ľube. Výťažok zo zbierky poputuje 
do katolíckej diecézy Lodwar, ktorá 
sa nachádza na severe Kene, a budú 
ňou podporené projekty rôzneho za-
merania – vzdelávanie dospelých, 
detí s postihnutím, distribúcia do-
dávky pitnej vody či rôzne sociálne 
projekty. Takisto budú podporené aj 
ďalšie projekty v Južnom Sudáne, 
Etiópii, Kamerune a Tanzánii,“ ob-
jasnila koordinátorka Dobrej noviny 
v Močenku Mária Vörösová. Po-
ďakovala sa všetkým štedrým dar-
com, ktorí ich každoročne pozývajú 
do svojich príbytkov, a vyzdvihla 
aj pomoc farského úradu na čele 
s dekanom Petrom Michalovom. 
Na záver Mária Vörösová podotkla: 
„ Koledovanie by samo osebe  bolo 
nerealizovateľné bez koledníkov, 
ktorí ho robia takým výnimočným. 
Zo srdca ďakujem všetkým 23 koled-
níkom a 9 sprevádzajúcim osobám, 
ktorí v tomto jubilejnom roku vyšli 
zo seba, opustili pohodlie a teplo 
svojich domovov a vydali sa na ces-
tu pomoci a služby.“

JN
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Bol to kňaz svätého života

Písal sa rok 1968, keď ako kaplán 
v sprievode vtedajšieho správcu farnosti 
Močenok prišiel v nedeľu pred veľkou 
svätou omšou do kostola Alojz Dub-
ravický. Jeho sen o kňazskej službe sa 
konečne začal napĺňať. V päťdesiatych 
rokoch minulého storočia musel totiž 
skončiť so štúdiom teológie v seminári, 
pretože vtedajší režim semináre zlikvi-
doval a bohoslovci museli ísť do výroby.

Mladý seminarista sa s tým nevedel 
zmieriť. V srdci naďalej nosil svoju dáv-
nu túžbu stať sa raz kňazom v Pánovej 
vinici. Bohu nie je nič nemožné: Alojz 
Dubravický tajne dokončil štúdium teo-
lógie a potom ho za kňaza vysvätil vtedy 
tajný biskup Ján Chryzostom Korec.

O týchto veciach sme my farníci ne-
vedeli, lebo v tej dobe bolo preňho i pre 
svätiaceho biskupa veľmi nebezpečné, 
aby veriaci vedeli, kde a kto ho vysvä-
til. To vyšlo na svetlo sveta až po roku 
1989, keď k nám prišla náboženská slo-
boda.

Po čase sa z nášho kaplána stal správ-
ca farnosti a dekan.

Od začiatku svojho pastoračného 
pôsobenia u nás začal sa celým srdcom 
venovať farnosti. Prekvitala zvlášť po 
duchovnej stránke. Horlivý duchovný 
otec podchytil mladých, no pritom ne-
zabúdal ani na ostatných veriacich. Rád 
vyhľadával starších farníkov a často sa 
s nimi radil. Keď si nebol celkom istý 
v danej situácii, radšej si dal od nich po-
radiť, ako by mal rozhodnúť nesprávne.

Okrem duchovnej oblasti sa venoval 
aj obnove farského kostola. Dal na ňom 
vymeniť strechu, osadiť nové, väčšie 
zvony a nové hodiny na veži. Dal opraviť 
krížovú kaplnku, urobiť novú mramoro-
vú dlažbu, nové lavice. Zariadil opravu 
elektroinštalácie a vybudovanie novej 
farskej budovy vedľa kostola. Stará fara 
bola dosť vzdialená od kostola, vykuro-
vanie v zime tam bolo náročné. Tieto 
práce sa skoro všetky robievali svojpo-
mocne, brigádnicky a väčšinou zadarmo. 
Všetka ťarcha a zodpovednosť ležala 
na pleciach kňaza.

Veľmi dbal na duchovné veci. Ro-
dičom kládol na srdce, aby hneď na za-
čiatku školského roka prihlásili svoje 
deti na hodiny náboženstva, lebo ak ich 
neprihlásia, on nebude môcť učiť. V se-
demdesiatych rokoch minulého storočia 
privádzal k prvému svätému prijímaniu 
dvadsať aj viac detí. Dbal o to, aby každé 
dieťa po dosiahnutí určitého veku a spl-
není príslušných podmienok pristúpilo 
k prvému svätému prijímaniu.

Pamätám si jeden prípad, keď mu die-
ťa povedalo, že ono nemôže ísť, lebo ro-
dičia mu nemajú za čo kúpiť šaty na sväté 
prijímanie. Bola to viacdetná rodina. On 
sám kúpil pre toho chlapca oblek a za-
niesol ho rodičom, len aby dieťa mohlo 
prijať Pána Ježiša do srdca – až tak mu na 
tom ako kňazovi záležalo.

V jesennom období, keď sa väčšinou 
konali svadby, bývalo desať až pätnásť 
sobášov za sobotu. Aby to stihol, nezried-
ka sobášil aj tri páry naraz.

Keď v určitom období ako kňaz pô-
sobil vo farnosti sám, nám rodičom klá-
dol na srdce, aby sme vlastné deti, ktoré 
navštevovali jeho hodiny náboženstva, 
doma sami preskúšali a oznámkovali. On 
sa mohol zatiaľ venovať príprave ďalšie-
ho učiva. V tých časoch ešte neboli ka-
techéti, takže vyučoval sám v Močenku 
i v Hornej Kráľovej.

Náboženstvo učil aj v osade Goraz-
dov, ktorá patrí k Močenku a je od neho 
vzdialená asi päť kilometrov. Tam sa mu 
raz stalo, že pedagogický pracovník zod-
povedný za výchovu mu oznámil: „Už tu 
nemáte čo hľadať, pretože žiadne z detí 
nebolo prihlásené na náboženstvo.“ To 
nášho pána dekana veľmi ranilo a ťažko 
to niesol vo svojom srdci...

A tu spomeniem jednu príhodu. 
Do Gorazdova ako kňaz chodieval na bi-
cykli, pretože v tých časoch ešte nie veľa 

ľudí malo auto. Bolo to v zimnom období, 
keď napadalo veľa snehu. Po ceste, keď sa 
vracal z vyučovania späť na faru, mu priš-
lo zle. Zosadol z bicykla, oprel sa o strom 
a povedal: „Poručené Pánu Bohu, už ďalej 
nevládzem.“ Našťastie stalo sa to blízko 
štátnej cesty medzi Močenkom a Šaľou, 
kadiaľ premáva autobusová doprava. Keď 
prechádzal okolo autobus, šofér zbadal, 
že niekto leží na zemi v snehu. Zastavil 
a s pomocou  cestujúcich naložil kňaza 
i s bicyklom do autobusu a priviezol ho 
až na faru. Na znak vďaky, že sa to vte-
dy dobre skončilo, dali veriaci postaviť 
na tomto mieste pamätník našej nebeskej 
Matke Panne Márii. Pán dekan Dubravic-
ký však veľmi nerád o tejto veci rozprával.

Známy bol i tým, že na fare nemal 
úradné hodiny, bol k dispozícii stále. 
Príbuzným ťažko chorého farníka pripo-
mínal: „Nebojte sa zobudiť ma aj v noci. 
Radšej mi hoďte kameň do okna, len 
aby som mohol prísť k zomierajúcemu. 
Rozbité okno nie je taká škoda, ako keby 
duša prišla do zatratenia.“

Vždy veľmi túžil ísť na misie, lenže 
v dobe, v ktorej žil, to pre neho nebolo 
možné. Patril do misijnej rehole, bol čle-
nom Spoločnosti Božieho slova - verbis-
tom, o čom sme však my farníci nevedeli.

Pán dekan Dubravický zomrel 
vo veku šesťdesiatpäť rokov. Jeho po-
slednou túžbou, ktorú zanechal v tes-
tamente, bolo, aby ho pochovali v Mo-
čenku. Z kostola ho veriaci odniesli na 
miesto posledného odpočinku, kde spí 
svoj večný sen a očakáva tu vzkriesenie. 
Smútočného obradu sa vtedy zúčastnilo 
veľké množstvo kňazov a nespočetný zá-
stup veriacich nielen z Močenku a Hornej 
Kráľovej, ale aj veriacich z celého okolia. 
Tým vyjadrili, čo pre nich znamenal.

23. januára tohto roku sme si pripo-
menuli 30. výročie smrti pátra Alojza 
Dubravického.

Farníci dali pátrovi Alojzovi Dubra-
vickému na hrob postaviť pomník s ná-
pisom: „Dobrý boj som bojoval, boj som 
dokončil, vieru som zachoval.“ Močenok 
bol jeho prvou a zároveň i poslednou far-
nosťou, v ktorej pôsobil dvadsať rokov. 
Vyoral hlbokú brázdu a zasial semeno 
viery, z ktorého ešte mnohé generácie 
budú zberať úrodu. Na znak vďaky voči 
nemu je po ňom pomenovaná aj jedna 
z ulíc v Močenku: Ulica dekana Dubra-
vického.

Ladislav Sabo
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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 nehnuteľ-
ností, vrátane autorizovaných advokátskych zmlúv o prevode vlastnícke-
ho práva k nehnuteľnostiam, vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností, právne poradenstvo v oblasti nájmu 
nehnuteľností, nájmu a podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozem-
kov, 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

• 

Kozmeticky salon Mata

V tvári smútok,v očiach plač.

Osud nám nevráti, čo raz vzal.

Zostali len spomienky a veľký žiaľ.

Dňa  5.  decembra  2019 

sme  si  pripomenuli  1. 

smutné  výročie,  čo  nás 

navždy  opustila  naša 

najdrahšia  mamička, 

babka  a  babička  Alžbeta  Stanková 

a  dňa  26.  januára  2020  sme  si  pri-

pomenuli  dlhých  20 

rokov,  čo  nás  navždy 

opustil náš drahý ocko, 

dedko  a  pradedko 

Štefan  Stanko.  Ti-

chú  spomienku  venujeme  aj  bratovi 

Štefanovi Stankovi.

S úctou a láskou spomína dcéra a ses-

tra Betka s rodinou

Bolesťou unavená tíško si zaspala, za-

nechajúc všetkých, čo si rada mala.

Za  všetky  Tvoje  trápenia  a  bolesti 

nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.

V neznámy svet odišla si spať, zapla-

kal každý, kto Ťa mal rád.

Odišla si od nás, zostali sme v žiali, no 

vždy  budeš  žiť  v  srdciach  tých,  ktorí 

Ťa radi mali.

Dňa  5.  februára  2020 

si  pripomíname  smut-

né  prvé  výročie  úmr-

tia  našej  drahej 

Mariky  Eisellovej  rod. 

Jagriovej. S láskou a úctou spomínajú 

rodičia,  manžel  Janko,  dcéry  Lucka 

a Ninka a sestry Erika a Janka s pria-

teľmi.

Dňa  24.  januára  2020 

uplynulo  25  rokov,  čo 

nás  navždy  opustil 

náš  milovaný  manžel, 

otec,  dedko  a  pradedko 

Alexander  Beňo.  Kto  ste  ho  poznali, 

venujte mu tichú spomienku. S láskou 

a  úctou  spomínajú  manželka,  dcéry 

a syn s rodinami

Úprimne  ďaku-

jeme  všetkým  prí-

buzným,  priateľom 

a  známym,  ktorí  sa 

12.  decembra  2019 

prišli  rozlúčiť  s  našim  drahým  man-

želom,  otcom,  dedkom  a  pradedkom 

Imrichom  Straňákom.  Ďakujeme  za 

prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Dňa  6.  februára  2020 

si  pripomenieme  smut-

né  6.  výročie  odcho-

du  nášho  milovaného 

manžela,  otca  a  dedka

Jána Pintéra. 

S úctou a láskou stále spomíname. 

Kto ste ho poznali venujte mu tichú 

spomienku.

Manželka a deti s rodinami

SMÚTOČNÉ OZNAMY
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Úspechy mužstiev FK Močenok počas halovej sezóny
Medzisezónna prestávka nedovoľuje 

futbalistom športovať v exteriéri, no hrá-
či domáceho klubu v príprave na jarnú 
časť sezóny nezaháľajú a zúčastňujú sa 
rôznych turnajov v okolí. Jedným z nich 
bol atraktívny turnaj o Pohár firmy TiBi, 
ktorého sa v Šali konalo jeho jubilejné 
dvadsiate pokračovanie. Do mestskej 
športovej haly si v sobotu 4. januára naš-
lo cestu aj nemalé množstvo močenských 
priaznivcov. A treba povedať, že ich pod-
pora nezostala bez odozvy.

V základnej skupine B vyhral Moče-
nok všetko, čo sa dalo. Postupne zdolal 
súperov nasledovnými výsledkami:
FK Močenok - Jatov 4:0 
Góly: Virág 2, Keszely, Straňák.
FK Močenok - Trnovec nad Váhom 6:5 
Góly: Keszely 2, Kostoláni, Virág, 
Čiernik, Laluch.
FK Močenok - Šaľa, st. dorast 2:1 
Góly: Račkovič: 2

Do vyraďovacích bojov, v ktorých mali 
účasť istú všetky zúčastnené tímy tak po-
stúpil náš celok z prvého miesta.
1. FK Močenok  12 b
2. Trnovec nad Váhom 9 b
3. Šaľa, st. dorast  3 b
4. Jatov   0 b

To im však zabezpečilo miestenku 
až priamo do štvrťfinále turnaja, kam si 
vybojovala postup Kráľová nad Váhom. 
Ani tá však nedokázala zastaviť spanilú 
jazdu pripravených močenčanov. Po jed-
noznačnom priebehu zápasu a päťgólo-
vom debakli tak mohli opäť premýšľať 
nad ďaľším súperom.

Do semifinále im 
napokon osud pri-
niesol hráčov Veče. 
Sympatický kolek-
tívny výkon hráčov 
v modro-žltých dre-
soch slávil úspech 
aj v tomto zápase 
Vysvnívané finále 
tak malo istých už 
obidvochoch účast-
níkov. Do neho sa 
dostali až po penal-
tovom rozstrele s Tr-
novcom nad Váhom 
hráči KFC Horná 
Kráľová, inak orga-
nizátora tohto podu-
jatia.

Do zápasu vstúpili hráči Močen-
ku možno až s prehnaným rešpektom 
a už po pár minútach inkasovali gól od 
kanoniera Tomáša Pila z Paty, ktorého 
bolo vidno ešte pár dní predtým na prí-
pravných stretnutiach práve v našom 
drese. Hoci neskôr FK vyvíjal aktivitu, 
futbalisti Hornej Kráľovej sa zamerali 
na obranu jednogólového vedenia. Pri 
tzv. power-play v posledných minútach, 
kedy Práznovského vystriedal v bránke 
hráč z poľa, prišiel gól do prázdnej brán-
ky a súper mohol začať oslavovať. Práve 
prehratý derby zápas vo finále bol jedi-
ným, no možno o to trpkejším  neúspe-
chom celého turnaja.

Za celkové pôsobenie na ňom, pred-
vedenú hru pri striedaní kompletnej sú-
pisky hráčov však patrí chalanom veľký 
potlesk. Navyše, hráč nášho mužstva – 
Norbert Keszely bol vyhlásený za najlep-
šieho strelca na turnaji.
Štvrťfinále:
FK Močenok - Kráľová nad Váhom 5:0 
Góly: Keszely 2, Virág, Sedmák, vlastný.

Semifinále:
FK Močenok - Veča 4:1 
Góly: Sedmák, Paľo, Keszely, Laluch

Finále:
FK Močenok - Horná Kráľová 0:2

FK Močenok obsadil na turnaji konečné 
2. miesto.
Zostava: Práznovský – Kostoláni, 
Danada, Tóth, Straňák, Paľo, Sedmák, 
Čiernik, M. Nagy, Laluch, Vencel, 
Keszely, Račkovič, Virág.

Tuřany Cup U15 2019

15. decembra 2019 sa v močenskej 
športovej hale konal futbalový turnaj pre 
kategóriu starších žiakov (U15). Domáci 
klub na ňom pochopiteľne nemohol chý-
bať. Tak ako všetci zúčastnení, aj Moče-
nok odohral 8 zápasov systémom ,,každý 
sa každým“ a takto sa im darilo:
FK Močenok - Nitra-Chrenová 2:1  
Góly: Martin Deváth, David Minárik
FK Močenok - Jelenec 1:0 
Gól: Lukáš Vrba
FK Močenok - Veľké Zálužie 2:1 
Mário Jánoška 2
FK Močenok - Šoporňa 3:0 
Góly: David Hučko, David Minárik, 
Mário Jánoška
FK Močenok - Vlčany 1:1 
Gól: Timotej Matušica
FK Močenok - Zbehy 1:1 
Gól: Timotej Matušica
FK Močenok - Zvončín 2:0 
Góly: Timotej Matušica, David Minárik
Močenok - Výber SVFK 0:0

Konečné poradie:
1. Vlčany  20 b
2. FK Močenok  18 b
3. Výber SVFK  17 b
4. Nitra-Chrenová 11 b
5. Veľké Zálužie  9 b
6. Jelenec  7 b
7. Zbehy   6 b
8. Zvončín  6 b
9. Šoporňa  4 b

Hoci naše žiacke mužstvo na turnaji 
nespoznalo pre-
možiteľa, obsadilo 
v konečnom účto-
vaní výbornú druhú 
priečku. Víťazom 
podujatia sa stali fut-
balisti Vlčian. 

Zostava: Gabriel 
Mihálik – Lukáš 
Bleho, Lukáš Vrba, 
Samuel Szorád, Sa-
muel Dobai, Timo-
tej Matušica, David 
Hučko, David Miná-
rik, Martin Deváth, 
Martin Sabo, Mário 
Jánoška.

Matej Šimko
Močenok strieborný na TiBi Cupe
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Pozoruhodná cesta Výberu Oblast-
ného futbalového zväzu Nitra LAMA 
SK U13 (jeho súčasťou sú aj mladí 
močenskí futbalisti – pozn. red.) sa 
skončila v polovici decembra 2019 
striebrom na finálovom turnaji oblast-
ných zväzov patriacich pod Zápa-
doslovenský futbalový zväz. Na tur-
naji nás stál prvé miesto len jeden 
inkasovaný gól, i keď treba povedať, 
že zaslúžený. 

Zverenci trénerov Jozefa Oroszi-
ho a Matúša Vajzera najskôr načali 
púť pekným umiestnením v poľskom 
Wroclawe, ktoré vystriedala náročná, 
ale úspešná kvalifikácia v Nesvadoch, 
ďalej sa udial najväčší a zlatý úspech 
na družobnom turnaji v Olomouci, 
na čo naši mladíci nadviazali včera 
krásnym druhým miestom na vyššie 
spomínanom turnaji.

Poďme sa venovať priamo dian-
iu v Považskej Bystrici. Druhé mies-
to sa oslavovalo ako keby bolo prvé 
a rodičia vytvorili opäť domáce pros-
tredie. V prvom zápase sme nastúpili 
proti susedovi z Levíc, ktorý sa skončil 
presvedčivým výsledkom 3:0. Víťazst-
vo 1:0 v druhom zápase s Trenčínom 
sa rodilo ťažšie, no napokon Karásik 
nie príliš vydarenou strelou dokázal 
odčiniť predchádzajúce zaváhanie. 
Následne sme čelili najsilnejšiemu 
súperovi turnaja – Trnave, ktorá, žiaľ, 
vyhrala zaslúžene. Gól, mimochodom 
jediný na turnaji, sme dostali hlavou 
niekoľko minút pred koncom. V zápase 
o všetko sme si vytvárali šance len spo-
radicky. Posledné dva zápasy sa kona-

li  proti Galante a Považskej Bystrici. 
V súboji s prvým menovaným sme 
po obliekaní brány zásluhou gólu 
Bleha potvrdili druhé miesto. Pro-
ti domácim sa už prakticky nehralo 
o nič, ale pekným herným prejavom 
sme súpera odstavili. ,,V prvom rade 
chcem poďakovať hráčom, trénerov 
klubov, klubom, rodičom a zvlášť FK 
Močenok, ktorý nám poskytol halu 
na tréningy. Včera podali chlapci na 
turnaji fantastický výkon, vyzdvi-
hovať nechcem nikoho, nakoľko hrali 
chlapci ako ozajstný tím. V zápasoch 
sme boli dominantnejší ako v kvali-
fikácii a napokon nás stál prvé miesto 
len jeden gól. V našej regionálnej sk-
upine skončili Levice a Galanta na 5. 

a 6. mieste, aj preto si to umiestnenie 
tak veľmi ceníme,” povedal k turnaju 
tréner Jozef Oroszi. 
Výsledky - LAMA SK ObFZ Nitra:
Levice 3:0 (Žiška 2, Shaughnessy)
Trenčín 1:0 (Karásik)
Trnava 0:1
Galanta 1:0 (Bleho)
P. Bystrica 2:0 (Karásik, Žiška)

Poradie:
1. Trnava  15 b
2. ObFZ Nitra  12 b
3. Trenčín  6 b
4. Považská Bystrica 4 b
5. Levice  4 b
6. Galanta  0 b

Zostava:
Samuel Karásik (Hájske), Denis Bu-
dinský (Cabaj-Čápor), Viktor Chme-
liar (Zbehy), Adam Csámpay (Branč), 
Matej Lenčeš (H. Kráľová), Jozef 
Tóth (Čeladice), Dominik Polák, Patr-
ik Huba, David Shaughnessy (Báb), 
Jakub Žižka, Adam Hipp, Damian 
Biliczký, Adam Packa, Miloš Bleho 
(Močenok). Tréner: Matúš Vajzer.

Na záver by sme sa chceli veľmi 
pekne chceli poďakovať našim reprez-
entantom, ktorí opäť dokázali, že sa 
to oplatí a že je na čom stavať. Tak-
tiež rodičom neustále podporujúcim 
a ústretovým voči časom tréningov 
a iného a v neposlednom rade trénerom, 
za prístup, ochotu, čas a toleranciu.

Erik Barát

Lamíci zavŕšili kolotoč úspechov striebrom

Pätica benjamínkov reprezentujúcich našu spolu s prezidentom klubu Milošom Blehom

Základ výberu najšikovnejších futbalistov ObFZ Nitra do 13 rokov tvoria práve hráči Močenka



Na 22. ročníku tradičného vianočné-
ho turnaja registrovaných hráčov o Po-
hár starostu obce Močenok sa stretlo 18 
hráčov, ktorí spolu bojovali od rána až do 
samej polnoci. Medzi nimi bol aj jeden 
čestný hráč, a to bývalý reprezentant Mo-
čenka Marián Vereš.

Z minulého ročníka boli do turnaja 
nasadení traja hráči -  Martin Gálik, Ma-
rián Malík a Ivan Révay. Všetci súťažiaci 
boli rozdelení do troch skupín, v každej 
teda figurovala šestica hráčov. Zo skupi-
ny postupovali ďalej prví dvaja, pričom 
vzájomný zápas so súperom z vlastnej 
skupiny sa prenášal. Stolnotenisti umiest-
není na 3. a 4. mieste potom bojovali 
o tzv. cenu útechy.

Vo finálových zápasoch o Pohár sta-
rostu obce sa najviac darilo Martino-
vi Gálikovi (na fotke v strede), druhé 
miesto získal Michal Kiripolský (vľavo) 
a bronzovú priečku obsadil Marián Malík 
(vpravo).

V stretnutiach o cenu útechy si počí-
nal najlepšie Norbert Kondé (v strede), 
striebro si odnášal Martin Malík (vpravo) 
a na treťom mieste skončil Peter Špik 
(vľavo).

Po skončení hlavného turnaja nasle-
dovali štvorhry, kde si hráči už tradične 
spoluhráča žrebujú. Stolnotenisti močen-
ského ,,áčka“ si tentoraz žrebovali dvoji-
cu z ,,B" a ,,C" tímu. Záujem o štvorhry 
bol a 14 hráčov tak vytvorilo 7 dvojíc, 
ktoré si medzi sebou zahrali systémom 
,,každý s každým".

Z celkovej tabuľky napokon vysvitlo, 
že víťazmi štvorhier sa stali Martin Ma-
lík s Bohušom Antošom (v strede), druhú 
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O úspechoch nášho spoluobčana, 
talentovaného karatistu Filipa Bleha, 
niekoľkonásobného držiteľa ocenenia 
Športovec roka vás viac či menej pravi-
delne informujeme. Uplynulý kalendár-
ny rok bol v jeho športovej kariére opäť 
úspešný. Dosiahol niekoľko úspechov, 
ktoré ho opäť posunuli v rebríčku talen-
tovaných a úspešných karatistov na vyš-
šie priečky.

Filip Bleho sa v uplynulom roku stal 
víťazom troch kôl Pohára Slovenskej 
federácie karate a kobudo. Vo všetkých 
troch kolách zvíťazil vo dvoch kategó-
riách – kata goju ryu a kata rengokai. 
Dvoch zvyšných kôl sa nezúčastnil z dô-
vodu vyťaženosti v reprezentačnom tíme 
hádzanárskych kadetov.

Prvá štvrtina roka sa niesla v zname-
ní majstrovstiev Českej republiky, kde 
takisto siahol na najvyššiu métu a stal 
sa majstrom Českej republiky. Majstrov-
stvá sa konali v marci 2019 v Karlových 
Varoch. Zvíťazil v kategórii kata goju 
ryu, kata open a pridal aj zlato v kategó-
rii družstiev spolu s Lukášom Tobolá-
kom a Hugom Hulínom (obaja z Goju 

kai Bratislava).
Jeho úspešné ťaženie pokračovalo na 

majstrovstvách sveta, ktoré sa konali od 
20. do 23. júna 2019 v Bratislave. Zís-
kal tu svoj ďalší titul majstra sveta, teraz 
v kategórii  kata goju ryu šestnásť až se-
demnásťročných kadetov.

Jeseň patrila majstrovstvám Európy, 
ktoré Filip absolvoval v Dánsku od 24. 
do 27. októbra 2019. Odtiaľto si odnie-
sol titul vicemajster Európy v kategórii 
kata other styles šestnásť až sedemnásť-
roční.

Súťažnú sezónu a úspešný rok 2019 
zakončil majstrovstvami Slovenska, 
ktoré sa konali v Šali. Získal tu tri ti-
tuly majstra Slovenska v kategóriách 
– kata goju ryu, kata rengokai, kobudo 
long a pridal aj majstrovský titul v sú-
ťaži družstiev, kde v cvičení kata spolu 
s Martinom Mezeiom z TJ Slovan Duslo 
Šaľa a Hugom Hulínom z Goju kai Bra-
tislava nenašli premožiteľov.

Filipovi srdečne blahoželáme a pra-
jeme nielen športové úspechy aj v roku 
2020!

BB a ML

Úspešný uplynulý rok karatistu Filipa Bleha

MOČENOK

najúspešnejšiu dvojicu tvoril Martin Gá-
lik s Adamom Lenčéšom (obaja vpravo) 
a tretiu priečku obsadili Miroslav Machá-

lik a Daniel Čiernik (vľavo).
Takmer každý účastník tak odo-

hral počas dňa dovedna 15 zápasov, čo 
prakticky zodpovedá odohratiu troch 
majstrovských zápasov. Turnaj bol teda 
dozaista náročný, no zároveň skvelý 
na zábavu a príjemné odreagovanie sa 
v kruhu svojich stolnotenisových priate-
ľov počas vianočných sviatkov. Rozhod-
ne teda vydarená akcia.

Martin Gálik



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Obec Močenok, Pálenica Močenok, MO Slovenského zväzu záhradkárov Močenok 
a Slovenský rád rytierov destilátov (odborný garant podujatia) 

 
pripravili 

Riadená degustácia destilátov s odbornou prednáškou 
na tému Premena ovocia na ušľachtilý destilát a jeho hodnotenie 

sa uskutoční v sobotu 15. februára 2020 od 16.00 h v kultúrnom stredisku (kláštor). 
 

Vzorky môžete odovzdať v nasledujúcich miestach a časoch: 
27.1. - 31.1. 2020, v čase od 8.00 do 16.00 h – Pálenica Močenok 
31.1. - 1.2.2020 , v čase od 16.00 do 20.00 h – Kultúrne stredisko Močenok 
Vložné za vzorku na hodnotenie: 2,- € 

Vstupné 7,- eur (v cene je degustačný štamprlík) 
 

 



J ASL IČKOVÁ  POBOŽNOSŤ


