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Obec Močenok v spolupráci s Po-
ľovníckym združením Zálesie Mo-
čenok organizuje DEŇ ZEME. 
Pozývajú naň všetkých, ktorým zá-
leží na ochrane životného prostredia. 
Brigáda zameraná na vyčistenie časti 
extravilánu našej obce sa bude konať 
v sobotu 28. marca 2020 od 8.30 h. 
Zraz brigádnikov je na poľovníckej 
chate Diana. Vrecia a kontajnery sú 
zabezpečené. Pre všetkých bude pri-
pravený čerstvý guláš z diviny.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
na tel. čísle 037/ 655 23 74 alebo 
v klientskom centre obecného úradu.

V uplynulom roku sa v obci zrealizo-
valo niekoľko desiatok investičných ak-
cií zameraných na rozvoj a zveľaďovanie 
našej obce. Niektoré boli realizované pro-
stredníctvom odborných firiem, iné boli 
uskutočnené svojpomocne pracovníkmi 
obce. Aj ich rozsah bol, samozrejme, rôz-
ny. Od drobných až po časovo i finančne 
náročné. „V roku 2019 obec Močenok 
zrealizovala viacero investičných akcií, 
niektoré z nich boli zrealizované za pro-
striedky vlastné, ktoré boli v obecnom 
rozpočte, a niektoré boli zrealizované 
z dotácií a nenávratných finančných 
prostriedkov, ktoré sme získali z projek-
tov. Ja možno spomeniem tri, ktoré sme 
v roku 2019 urobili. Tou prvou bola akcia 
namontovanie klimatizácie v dome smút-
ku na dolnom cintoríne, ktorá sa realizo-
vala aj na základe podnetov občanov, že 
hlavne v letnom období tam bývalo veľ-
mi teplo. Situáciu sme vyriešili dvoma 
modernými klimatizáciami. Ako druhú 
môžem spomenúť vybudovanie výbo-
čiska pre autobusy v ulici Čingov spolu 
s osvetleným prechodom pre chodcov. 
Takou treťou veľkou akciou boli závlahy 
na futbalovom ihrisku. Vzhľadom na to, 
že klimatické podmienky sa neustále me-
nia a futbalisti potrebujú kvalitný trávnik, 
je potrebné pravidelne ho zavlažovať. 
Pristúpili sme k tejto investícii aj s tým, 
že futbalisti minulý rok oslavovali výro-
čie, tak to bol pre nich taký darček. Vý-
hodou tam je aj to, že už v predchádzajú-
com období tu bola vybudovaná studňa, 
ktorá je zdrojom vody, a nečerpáme vodu 
z obecného vodovodu, za ktorú by sme 

museli platiť,“  spomenul niektoré inves-
tičné akcie starosta obce Roman Urbánik. 

Z ďalších akcií to bolo napríklad do-
plnenie smetných nádob a lavičiek v are-
áli zdravotného strediska, zriadenie bez-
platnej wifi siete Wifi pre teba, výmena 
osvetlenia v športovej hale alebo zateple-
nie obecnej bytovky v Rokošovej ulici. 
Veľkou investičnou akciou bolo aj zveľa-
ďovanie areálov cintorínov. „Pracovníci 
obce nainštalovali nový plot okolo areálu 
dolného cintorína, na hornom cintoríne 
osadili novú vstupnú bránu a nainštalova-
li tam aj smetné koše a lavičky,“ spresnil 
vedúci útvaru služieb a investičných čin-
ností Miroslav Lóži. V uplynulom roku 
bolo dohotovené aj detské ihrisko v Škol-
skej ulici, bola opravená pivnica pod bu-
dovou kultúrneho strediska, do obce boli 
nainštalované knižné búdky, boli oprave-
né schody v materskej škole či vymenený 
kotol na vykurovanie kultúrneho stredis-
ka. Jednou z väčších investícií bolo aj vy-
budovanie studne a závlah v parčíku oko-
lo sochy Svätej Trojice alebo odstránenie 
havarijného stavu kanalizácie výmenou 
technických zariadení vedľa zdravotného 
strediska a v Ulici biskupa Klucha. Špor-
tovým nadšencom určite pomohlo roz-
šírenie parkovacích plôch vybudovaním 
novej časti oplotenia na futbalovom šta-
dióne a obyvateľom Ulice Andreja Hlin-
ku zasa zastrešené stojisko pre bicykle. 
Akcií bolo viac, ale nie je nutné všetky 
vymenovať, spomenieme ešte revitalizá-
ciu zelene v Ulici sv. Gorazda, ktorá teraz 
krášli centrum našej obce.
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Investičné akcie realizované v uplynulom roku
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Dotácie klubom a organizáciám sú rozdelené 28 870
17 150
1 510
1 200

980
780
680
680
490
490
490
440
440
440
340
290
240
190
190
190
190
140
90

6 ×
3 hod.

Futbalový klub Močenok
Hádzanársky klub Junior Močenok
Stolnotenisový oddiel
MO Slovenského Červeného kríža
DH Močenská kapela
Karate Močenok
OZ Monika
OZ Rubín
Klub tvorivosti
Šach klub
Spoločenstvo Rodina je viac
Klub dôchodcov
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
SS Zúgovanka
ZO Chovateľov poštových holubov
FS Močenčanka
FS Sečkár
Klub cvičeniek pre zdravie
Klub filatelistov
FS Močenskí speváci
MO Matice slovenskej
Klub leteckých modelárov
Stolnotenisový klub senior
Spolok rekreačných futbalistov
nefinančný príspevok - uvoľnenie 
zasadacej miestnosti

Obecné zastupiteľstvo každý rok roz-
deľuje medzi kluby, spolky a organizá-
cie pôsobiace na území obce Močenok 
časť finančných prostriedkov z rozpočtu 
obce, čím podporuje ich činnosť. Aj pre 
rok 2020 mohli do konca uplynulého 
kalendárneho roka požiadať všetky sub-
jekty o pridelenie dotácie. „Na zastupi-
teľstve, ktoré sa konalo koncom januára 
obecné zastupiteľstvo na návrh komisie 
rozdelilo vyčlenenú sumu v rozpočte pre 
spolky, organizácie a záujmové útvary 
vo výške viac ako 56 tisíc eur. Táto suma 
predstavuje približne 3,5 % vlastných 
príjmov obce a na základe podaných 
žiadostí, ktoré si jednotlivé organizácie 
v zmysle platného všeobecne záväzného 
nariadenia mohli podať komisia navrhla 
a zastupiteľstvo odsúhlasilo jednotlivé 
sumy,“ informoval nás starosta obce Ro-
man Urbánik. Poverená komisia pripra-
vila pre obecné zastupiteľstvo návrh roz-

delenia dotácií pre 24 žiadateľov. „Tak 
ako každoročne predsedovia finančnej, 
športovej a kultúrnej komisie pripravili 
návrh pre poslancov. V tomto roku sme 
mali na rozdeľovanie o 1 500 eur menej 
ako minulý rok, tak sme sa rozhodli, že 
každému žiadateľovi o alikvotnú časť 
znížime dotáciu na tento rok,“ ozrejmil 
systém rozdeľovania predseda Komisie 
pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahra-
ničné vzťahy pri obecnom zastupiteľstve 
Peter Sýkora. 

Z klubov, spolkov a organizácií, 
ktoré sa pravidelne uchádzajú o dotáciu 
z rozpočtu obce sú prijímateľmi najväč-
šej finančnej pomoci futbalový klub, kto-
rý v tomto roku môže na svoju činnosť 
použiť 28 870 eur a hádzanársky klub, 
ktorý bude hospodáriť s viac ako 17 ti-
sícmi eur. Medzi ostatných žiadateľov 
bolo rozdelených 10 480 eur.
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Pacienti majú k dispozícii e-čakáreň

V priestoroch zdravotného strediska 
v našej obci sa postupne zavádzajú mo-
derné systémy radenia čakajúcich pa-
cientov na ošetrenie. Novinka v podobe 
tzv. e-čakárne sa objavila v ambulancii 
praktickej lekárky pre dospelých Veroni-
ky Okenkovej. Ide o automatický systém 
denného objednávania sa pomocou elek-
tronického zariadenia priamo v čakárni 
alebo prostredníctvom aplikácie v tele-
fóne. „Nakoľko nám stále pribúdajú pa-
cienti a množstvo denne ošetrených pa-
cientov sa vyšplhalo na 80 pacientov, boli 
sme nútení situáciu v čakárni riešiť. V pr-
vom rade sme chceli znížiť frustráciu pa-
cientov, ktorí tu niekedy čakali aj hodinu 
a pol alebo dve. To potom bola frustrácia 
aj pre nás - pacient prišiel nespokojný, 
dlho čakajúci. Zo všetkých produktov, 
ktoré sú momentálne na trhu, sa nám 
e-čakáreň zdala úplne najjednoduchšia. 
Je to podľa mňa úplne jednoduchý spô-
sob prihlásenia sa do čakania a pacienti 
sa môžu prihlasovať dvomi spôsobmi - 
prídu rovno do čakárne, pri dverách je 

zariadenie, takzvaný kiosk, kde sa pa-
cient nahlási, udá dôvod návštevy. To je 
tiež veľká výhoda, pretože vieme, prečo 
prišiel, vieme si pripraviť dokumentáciu 
a tým pádom ho rýchlejšie ošetriť. Alebo 
sa pacienti môžu prihlásiť cez aplikáciu 
v telefóne, ktorá je zadarmo,“ informo-
vala nás o novinkách vo svojej čakárni 
praktická lekárka pre dospelých Veronika 
Okenková.  Najmä aplikácia v telefóne 
má pre pacientov veľkú výhodu, pretože 
je jednoduchá, a dokážu sa pomocou nej 
do poradia v čakárni prihlásiť aj starší 
ľudia. V prípade, že to naozaj nedokážu, 
vedia ich prihlásiť aj príbuzní. Stačí, ak 
do poznámky v aplikácii, ktorú majú na 
svoje meno, napíšu meno pacienta. Apli-
kácia stále vyhodnocuje poradie a čas vy-
bavovania a pošle 
sms, kedy má byť 
pacient v čakárni. 
,,Hodinu alebo 
dve, ktoré by bol 
pacient v čakárni, 
môže využiť inak 
- môže ísť naku-
povať alebo môže 
byť v pohodlí 
domova a potom 
mu systém po-
šle správu, že je 
na rade a môže 
ísť do čakárne, 

a bez zbytočného čakania sa dostane 
do ambulancie. Ďalšia obrovská výhoda 
je v tomto období, keď sú chrípky a iné 
respiračné ochorenia, že sa tu ľudia ne-
stretávajú, nečakajú, nešíria sa choroby. 
Takže ja dúfam, že rovnaký prínos, ako 
je to pre nás, je to aj pre pacientov. Má-
vame, samozrejme, aj akútne stavy, ktoré 
vyžadujú okamžité ošetrenie. Preto vždy 
platí, že poradie pacientov určujem ja 
ako lekár, keď je niečo akútne, vybavíme 
to,“ doplnila Veronika Okenková. 

Moderné zariadenie teda v ambulan-
cii doktorky Okenkovej nahradilo vypy-
tovanie sa alebo sledovanie prítomných, 
kto prišiel posledný, a zrušilo dlhé vyse-
dávanie v čakárni plnej chorých ľudí.
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Organizácia                                 suma v eurách



Približne v polovici januára 
2020 sa na Slovensku opäť objavili 
ohniská nákazy vtáčej chrípky, ten-
toraz dokonca neďaleko našej obce 
v okresoch Trnava a Nitra. Regi-
onálna veterinárna a potravinová 
správa v Šali preto informovala 
o probléme a spôsoboch ochrany 
drobnochovov pred zavlečením 
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Vtáčia chrípka opäť útočí Polročný výpis známok
V piatok 31. januára 2020 sa skončil 

prvý polrok aktuálneho školského roka 
a žiaci dostávali vo svojich školách v ten-
to deň výpis známok. Podľa rovnakého 
scenára sa, samozrejme, riadila aj zák-
ladná škola v našej obci – žiaci prvého 
stupňa dostali výpisy počas štvrtej a žiaci 
druhého stupňa počas piatej vyučovacej 
hodiny.

Každý triedny učiteľ rozdal výpisy 
známok vo svojej triede zvyčajne aj s ko-
mentárom pre konkrétne dieťa – niekedy 
išlo o pochvalu, inokedy o povzbude-
nie či žiadosť o dôslednejšiu prípravu 
na vyučovanie v ďalšom polroku. Väčši-
na detí však bola so svojimi výsledkami 
spokojná. „Tento polrok sa mi príliš ne-
vydaril, ale som s ním spokojná. Zaujíma 
ma napríklad aj vlastiveda a prírodove-
da,“ prezradila Nikol. „Niektoré učivá sú 
ľahké a niektoré sú ťažké,“ skonštatoval 
jednotkár Janko. „Bolo to trošku ťažké, 
niektoré predmety, ale dobre sa mi darilo 
a páči sa mi v tejto triede,“ pridala sa Bar-
borka. Jednoduchšie sa žiakom pripravu-
je na predmety, ktoré ich bavia, ťažšie 
zasa na tie, ktoré sú pre nich málo zaují-
mavé. „Moje najobľúbenejšie hodiny sú 
všetky,“ nerobil rozdiel medzi predmet-
mi Mirko. „Telesná a potom matematika. 
Telesná, lebo tam beháme a hráme futbal, 
a na matematike ma baví počítať, pre-
to sú moje obľúbené,“ prezradil Adam. 
„Pre mňa je najzaujímavejšia matema-
tika a ešte aj telesná. Napriek tomu, že 
nemám rád angličtinu a slovenčinu, mám 
z nich jednotku,“ pridal sa s hodnote-
ním Metod.  Celkovo za školu, ktorá má 
štyri stovky žiakov, hodnotil výsledky 
riaditeľ Eduard Lacko s tým, že určite 
majú množstvo žiakov, ktorí sa učia vy-
nikajúco, ale aj takých, ktorí by sa mali 
viac snažiť: „Našli sa aj takí, ktorí nespl-
nili očakávania a dostali horšie známky 
zo správania, ale aj z ostatných predme-
tov. Samozrejme, máme aj takých, ktorí 
si na výpise našli samé jednotky, a tým 
všetkým chcem z celého srdca poďako-
vať za ich systematickú prácu. Tí, ktorí 
boli horší, majú ešte pol roka na to, aby 
sa presvedčili o tom, že učiť sa je veľmi 
dobré a že sa učia pre seba a ich vysved-
čenie bude už oveľa lepšie.“

Žiaci si po polročnom vysvedčení 
užili jeden deň voľna v pondelok 3. feb-
ruára. Potom sa pre nich začal druhý pol-
rok školského roka.
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Zhodnocovanie veľkoobjemových 
a drobných stavebných odpadov

Téma odpadov je už niekoľko os-
tatných rokov stále frekventovanejšia. 
Obyvatelia našej obce separujú odpady 
na pomerne vysokej úrovni, čo nám ako 
obci zabezpečilo pre tento rok iba mierne 

zvýšenie zákonného poplatku za ulože-
nie zmesového komunálneho odpadu na 
skládke zo 7 na 11 eur, pretože separuje-
me na úrovni od 50 do 60%. Ak by sme 
separovali menej, poplatok by sa vyšplhal 
ešte vyššie. V domácnostiach občanov 
však nevznikajú iba plastové, papiero-
vé, biologicky rozložiteľné, sklené či 
komunálne odpady. Často v domácnosti 
vznikne veľkoobjemový alebo drobný sta-
vebný odpad a práve o jeho zneškodňova-
ní chceme informovať. „Veľkoobjemový 
odpad je taký, ktorý je príliš veľký, aby » 

nákazy. „Vtáčia chrípka je vlastne akút-
ne vírusové ochorenie, ktoré prenášajú 
divoko žijúce zvieratá. V tomto čase sú 
tie zvieratá vystavené zime, tej potravy je 
menej, a tak je oslabovaný imunitný sys-
tém voľne žijúcich zvierat. Z toho vyplý-
va, že aj tej chrípky je akoby, čo sa týka 
výskytu, viacej. Nebezpečenstvo prenosu 
na domáce vtáctvo v drobnochovoch spo-
číva v tom, že ten styk je tam možný – je 
tam často pre voľne žijúce vtáky dostup-
ná voda aj krmivo,“ spresnil informácie 
o možnom prenose vírusu na domácu hy-
dinu veterinárny lekár Elemír Žoldoš. In-
kubačná doba ochorenia, čiže čas od kon-
taktu s pôvodcom nákazy po objavenie sa 
klinických príznakov u zvierat, je niekoľ-
ko dní, zvyčajne trvá maximálne týždeň. 
„Príznaky chrípky sú veľmi všeobecné 
- je to malátnosť, znížený príjem krmiva, 
zvieratá sú také našuchorené. Nie je tam 
nič špecifické, ale typické je to, že priebeh 
je veľmi rýchly. Znamená to, že od prvých 
príznakov to zviera najneskôr do 48 ho-
dín uhynie. V prípade, že sa tak stane, je 
dôležité zavolať veterinára, ktorý vyšetrí 
zvieratá, prípadne odoberie vzorky, väčši-
nou je to kadáver, a dá to na laboratórne 
vyšetrenie. Ďalej sa už postupuje tak, ako 
stanoví regionálna veterinárna a potravi-

nová správa, tá určí opatrenia,“ doplnil 
Elemír Žoldoš. 

Regionálna veterinárna a potravinová 
správa v Šali preto vydala zásady bio-
logickej bezpečnosti a ochrany chovov 
pred zavlečením nákazy, ktoré odporúča-
jú chrániť drobnochovy pred kontaktom 
s voľne žijúcimi vtákmi – osobitne vod-
ným vtáctvom a hydinou. Dôrazne odpo-
rúča oddeliť vodnú hydinu od ostatnej, do-
držiavať nákup živej hydiny len z fariem, 
ktoré sú pod stálym veterinárnym dozo-
rom, a umiestniť ju do priestorov, ktoré sú 
vyčistené a vydezinfikované. Kŕmiť a na-
pájať hydinu odporúča RVPS v uzatvore-
ných priestoroch alebo pod prístreškom, 
kam nemôže priletieť voľne žijúce vtác-
tvo. V žiadnom prípade hydinu nenapájať 
zo zásobníkov povrchových vôd. Všetky 
potrebné informácie nájdete na webovej 
stránke obce, na webovej stránke regio-
nálnej veterinárnej a potravinovej správy, 
prípadne Štátnej veterinárnej a potravino-
vej správy SR.

V prípade podozrenia na nákazu 
v drobnochove je potrebné bezodkladne 
kontaktovať veterinárneho lekára alebo 
Regionálnu veterinárnu a potravinovú 
správu v Šali.
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» sa zmestil do bežnej nádoby na komunál-
ny odpad, a sú to predovšetkým nábytky, 
dvere, okná, veľké nádoby, plechové rúry, 
podlahové krytiny, guma, molitan, matrace 
a podobne. Vo všeobecne záväznom naria-
dení obce sa hovorí o tom, že každý občan 
môže zdarma priviezť do zberného dvora 
150 kg veľkoobjemového odpadu v priebe-
hu jedného kalendárneho roka. Aby mohol 
odpad odovzdať v zbernom dvore, musí 
predložiť občiansky preukaz a doklad, kto-
rý na požiadanie získa v obecnom úrade 
po uhradení poplatku za odpady na prísluš-

ný kalendárny rok,“ informovala o proble-
matike prednostka  obecného úradu Lucia 
Hambalková. Medzi takýto odpad patrí 
aj fasádny polystyrén a styrodur znečis-
tený maltou, klébrom či betónom. Ak je 
polystyrén, bežný alebo fasádny, čistý 
a nepodrvený, zberá sa do osobitných 1000 
litrových vriec podľa usmernenia pracov-
níkov zberného miesta.

Drobný stavebný odpad je takisto mož-

né odovzdať v zbernom dvore, ale odo-
vzdávateľ musí mať v obci trvalý alebo 
prechodný pobyt a za odpad zaplatí po-
platok podľa cenníka zberného dvora. Aj 
v tomto prípade musí mať občan so sebou 
občiansky preukaz. 

Tieto druhy odpadov – teda veľkoob-
jemový a drobný stavebný odpad -  môžu 
občania odovzdať v zbernom dvore dru-
hotných surovín v Úzkej ulici vždy v čase 
otváracích hodín prevádzky, čo je od pon-
delka do piatku od 7.30 do 16.00 h a v so-
botu od 8.00 do 13.00 h. Nakladanie s os-
tatnými komoditami, ktoré sa v zberných 
surovinách vykupujú alebo sa tam môžu 
odovzdať, ako je napríklad elektroodpad, 
nebezpečné odpady, či kovy, je bez zmeny.
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Aktuality z obce
Upozorňujeme prevádzkovateľov 

malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
– ak ich prevádzkujú právnické 
a fyzické osoby oprávnené na podnikan-
ie – na povinnosť písomne oznámiť 
Obci Močenok ako príslušnému orgánu 
ochrany ovzdušia údaje potrebné 
pre určenie výšky poplatku za znečisťo-
vanie ovzdušia za uplynulý kalendárny 
rok. Uvedená povinnosť im vyplýva 
zo zákona č. 401/1998 o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia v znení ne-
skorších predpisov a v zmysle prijatého 
Všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Močenok č. 11/2016.

Na chodbe 3. pavilónu základnej 
školy majú žiaci k dispozícii model 
najnovšej spaľovne komunálnych 
zmesových odpadov. Maketu vlast-
noručne zhotovil riaditeľ školy Edu-
ard Lacko ako edukačnú pomôcku. 
Model spaľovne je dotvorený aj 
vykladacími rampami, pracovník-
mi či autami privážajúcimi odpad 
na zhodnotenie.

Pätica členov Karate Močenok sa 
v sobotu 1. februára 2020 zúčastnila 2. 
kola Pohára Západoslovenského zväzu 
karate, ktoré sa konalo v Nesvadoch. 
Všetci štartovali v oboch disciplínach – 
v kata aj kumite. V konkurencii súperov 
zo 14 klubov s viac ako 170 súťažiacimi  
si počínali veľmi dobre, pretože takmer 
všetky štarty pretavili do pódiových 
umiestnení. Dáša Dičérová si vybojova-
la v kata 1. a v kumite 2. miesto, Hana 
Horňáková bola tretia v osobných súbo-
joch kumite, Petra Maláriková získala 
dve 3. miesta, Patrik Konečný si vybo-
joval bronz v kumite a Peter Szabo bol 
dvakrát tretí – raz v kata a raz v kumite. 
Blahoželáme!

Nezaplatené hrobové miesta
Opätovne sa vraciame k téme nezapla-

tených hrobových miest na našich cintorí-
noch. V Močenku máme dva cintoríny, kde 
je spolu viac ako 4 800 hrobových miest. 
O mieste posledného odpočinku svojich 
blízkych sa záujemcovia  môžu informo-
vať v obecnom úrade alebo si informácie 
vyhľadať z pohodlia domova prostredníc-
tvom obecnej webovej stránky, kde je od-
kaz na online cintorín. V odkaze na online 
cintorín je presný zoznam hrobových miest 
aj s popisom, či je za konkrétne hrobové 
miesto zaplatený nájom a dokedy. Obec 
momentálne eviduje približne 500 nezapla-
tených hrobových miest. „Obec Močenok 
ako prevádzkovateľ miestnych pohrebísk 
eviduje 19% nezaplatených hrobových 
miest. K týmto hrobovým miestam nie je 
uzatvorená nájomná zmluva a zaplatený 
poplatok. Upozorňujeme, že v prípade ne-
zaplatenia za hrobové miesto do 3 rokov od 

vydania upozornenia môže byť konkrétne 
hrobové miesto zrušené. Preto prosíme ob-
čanov - nájomcov hrobových miest alebo 
rodinných príslušníkov zosnulých, aby si 
svoju povinnosť splnili čo najskôr, aby hro-
bové miesta nemuseli byť zrušené,“ spres-
nila informácie referentka obecného úradu 
Gabriela Sklenárová. V polovici septem-
bra minulého roka začala plynúť trojroč-
ná doba, po skončení ktorej budú hrobové 
miesta s nezaplateným nájomným zrušené.

V prípade nezáujmu o konkrétne hro-
bové miesto je možné ho zrušiť aj skôr 
a odovzdať späť obci pre iných záujemcov 
o jeho využívanie. Do obecného úradu je 
nutné doručiť o tom písomné vyjadrenie. 
Všetky potrebné informácie o hrobových 
miestach a nájomných zmluvách záujem-
com poskytne odborná referentka obecné-
ho úradu Gabriela Sklenárová. 

ML
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TK Jumping slávil 25. výročie vzniku

Tanečný klub Jumping vznikol pred 
25 rokmi. Jeho zakladateľ Močenčan Bo-
humil Kadúc, zanietený tanečník a cho-
reograf, sa rozhodol, že umožní tancovať 
talentovaným deťom z Močenku a oko-
lia. Moderný tanec, zaujímavé tréningy 
a trochu iná muzika, ako znela v tom 
čase z rádií – to všetko oslovilo desiat-
ky dievčat a chlapcov rôznych vekových 
kategórií. Začala sa písať dnes už štvrť-
storočná história úspešného tanečného 
klubu. Vo svojich kronikách má zakniho-
vané úspechy na úrovni majstrov Sloven-
ska, Česka, Európy i sveta v individuál-
nych aj skupinových disciplínach. Klub 
sa po niekoľkých rokoch presťahoval 
do Šale a pôsobí tam dodnes. V uplynu-
lých dňoch slávil už 25. výročie svojho 
vzniku zaujímavým galaprogramom aj 
v Močenku. Divákom ponúkol vystúpe-
nie muzikálového typu, kde sa prezen-
tovali všetci členovia klubu a zaujímaví 
hostia z radov mladých hereckých, spe-
váckych a tanečných hviezd. „Veľmi sa 
mi to páčilo, som rada, že som mohla vi-
dieť aj známych hercov a herečky, a bolo 
to skvelé,“ bola z programu nadšená di-
váčka Kristína.  „Páčilo sa mi to, bolo 
to perfektné,“ pridal sa Juraj. „Som spo-
kojný aj vzhľadom k tomu, že tam hrala 
moja dcéra. Predstavenie som už videl, 
ale vždy je niečo nové, lebo je to naživo, 
tak asi preto,“ dodal Adrián. 

Približne trištvrtehodinové predsta-
venie si vyžadovalo presné načasovanie 
každého nástupu tanečníkov i dokona-
lé ovládanie choreografie. Tanečníci sa 

však výzvy zhostili s nadšením. „V de-
cembri sme to stále nacvičovali, ale te-
raz v januári sme si to iba v pondelok 
a v stredu zopakovali a ešte dnes. Strašne 
ma to bavilo, lebo sme dobrý kolektív,“ 
prezradila tanečníčka Ema Hamarová. 
„Podľa mňa to bolo ľahké, vyzeralo to, 
že je toho dosť, ale potom sa to všetko iba 
opakovalo,“ myslí si ďalšia z tanečného 
kolektívu Zuzana Braníková. „Mali sme 
dobrú náladu a asi poviem aj za všetkých, 
že aj sa nám chcelo tancovať,“ uzavrel 
tému Dávid Karlubík. 

Jednu z hlavných postáv predstavenia 
stvárnil mladý tanečník Tony Porucha, 
vlastným menom Martin Rakický, ktorý 
si tancovanie s členmi Jumpingu užil, 
a považuje za dôležité, že deti a mládež 
môžu robiť to, čo ich baví. „Ja si užívam 
takúto prácu. Ja som začal s tancom až 
v 14 rokoch, a tak som bol už o polovicu 
starší ako niektoré detičky, ktoré tu tan-
covali teraz. Ale myslím, že je dobré, aby 
to dieťa niečo robilo, aby sa nenudilo, 
aby niekde tú svoju energiu vydávalo. Ak 
ich to baví, že nie sú do toho nútené, je 
to určite dobrá činnosť. Alebo sa naučia 
disciplíne, spoločnej práci v tíme a tanec 
je dobré vyjadrenie samého seba, dobrý 
relax a sú po ňom aj fit, lebo nesedia iba 
doma za počítačom, ale hýbu sa, tancu-
jú,“ schvaľuje akýkoľvek pohyb a iné be-
nefity tancovania Tony Porucha.

Tanec, hudba a priatelia v spoločnej 
tanečníckej komunite sú dôležité aj pre 
členov klubu, ktorí sa okrem tréningov 
a pravidelných súťaží s radosťou zapojili 

aj do projektu osláv 25. výročia založe-
nia klubu. „Trénujeme trikrát do týždňa 
a ešte, keď máme individuálne tréningy, 
tak chodíme aj na tie. Chce sa mi chodie-
vať na tréningy, baví ma to a chodievam 
odtiaľ unavená,“ prezradila na seba drob-
ná tanečníčka Mária Blehová. „Väčšinou 
sa tam teším, ale niekedy na tréningu, 
keď máme v škole veľa hodín, tak spím, 
som unavená a nevládzem, ale potom aj 
tak makám,“ potvrdila svoju lásku k tan-
cu Terezka Blehová. Celé predstavenie 
ležalo na pleciach choreografa Pavla 
Paja Julényho, ktorý sa celé týždne spo-
lu so svojimi zverencami venoval nácvi-
ku programu: „Je to naozaj dlhý proces, 
ale viac-menej tie deti už sú nastavené 
na mňa, už vedia, čo a ako chcem. Vždy, 
keď je niečo nové, trvá to dlhšie - prípra-
vy, tréningy, choreografia, nástupy, kedy 
odkiaľ kto vyjde a podobne. Po vystúpení 
alebo súťaži si to tak spätne rozoberáme 
a ja sa ich pýtam, či si to užívali, aké mali 
pocity. A keď mi povedia na tom trénin-
gu, že užila som si to, aj keď som sa po-
mýlila, tak budem mať z toho radosť ja, 
lebo ten tanečník cíti tú radosť. Poznám 
to aj z vlastnej skúsenosti, že keď je tam 
radosť toho tanečníka, tak to cíti aj ten 
človek v hľadisku, a ak mala väčšina ta-
nečníkov radosť, tak to určite dobre do-
padlo.“ 

Predstavenie k výročiu klubu si 
v Močenku užil aj zakladateľ Bohumil 
Kadúc. Po jeho skončení sa na chvíľočku 
zamyslel nad 25 rokmi pôsobenia v ta-
nečnej brandži a plánmi do budúcnosti. 
„Bolo to 25 rokov sklamania, 25 rokov 
šťastia... je to asi poslanie a baví ma to, 
lebo vždy sa niekto nájde, ako teraz Pajo, 
že je pri mne a pomáha mi. Už veľakrát 
som si povedal, že to vzdám, keď niečo 
nevyšlo, ale vždy idem ďalej. Neviem, 
čo bude ďalších 25 rokov, ale niečo ešte 
bude a dúfam, že prídu zase aj úspechy. 
Každý rok sa niečo podarí a niečo nevyj-
de. Môj kolega Pajo plánuje rozrastanie 
klubu do iných miest na juhu Slovenska. 
Tiež by som bol rád, keby sme sa rozrást-
li a mali pôsobiská aj inde, tým pádom 
by bolo viacej tanečníkov. Nemusia všet-
ci vyhrávať, mne stačí, že tancujú a že 
ich to baví,“ zamyslel sa nad uplynulým 
štvrťstoročím aj budúcnosťou zakladateľ 
úspešného klubu Bohumil Kadúc. 

Klubu a jeho tanečníkom želáme 
do ďalších rokov ešte množstvo úspechov.

ML
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Vydarený V. ročník Plesu Obce Močenok
Tohtoročnú plesovú sezónu v Močen-

ku otvoril už tradične Ples Obce Moče-
nok. V tomto roku to bol už piaty ročník 
tohto obľúbeného podujatia. Ples v sobo-
tu večer 18. januára 2020 oficiálne otvo-
ril starosta obce Roman Urbánik, ktorý 
poprial všetkým hosťom príjemnú zába-
vu. O príjemnú zábavu sa po hudobnej 
stránke starala Cimbalovka z družobného 
Vracova a hudobná skupina Profil. „Zá-
bava je úžasná, bavíme sa my a dúfam, 
že aj vy ostatní. Podľa výrazov tvárí to 
vyzerá, že sa hostia bavia. Napriek tomu, 
že sme cimbalovka, nie sú plesy pre nás 
celkom netypické. Pravidelne chodieva-
me hrať na plesy u nás na Morave,“ po-
vedal nám člen cimbalového zoskupenia 
Michal Fraňo. K hodnoteniu podujatia sa 
pridal aj kapelník Profilu Ján Žitňanský: 
„Ľudia sa bavia nad očakávanie. My sme 
mysleli, že keď ples organizuje starosta, 
že všetko bude decentné. Pán starosta ale 
ukázal, že ľudia, ktorí sú okolo neho, sa 
vedia perfektne baviť, takže my sme veľ-
mi spokojní. A tak by to malo byť vždy, 
aby sa ľudia takto bavili, lebo muzikan-
tovi, keď sa ľudia bavia, tak sa mu lepšie 
hrá. V Močenku sa nám hrá vždy perfekt-
ne!“

K skvelej atmosfére prispelo aj dob-
ré jedlo, bohatá tombola a ochutnávka 
vín miestneho vinára Petra Pápaya, kto-

rý hosťom plesu ponúkol najlepšie vína 
zo svojej pivnice. „Ľudia v Močenku 
majú radi vína a majú radi dobré vína, 
ktoré si vedia vychutnať. Záujem bol po-
merne veľký a vínka chutili. Obci som 

povďačný za to, že ma pozvala na pre-
zentáciu vín na takejto veľkej udalosti, 
akou je obecný ples. Môžem si urobiť 
medzi ľuďmi nejaké meno a utvrdzujem 
sa v tom, že vína sú dobré, lebo vidím 

spokojné reakcie ľudí, mám z toho dobrý 
pocit,“ tešil sa z dobrej atmosféry a úspe-
chu vín vinár Peter Pápay. Návštevníci 
plesu sa bavili počas rezkých kôl Profilu, 
ale vychutnali si aj dokonalú muziku 
v podaní sláčikov, cimbalu a spevu zo su-

sednej Moravy, s ktorou si aj zaspievali. 
„Hudba je výborná, všetko dobre zorga-
nizované, nemáme čo vytknúť. Všetci sa 
bavia, hudba dobrá, ceny do tomboly sú 
tiež super a čo sa aj jedla týka, je to úplne 

exkluzívne, ešte aj nádherné prostredie 
a super ľudia,“ myslí si návštevníčka ple-
su Mária Žemberová. „Bavím sa veľmi 
dobre  a badám, že tu na okolí sa bavia 
viacerí ešte lepšie ako ja, takže som veľ-

mi spokojný,“ vyjadril spokojnosť Sta-
nislav Šimko. „Sme tu s partiou, je tu 
dobrá zábava, páči sa nám aj hudobná 
skupina,“ pridala sa s kladným hodnote-
ním Alena Tichá. „Je to vynikajúca úro-
veň. Navštevujem plesy po okolí, keď 
je plesová sezóna, či to je Nitra, Šaľa, 
Bratislava a naozaj tento náš ples má ce-
loslovenskú úroveň - vynikajúca hudba, 
všetko je krásne pripravené a je ten ples 
špecifický tým, že sme tu prevažne Mo-
čenčania. Ja sa tu stretnem s rodákmi, 
ktorých nevidím napríklad celý rok, a je 
to taká neopakovateľná atmosféra pre 
mňa, že stretnúť sa s tými svojimi, za-
bávať sa, lebo vedia sa krásne zabávať 
naši ľudia,“ doplnil Miroslav Tóth. Vy-
vrcholením plesového programu bola 
bohatá tombola, v ktorej bolo takmer 60 
pekných cien od sponzorov. Aj po nej sa 
návštevníci dobre zabávali. „Piaty, taký 
malý jubilejný ples, ktorý v týchto chví-
ľach prežívame spolu s hosťami, ktorí tu 
sú. Myslím, že ľudia, ktorí prijali pozva-
nie a prišli na toto spoločenské podujatie, 
sa zabávajú naozaj veľmi dobre. Všetko 
zatiaľ funguje tak, ako má, a ja verím, že 
keď budú odchádzať, budú nabití pozi-
tívnou energiou a budú si tieto spoločne 
prežité chvíle dlho pamätať,“ hodnotil 
ples starosta obce Roman Urbánik.

ML
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11. ročník Farského plesu
V sobotu 25. januára 2020 sa v spo-

ločenskej sále obecného úradu v našej 
obci uskutočnil už 11. ročník Farské-
ho plesu. Pozvanie naň prijali desiatky 
hostí. Podujatie otvoril dekan Dekanátu 
Močenok a farár našej farnosti Peter 
Michalov a všetkých hostí srdečne pri-
vítal. Parket už potom patril mladým 
tanečníkom z Akadémie tanca z Nitry, 
ktorí svojím tancom vytvorili v sále 
pravú plesovú atmosféru. „Dnes sa 
nám dobre tancovalo, bolo tu trošku 
menej priestoru, ale v pohode. Ja som 
nebola na plese tancovať prvýkrát, ale 
nechodíme ani nejako často,“ povedala 
za všetkých tanečníkov Denisa Pšen-
ková. Okrem mladých tanečníkov sa 
o dobrú náladu všetkých hostí starali aj 
členovia hudobného zoskupenia Brilax, 
ktorí počas večera zahrali všetky druhy 
melódií, aby sa hostia mohli do sýtosti 
vytancovať. „Tak ako vždy Močenok 
a farský ples na výbornej úrovni, skvelí 
ľudia, skvelá zábava, skvelé jedlo, sme 
veľmi radi, že kapela Brilax môže byť 
znova medzi vami,“ vyjadril sa k plesu 
vedúci skupiny Brilax Milan Moravčík. 
Bavili sa nielen muzikanti, ale aj hostia. 
„Príjemná spoločnosť, výborné jedlo 
a vínko - takže veľmi dobrá zábava, te-
šíme sa na budúci ročník,“ bola s podu-
jatím spokojná Soňa Hippová. „Sme tu 
už hádam piaty, šiesty alebo siedmy raz. 
Prvýkrát sme boli myslím na 3. ročníku 

klasického rodinného plesu. Dúfam, 
že všetci budú odchádzať spokojní 
a s tým, že tento ples naplnil ich oča-
kávania,“ nádejal sa hlavný organizá-
tor podujatia Peter Kohút. „Také motto 
dnešného plesu je radosť, že človek sa 
má radovať z toho všetkého, čo počas 

života má. Takže som rád, že sa ľudia 
bavia a že prijali pozvanie na tohto-
ročný Farský ples,“ dodal dekan Peter 
Michalov. Hostia sa na Farskom plese 
vynikajúco bavili do neskorých  noč-
ných hodín.
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a každý rok sa 
úžasne bavíme. 
N e v y n e c h a l i 
sme ani tento-
krát, hoci máme 
malé bábätko, 
dalo sa to zaria-
diť a veľmi sa 
tešíme, že sme 
tu aj tento rok,“ 
dodala Mária 
Kováčová. Zá-
bava bola na 
farskom plese 
od začiatku až 
do konca skve-
lá vďaka dobrej 
hudbe, ale aj 
vďaka bohatej 
tombole. 

11. ročník 
Farského plesu 
pozitívne hod-
notili aj organi-
zátori. „Je to 11. 
ročník, myslím 
si, že už takého 



Mecenášovi Jozefovi Ščasnému
Žes´ šťastný – čítam v duchu z Tvojej tváre.

Šediny Tvoje svätý venčí kríž.
Môž´! Zhubci šliapli svetlá na oltáre,

Ty odpúšťaš a nové zakladáš.
Veď berú nám aj biedne šlabikáre

A sprevracali i ten „Otčenáš“,
hej, hrôza! - No Ty predbehols´ ich v stihu:

Ňouž svetlo trvá, ľudu podals´ knihu!
P. O. Hviezdoslav

Jednou z vynikajúcich osobností 
slovenského národa a cirkvi bol rím-
sko-katolícky kňaz vdp. Jozef Ščasný, 
verný a pokorný Boží služobník, národný 
buditeľ, obranca Slovákov, veľký me-
cén, spoluzakladateľ Matice slovenskej 
a Spolku sv. Vojtecha. V roku 2019 sme 
si pripomenuli 130. výročie jeho úmrtia. 
Menovaný pôsobil ako farár 21 rokov 
v našej obci, a to v rokoch 1850-1871. 
Pri tejto príležitosti Rímsko-katolícka 
cirkev, Farnosť sv. Klimenta v Močenku 
a Klub filatelistov 52-46 Močenok vydali 
príležitostnú poštovú pečiatku a lístok. 
Priblížme si život a dielo tohto velikána, 
ktorý našim predkom – a ich prostredníc-
tvom aj nám – veľa dal.

Jozef Ščasný sa narodil 10. apríla 
1813 v dedine Borský Svätý Peter pri 
Borskom Mikuláši. Pochádzal z nábož-
nej vzdelanej rodiny. Otec Andrej Ščas-
ný bol notárom v Skalici. Matka rodená 
Pappová pochádzala zo šľachtického 
rodu. Základné vzdelanie získal v Ska-
lici, stredoškolské v Nitre na Piaristic-
kom gymnáziu, filozofiu študoval 2 roky 
v Malom seminári. Bohoslovecké štúdiá 
absolvoval v Ostrihome a v Budapešti.

Počas štúdií sa naučil viaceré cudzie 
jazyky, ako latinský, maďarský, nemec-
ký, český, poľský, srbský a čiastočne 
i ruský jazyk.

Vysvätený za kňaza bol 15. 4. 1836 
v Bratislave, v Dóme sv. Martina. Ako 
kaplán začal pôsobiť v Drietome, potom 
v Uhrovci, v Nitre. Dočasným admi-
nistrátorom bol v Chynoranoch, odkiaľ 

prešiel za farára do Drážoviec pri Nitre. 
Svoje kňazské pôsobenie požehnane za-
vŕšil v Močenku ako farár, dekan. Pria-
telil sa s Jánom Hollým, ktorý bol živým 
symbolom slovenskosti. V Uhrovci vstú-
pil do tajného spolu Vzájomnosť a prijal 
slovenské prímenie Borislav a čoskoro sa 
stal členom jeho výboru. Bol to národ-
nobuditeľský spolok, ktorý pestoval slo-
vanskú vzájomnosť. Po tom, čo sa Jozef 
Ščasný spriatelil s Ľudovítom Štúrom, 
veľmi na neho vplýval. Veľa síl venoval 
spájaniu bernolákovcov so štúrovcami 
pre zjednotenie slovenského národa.

V roku 1844 vznikol spolok Tatrín, 
ktorý bol predstaviteľom „jednoty milov-
níkov národa a života slovenského“. Stal 
sa jeho členom i členom výboru a spolu-
pracoval s Ľ. Štúrom, J. M. Hurbanom, S. 
Chalupkom a Š. Závodníkom.

Jozef Ščasný má nehynúce zásluhy 
na zjednotení slovenskej inteligencie pre 
prijatie štúrovskej spisovnej slovenčiny, 
čo sa udialo v auguste 1847 na štvrtom 
zhromaždení Tatrína na katolíckej  fare 
v Čachticiach.

Počas pôsobenia v Drážovciach 
v roku 1847 založil „Spolok striezli-
vosti“, čo propagoval v celom Uhorsku, 
a potom pomohol založiť „Prvý Centrál-
ny spolok striezlivosti v Uhorsku“. Jozef 
Ščasný prispieval do Katolíckych novín, 
do Štúrových Slovenských národných 
novín i do Orla tatranského (1845-1847). 
Jeho kázne vyšli v publikáciách Poklady 
kazateľského rečníctva (1852-1853), ne-
skôr v časopise Kazateľ (1874).

V roku 1850 vyzval kultúrnu verej-
nosť na celonárodnú zbierku na postave-
nie pomníka Jánovi Hollému na Dobrej 
Vode, na ktorý aj sám prispel. Takmer 
celý majetok venoval na národné, kultúr-

ne a náboženské ciele, ale podporoval aj 
obyčajných chudobných farníkov.

27. 5. 1850 nitriansky biskup Imrich 
Paluďai udelil Jozefovi Ščasnému mo-
čenskú faru. V obci bol známy kopec, 
na ktorom už v 9. storočí, za čias pôso-
benia sv. Cyrila a Metoda i sv. Gorazda, 
stál malý drevený staroslovenský kostol. 
V 14. storočí bol na tomto mieste vybu-
dovaný prvý farský kostol. A práve na 
tomto mieste v roku 1852 spolu s farník-
mi vybudoval Kalváriu. Pôvodný kopec 
rozšíril a zvýšil navozením zeminy asi 
o 2 metre, ktorú získal ako prebytočnú 
pri kopaní základov nového murovaného 
biskupského kaštieľa.

Kalvária pozostávala zo 14 kaplniek, 
jednotlivých zastavení krížovej cesty 
a Kaplnky Božieho hrobu, ktorá bola 
dobudovaná neskôr, asi v roku 1857. Na 
Kalvárii sa ešte nachádzajú 3 kríže s plas-
tikami, v strede ukrižovaný Pán Ježiš 
a po oboch stranách ukrižovaní lotri. Pod 
stredným krížom sú tri postavy, v strede 
pred krížom kľačiaca Mária Magdaléna, 
po stranách stojace postavy Panny Márie 
a sv. Jána Evanjelistu.

V rokoch 2008-2009 sa uskutočnila 
veľká renovácia Kalvárie, rekonštrukcia 
súsošia, ktoré bolo premiestnené spred 
Kaplnky Božieho hrobu na druhú stranu 
kopca. Bola opravená kaplnka i jednot-
livé zastavenia a zároveň bola vybudo-
vaná aj nová prístupová cesta. Obrazy 
premaľoval Ján Stacho. Mons. František 
Rábek, ordinár OS a OZ, náš rodák, ini-
cioval archeologický výskum na Kalvárii 
v snahe objaviť pozostatky prvého kosto-
la v Močenku. Archeológovia zatiaľ „vy-
kopali stredoveký kostol sv. Klimenta“ 
zo 14. storočia. Zvyšky stavby objavili 
v hĺbke takmer 2 m. Pri kostole objavili 
aj cintorín.

Ako už bolo spomenuté, Jozef Ščasný 
bol horlivý a starostlivý kňaz a obranca 
Slovákov proti silnej maďarizácii, v čom 
mu pomáhal aj kaplán Ján Budatínsky. 

MOČENOK
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Nechajme však prehovoriť Martina Kol-
lára, správcu SSV:

Jozef Ščasný bol neohrozený na ka-
zateľnici ako sv. Ján Krstiteľ, zbožný pri 
oltári ako miláčik Pána, milosrdný v spo-
vednici ako Samaritán a anjel strážny pri 
nemocných a ubiedených.

Jozef Ščasný znášal od vládnucej 
vrchnosti mnohé príkoria, udania, oso-
čovania za obvinenia proti uhorskému 
kráľovstvu, čo negatívne vplývalo aj na 
jeho zdravie, no napriek tomu upevňoval 
obyvateľov Močenka vo viere v Boha 
a dvíhal národné povedomie. Iste o ňom 
platia slová Korošiho zo Šale, že Moče-
nok mohol byť už maďarský, keby nebo-
lo  nejakého farára, ktorý kázal v kostole 
len po slovensky.

V roku 1867 nitriansky biskup Au-
gustín Roškováni menoval Jozefa Ščas-
ného za dekana močenského dekanátu, 
do ktorého patrili farnosti Branč, Čápor, 
Dolné Krškany, Ivanka, Jarok a Moče-
nok. Menovaný dostal od biskupa ponu-
ku na titul kanonika, ktorú neprijal. Ako 
dôvod uviedol, že radšej bude až do smrti 
spokojným kaplánom na Kysuciach, než 
by sa stal kanonikom, lebo nie v postu-
povaní (v kariére), ale v zostupovaní si 
chce skúšať svoje sily. Uviedol, že chce 
byť pokornejším, a ak sa mu takto po-
darí s pomocou Božou čím hlbšie zostú-
piť, tým väčším – užitočnejším bude pre 
Pána.

V roku 1871 chorľavý a vyčerpaný 
odchádza Jozef Ščasný z močenskej fary 
na predčasný odpočinok do Bratislavy. 
Tu žil skromne a naďalej podporoval cir-
kevné i slovenské národné aktivity. Via-
cerí národovci mu z vďačnosti venovali 
básne, napr. Ján Hollý ódu pod názvom 
„Na Jozefa Ščasného“, Pavol Országh 
Hviezdoslav báseň „Mecenášovi“.

V roku 1880-1881 finančne prispel na 
vydanie Slovenských spevov. V rokoch 
1885-1886 venoval Spolku sv. Vojte-
cha 10 000 zlatých na vydanie Sv. pís-
ma v slovenčine, najkrajšieho to jazyka 
na svete pre Slovákov, aby si ho mohol 

prečítať aj pospolitý ľud a čerpať z neho 
poučenie i silu. Nový zákon vyšiel v roku 
1913 a Starý zákon v rokoch 1922-1926.

Pri príležitosti 100. výročia narode-
nia Jána Hollého v roku 1885 venoval 
50 zlatých na zhotovenie pamätnej tabu-
le, ktorá sa nachádza na rodnom dome 
Jána Hollého v Borskom Mikuláši. Jozef 
Ščasný bol skutočne obdivuhodný me-
cén. Diecéznej knižnici v Nitre venoval 
500 zväzkov kníh a 1000 zlatých, pre 
nitriansku diecézu 100 účastín železnice 
a ešte by sme mohli pokračovať. Ale kto 
vyčísli duchovné dobro, ktoré dal Cirkvi 
a slovenskému národu?

Jozef Ščasný zomrel 1. 12. 1889 
v Bratislave. Vo svojom testamente zane-
chal základinu 24 000 zlatých v prospech 
starých kňazov. Mal skromný pohreb, 
ba dokonca nepoznáme ani miesto jeho 
hrobu. Myslím si, že ho náš Pán doslova 
vzal za slovo a vyslyšal ho (nestál o ka-
riéru a slávu počas svojho života...) a iste 
je už v nebi.

Dňa 6. júla 1930, pri príležitosti 60. 
výročia založenia SSV, venoval Spolok 
sv. Vojtecha Jozefovi Ščasnému pamätnú 
tabuľu, ktorú odhalil dp. Andrej Cvinček 
na starej močenskej fare. Pamätná tabuľa 
je teraz osadená na novej fare pri Kostole 
Sv. Klimenta:

„Tu účinkoval Jozef Ščasný (1813-
1889), farár, štedrý podporovateľ kato-
líckej knihy a národný buditeľ. Jeho pa-
miatke venuje SSV. 6. VII. 1930“

Na počesť Jozefa Ščasného vďační 
obyvatelia Močenka pomenovali jednu 
ulicu pri Kalvárii, ktorá nesie jeho meno: 
„Ulica dekana Jozefa Ščasného“.

Ani my dnes nezabúdame na nášho 
vdp. dekana Jozefa Ščasného a vraciame 
sa k nemu, ďakujeme mu a spomíname 
na jeho požehnaný život a dielo. Učme 
sa od neho láske k Bohu, majme v úcte 
Sväté písmo – Božie slovo a čítajme ho...  
Rozvíjajme cyrilo-metodské dedičstvo 
a slovanskú vzájomnosť. Pracujme na 
povznesení našej Cirkvi i slovenského 
národa a na jeho zjednocovaní v duchu 
pravdy, lásky a zodpovednosti.

Jozef Kútny

B L A H O Ž E L A N I E

Dňa 23.februára 2020 sa dožil 
jubilejných 80 rokov Štefan Móri. 
Veľa zdravia, šťastia a lásky mu 
prajú manželka, deti a vnúčatá.
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Konštitúcia druhého vatikánskeho 
koncilu o posvätnej liturgii Sacrosanc-
tus Concilium ustanovila, aby sa dvoja-
ká povaha pôstneho obdobia postavila 
do jasnejšieho svetla, to jest povaha krst-
ná a povaha kajúca. Celá povaha pôstneho 
obdobia, ktoré trvá 40 dní, spočíva v po-
kání celého spoločenstva aj jednotlivcov. 
Veriaci sa majú takto štyridsať dní pri-
pravovať na slávenie Veľkej noci. Štyri-
dsiatka má v Biblii významné postavenie, 
symboliku.

Pôstne obdobie trvá od Popolcovej 
stredy až do začiatku omše vo štvrtok 
– Pánovej večere (Zelený štvrtok). Pre-
javom pôstu v liturgii je aj to, že sa ne-
spieva Aleluja. Pôstne obdobie sa skladá 
z dvoch častí: 

1. Čas pokánia a prípravy katechume-
nov na krst a pre pokrstených čas pripo-
mienky ich krstu.

2. Svätý týždeň, ktorý sa začína Kvet-
nou nedeľou a je zameraný na Kristovo 
utrpenie od jeho mesiášskeho vstupu 
do Jeruzalema.

Na začiatku pôstu sme pozvaní slo-
vami Pána Ježiša na pokánie: „Kajajte sa 
a verte evanjeliu.“ Uveriť evanjeliu zna-
mená  prijať nebeské kráľovstvo. Poká-
nie je podmienkou toho, aby sme sa stali 
schopnými prijať Boha. Patrí to k podsta-
te kresťanstva. Skutky apoštolov jednou 
vetou opisujú kresťanstvo takto: Boh aj 
pohanom daroval pokánie, aby mali život 
(Sk 11,18).

Čo môžeme a máme robiť počas pôs-
tu my? 

Pokánie začína tým, že si uznávame 
svoju hriešnosť. To je prvý krok. Dnešný 
svet žije v „ ošiali nevinnosti“, človek 
nechce prijať skutočnosť hriechu a zla, ak 
nejestvuje kompetentné fórum, ktoré by 
mu ho vedelo odpustiť. Hriech, ak nemá 
výhľad na odpustenie, možno iba po-
prieť. Riešenie prináša jedine Boh, ktorý 

Pôst a pôstne obdobie
sa k nám priblížil v Ježišo-
vi Kristovi a v ňom nám 
ponúka zmierenie. 

Veľmi pekne to píše sv. 
Lev Veľký: „ Čo má teda, 
milovaní,  robiť kresťan 
v každom čase, to treba 
teraz konať usilovnej-
šie a nábožnejšie, aby sa 
apoštolská ustanovizeň 
štyridsiatich dní naplnila 
pôstom, a to nielen stried-
mosťou v jedle, ale predo-

ako mäso, ryby, mlieko a mliečne výrob-
ky (maslo, syry). Terajšie predpisy týka-
júce sa pôstu a postenia sa boli zavedené 
v roku 1966 apoštolskou konštitúciou 
Poenitemini.

Pôstne obdobie trvá v Rímskokatolíc-
kej cirkvi od Popolcovej stredy do začiat-
ku večernej omše na pamiatku Pánovej 
večere na Zelený štvrtok. Zahŕňa šesť 
pôstnych nedieľ. Prvá pôstna nedeľa sa 
ešte donedávna nazývala Quadragesima 
(grécky tesserakostes, t.j. 40 dní pred 
Veľkou nocou, pričom pod Veľkou nocou 
tu treba rozumieť Veľkonočné trojdnie, 
nie Veľkonočnú nedeľu).

Začiatkom 5. storočia sv. Maximus, 
turínsky biskup, zaviedol trojtýždňo-
vú predpôstnu prípravu. Tri nedele pred 
pôstom sa volali: Septuagesima (70. deň 
pred Veľkou nocou - táto nedeľa bola 
u nás známa pod menom „Deviatnik“), 
Sexagesima (60. deň) a Quinquagesima 
(50. deň). Spolu so 40-dňovým pôstom 
tvorili 70-dňovú prípravu, symbolizujú-
cu 70 rokov babylonského zajatia. Pápež 
Gregor I. Veľký (590 – 604) vytvoril pre 
tieto dni osobitné prosebné modlitby. Pá-
pež Alexander III. (1159 – 1181) nariadil, 
aby sa spev „Alleluja“ – podobne ako 
v 40-dňovom pôstnom období – nahradil 
invokáciou Laus tibi Domine, Rex aeter-
nae gloriae (Chvála Ti, Kriste, Kráľ več-
nej slávy). V roku 1969 boli tieto liturgic-
ké zvláštnosti zrušené a všetky tri nedele 
boli preradené do cyklu nedieľ „cez rok“.

Peter Michalov
dekan Dekanátu Močenok

všetkým tým, že sa zbavujeme nerestí.“ 
Z dejín pôstu sa dozvedáme: v Učení 

Dvanástich apoštolov (Didascalia apos-
tolorum) zo začiatku 3. storočia sa odpo-
rúča 1 – 2-dňový pôst (alebo 40-hodino-
vý pôst) pred krstom a 2 – 3-dňový pôst 
pred Veľkou nocou. Z tohto krátkeho 
pôstu sa postupne vyvinul 40-dňový pôst, 
ktorý odporúča veriacim už na začiatku 
4. storočia sv. Atanáz (296 – 373), bis-
kup z Alexandrie i sv. Cyril Jeruzalemský 
(315 – 386). Číslo 40 malo posvätný vý-
znam: Ježiš Kristus sa postil 40 dní pred 
svojím verejným vystúpením (Mk 1,12; 
Mt 4, 1-11), 40 dní pokrývala voda zem 
počas potopy sveta, 40 dní sa postil Moj-
žiš na vrchu Sinaj, 40 dní putoval pro-
rok Eliáš k jaskyni na vrchu Horeb, kam 
k nemu prišiel Boh a podobne.

Pôvodné pôstne pravidlá boli veľmi 
prísne: dovoľovali požívanie jedla len 
jedenkrát denne. Okrem toho boli sprís-
nené aj abstinenciou, t.j. úplným zdržia-
vaním sa požívania niektorých pokrmov, 
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Dňa 8. februára 2020 sme si pripome-

nuli 1. smutné výročie, čo nás navždy 

opustila naša drahá mamička a babič-

ka Magdaléna Tóthová. 

S láskou a úctou spomínajú dcéra, sy-

novia a vnúčatá.

Dňa 15. februára 2020 

sme si pripomenuli 15. 

výročie, čo nás navždy 

opustila naša drahá 

mama, babka a prabab-

ka Mária Gombáliková.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

Stíchol dom, dvor, záhrada 

a všetko v ňom.

Už nie je počuť Vaše kroky v ňom.

V neznámy svet odišli ste spať 

a zaplakal každý, kto Vás mal rád.

Osud Vám nedoprial s nami dlhšie byť,

ale v našich srdciach budete navždy žiť.

Dňa 24. febru-

ára 2020 sme 

si pripomenuli 

tretie smutné 

výročie, čo nás 

navždy opustil 

náš drahý otecko, svokor a deduško 

Jozef Lenčéš, a 22. marca 2020 si 

pripomíname druhé smutné výročie, 

čo nás navždy opustila naša drahá 

mamička, svokra a babička Alžbeta 

Lenčéšová.

S úctou a láskou spomínajú dcéra Jan-

ka, syn Bohuslav s manželkou Mir-

kou, syn Jozef s manželkou Jankou 

a vnúčatá Lenka a Tomáško.

Spomienka

„Kytičku kvetov na hrob Ti dávame, 

v plameňoch sviečok na Teba s láskou 

spomíname.“

Druhý smutný rok, 

čo nás navždy opus-

til manžel, otec, 

dedko a pradedko 

Štefan Dičér, a prvý 

smutný rok, čo nás navždy opustil 

Milan Dičér.

S láskou spomína rodina.

Ďakujeme všetkým 

príbuzným, priateľom 

a známym, ktorí sa 23. 

januára 2020 prišli na-

posledy rozlúčiť s man-

želom, ockom, dedkom a pradedkom 

Michalom Packom. 

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme dy-

chovej hudbe. Ďakujeme za prejavy 

sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina

„Mal som Vás všetkých veľmi rád, 

a preto som chcel ešte žiť,

žiaľ, prišla moja hodina

a musel som Vás navždy opustiť.“

Dňa 28. februára 2020 

sme si pripomenuli 

smutné 5. výročie, čo 

nás navždy opustil 

náš drahý tatino a brat 

František Suchý. S láskou spomína 

sestra Marta s manželom, syn Ma-

túš so snúbenicou, netere s rodinami 

a krstní synovia. „Chýbaš nám“.

„Čas letí, deň za dňom sa míňa,

ale Vaša prítomnosť nám tu stále chýba.“

Hoci ste nás opustili a niet Vás medzi 

nami, v našich srdciach zostanete 

navždy s nami.

Dňa 22. februára 2020 

uplynulo 42 rokov, 

čo nás navždy opus-

til môj milovaný otec 

František Suchý.

Dňa 29. februára 2020 

sme si pripomenuli 20. 

výročie, čo tichučko 

a navždy zaspala aj 

moja drahá mamička 

Mária Suchá.

So slzami v očiach a s úctou spomína 

dcéra Marta s manželom, vnuk Ma-

túš, vnučky s rodinami a pravnuci.

„Odpočívajte v pokoji. “

Dňa 22. februára 2020 

uplynulo 6 rokov, čo nás 

navždy opustil manžel, 

otec, dedko a pradedko 

p. Ľudovít Fábik. S úc-

tou a láskou spomína celá rodina.

Sú ľudia, ktorí znamenajú pre nás viac 

ako ostatní.

O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.

Dňa 7. marca 2020 uplynie dvadsať 

rokov, čo nás navždy 

opustila naša drahá 

mama, stará a prastará 

mama Mária Rábeková, 

rod. Blehová.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

Novootvorené kvetinárstvo vám 
ponúka čerstvé rezané kvety, vence, 
ikebany.
Nájdete nás v Ul. sv. Gorazda, vedľa 
predajne PC-Technik.
Tel. č.: 0907 407 038, 0905 537 616
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MOČENOK

HOLANDSKO AKO VZOR PRE ŠAĽU

Do Šale prichádza Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) za 120 
mil. eur. CCE bude najmodernejšie slovenské zariadenie na spra-
covanie odpadu. Separovaný zber z domácností a priemyslu sa 
v ňom bude dotrieďovať, lisovať, viazať a posielať späť výrobcom 
na ďalšie použitie. To, čo sa nedá zrecyklovať, sa v Zariadení 
na energetické využitie (ZEVO) premení na elektrickú energiu 
a teplo. Podobné zariadenia na roštovom princípe fungujú v najvy-
spelejších krajinách Európy. Prečo sú takéto zariadenia užitočné 
a prečo ich Európania majú radi, nám odhalí príbeh Holandska. To 
pred mnohými desaťročiami, rovnako ako my, bojovalo s tonami 
odpadu produkujúceho metán na skládkach...

Holandsko je dnes ukážkovou kraji-
nou v boji proti odpadu. Krajina s men-
šou rozlohou, ako je Slovensko, ale zá-
roveň takmer s trojnásobným počtom 
obyvateľov je zároveň jedným z najeko-
logickejších štátov sveta. V 90. rokoch 
sa krajina definitívne rozhodla, že zavrie 
mimoriadne neobľúbené skládky. Zabe-
rali zbytočný priestor a z ekologického 
hľadiska predstavovali obrovské riziko 
kontaminácie vody a emisií metánu či 
skládkových plynov. 

Vďaka radikálnemu obmedzeniu 
skládkovania existujú dnes v Holandsku 
iba dva spôsoby spracovania odpadu, 
presne také, aké plánuje CCE v Šali – re-
cyklácia a premena nevyužiteľného od-
padu na energiu. Holanďania podľa šta-
tistík recyklujú 54 percent komunálneho 
odpadu a 43 percent využívajú na výrobu 
elektriny a tepla pre domácnosti. Zaria-
denia ZEVO dodávajú takmer 12 percent 
všetkej obnoviteľnej energie vyrobenej 
v Holandsku.

Ekologicky zmýšľajúci Holanďania 
recyklujú na každom kroku. Odpad, kto-
rý nedokážu vytriediť, premieňajú v 11 
zariadeniach ZEVO na elektrickú ener-
giu a teplo, ktorým vykurujú aj svetozná-
me skleníky na tulipány. Práve v týchto 
dňoch sa zaoberajú aj prevratnou myš-
lienkou využívať CO2 z týchto zariade-
ní na pestovanie zeleniny a kvetín. CO2 

je nesmierne dôležitá pre vývoj rastlín 
a priamo ovplyvňuje aj kvalitu a rých-
losť rastu až cca. o 20 percent. Je dôležité 
podotknúť, že technológia zachytávania 
CO2 je v štádiu experimentu, ale je mož-
né, že sa rozšíri do ďalších krajín.

Tradícia premeny odpadu na energiu 
sa datuje od roku 1917. Najznámejším 
zariadením je ZEVO v Amsterdame uve-
dené do prevádzky v roku 1993, pričom 
ročne spracuje až 800-tisíc ton odpadu. 
Je to zároveň najväčší podnik na výrobu 
obnoviteľnej energie v krajine. Súčasťou 
modernizácie, ktorá prebehla v roku 2007, 
boli aj „práčky emisií“, ktoré dokonale fil-
trujú vzduch a zachytávajú škodlivé čas-
tice vznikajúce pri termických procesoch.

Holandské zariadenia na spracovanie 
odpadu sú okrem spracovania odpadu aj 
cenovo výhodným a spoľahlivým zdro-
jom energie. Teplo a elektrina dodávané 
do domácností a priemyslu nahrádzajú 
fosílne palivá používané v konvenčných 
elektrárňach. Zariadenia na odpadovú 
energiu v tejto malebnej krajine preto po-
máhajú radikálne znižovať emisie CO2. 
Aj to je jedným z dôležitých cieľov Centra 
cirkulárnej ekonomiky v Šali.

Šalianske CCE priblíži Slovenskú re-
publiku k cieľom EÚ – skládkovať max. 
10 percent a recyklovať 65 percent odpa-
du v roku 2035. Zariadenie znižuje škod-
livé skládkovanie a zároveň produkuje 
najmenej emisií v porovnaní s ostatnými 
konvenčnými výrobcami elektrickej ener-
gie a tepla.

Viac informácií o projekte CCE 
Šaľa nájdete na: www.ewia.sk. V prí-
pade dodatočných otázok sme vám 
k dispozícii prostredníctvom kontaktu: 
info@ewia.sk.

Odpad nevyhadzujú nezmyselne na skládky, využívajú ho v prospech ľudí



TK Jumping oslávil 25. výročie vzniku



 


