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F A Š I A N G O V É  P O P O L U D N I E

M O Č E N S K Ý  Š T A M P R L Í K



Koronavírus sa od konca januára 2020 
šíri svetom a 6. marca bol potvrdený prvý 
prípad aj na Slovensku. Ide o akútne respi-
račné ochorenie - kvapôčkovú infekciu, kto-
ré sa svojimi prejavmi podobá chrípke. Pre-
javuje sa teplotou nad 38 stupňov, kašľom, 
nádchou, bolesťou svalov a kĺbov, sťaženým 
dýchaním. Inkubačný čas je uvádzaný v roz-
medzí 2 až 14 dní. Ochorenie je vírusového 
pôvodu, preto naň neúčinkujú antibiotiká. 
Vírus je nový, a preto ešte neexistuje ani 
overená očkovacia látka. Pacienti sa liečia 
podpornými prostriedkami zmierňujúcimi 
príznaky infekcie a musia byť v karanténe, 
aby neinfikovali ďalších ľudí. Koronavírus 
sa podľa najnovších zistení šíri asi 10-krát 
rýchlejšie ako bežná chrípka. 

Všeobecné opatrenia na zamedzenie 
šírenia ochorení vyvolanými novým koro-
navírusom vydala aj regionálna hygienička 
Katarína Tináková z Regionálneho úradu 
verejného  zdravotníctva v Nitre. Okrem 
doteraz známych skutočností o ochorení sa 
v nich píše aj o opatreniach, ktoré by mala 
dodržiavať verejnosť: „Každé cestovanie 
do zasiahnutých oblastí je rizikové, preto 
odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestova-
nia. Verejnosti aj vzhľadom na prebiehajúcu 
chrípkovú sezónu odporúčame dodržiavať 
preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo 
vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, pretože 
medzi ne patrí aj COVID-19, čiže korona-
vírus. Je potrebné umývať si ruky mydlom 
a vodou najmenej 20 sekúnd, ak nemáme 
mydlo a vodu k dispozícii, tak je potrebné 
použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na 
báze alkoholu. Očí, nosa a úst sa nedotýkať 
neumytými rukami a nos a ústa si pri kýchaní 
a kašľaní zakrývať papierovou vreckovkou, 
ktorú je potrebné následne zahodiť do koša. 
Je potrebné sa vyhýbať blízkemu kontaktu 
s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo 
chrípky. Ak ste chorí, kontaktujte telefonic-
ky svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí 
ďalší postup liečby. V domácnosti dbajte na 
zvýšenú dezinfekciu povrchov.“

Vo všeobecných opatreniach sa píše aj 
o tom, ako postupovať v prípade návratu zo za-
siahnutých oblastí, alebo o tom, aké opatrenia 
by mal zabezpečiť zamestnávateľ pre svojich 
zamestnancov. Tieto všeobecné opatrenia sú 
zverejnené aj na webovej stránke našej obce.

S pribúdajúcimi prípadmi ochorenia na 
Slovensku na situáciu reagoval aj Krízový 
štáb Slovenskej republiky a Úrad verejného 
zdravotníctva SR verejnou vyhláškou. Pro-
stredníctvom nej bolo zakázané v termíne od 
10. do 23. marca 2020 organizovať a uspora-
dúvať hromadné podujatia športovej, kultúr-
nej a spoločenskej povahy. Nariadenie platí 
pre fyzické i právnické osoby. K situácii sa 
vyjadrila prostredníctvom svojho predse-
du Stanislava Zvolenského aj Konferencia 
biskupov Slovenska, ktorá rešpektuje zákaz 
organizovania verejných podujatí, a preto sa 
v kostoloch najbližšie dva týždne neuskutoč-
nia verejné katolícke bohoslužby. 

V obci Močenok takisto rešpektujeme 
všetky opatrenia krízového štábu a úradu ve-
rejného zdravotníctva. „Na území našej obce 
a v našich podmienkach sme začali uplatňo-
vať všetky opatrenia, ktoré platia od 10. mar-
ca. Na 14 dní sme prerušili činnosť všetkých 
spolkov, klubov, stretávanie ľudí, spoločné 
stretnutia, využívanie športovej haly. Poslali 
sme upozornenia riaditeľom základnej, mater-
skej a umeleckej školy, aby robili denný filter, 
aby zvýšili pozornosť na ochorenia a, samo-
zrejme, aby upozorňovali žiakov na dodržia-
vanie hygienických pravidiel. V prípade, že sa 
situácia zmení a budeme môcť odvolať tieto 
opatrenia, okamžite to urobíme. V tejto chvíli 
by som poprosil všetkých spoluobčanov, aby 
sa riadili usmerneniami, ktoré sú zverejnené 
aj v našich médiách, a aby napríklad aj v čo 
najmenšej miere využívali počas týchto 14 
dní služby obecného úradu. Používali viacej 
elektronickú a telefónnu komunikáciu, aby 
sme zabránili možnému šíreniu tohto ocho-
renia,“ objasnil opatrenia a vyzval občanov 
k opatrnosti starosta obce Roman Urbánik.

V ďalších dňoch sa situácia opäť zme-
nila a Ústredný krízový štáb SR nariadil za-
tvorenie predškolských, školských a iných 
výchovných zariadení. Zatvorenie všetkých 
kutúrnych, športových ustanovizní, rekreač-
ných zariadení, fitnescentier, barov a podob-
ne. Kvôli prenosu koronavírusu je nežiaduce 
akékoľvek združovanie sa občanov. Obec je 
povinná sa riadiť rozhodnutiami najvyššieho 
krízového orgánu a informuje občanov o jeho 
rozhodnutiach. Najčerstvejšie správy nájdu 
občania na webovej stránke obce, prípadne 
v infotexte káblovej televízie.                       ML
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Nebezpečný koronavírus už aj na Slovensku

Pozvánky
Klub tvorivosti Močenok v spolu-
práci s obcou Močenok organizu-
je VEĽKONOČNÚ VÝSTAVU 
spojenú s predajom. Výstava sa 
uskutoční v čase od 30. marca 
do 3. apríla 2020 v priestoroch 
pivnice v budove kultúrneho 
strediska denne v čase od 9.00 
do 17.00 h.

Ženský spevácky zbor Canti-
ca a Základná umelecká škola 
v Močenku Vás srdečne pozývajú 
na VEĽKONOČNÝ KONCERT, 
ktorý sa uskutoční v nedeľu 
19. apríla 2020 o 15:15 h. v Kos-
tole sv. Klimenta v Močenku.
Vstupné je dobrovoľné.
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Parlamentné voľby
V sobotu 29. februára 2020 sa 

na Slovensku zúčastnilo  2 916 840 vo-
ličov volieb do Národnej rady Sloven-
skej republiky. Tento počet predstavuje 
65,8 % všetkých oprávnených voličov. 
Navštívili volebné miestnosti jednotli-
vých miest a obcí, aby odovzdali svoj 
hlas jednej z 24 kandidujúcich strán, 
prípadne aj konkrétnym kandidátom, 
ktorí by ich mali nasledujúce 4 roky 
zastupovať vo vláde. V našej obci sa 
volieb zúčastnilo takmer 65% opráv-
nených voličov, čo je 2 345 občanov. 
Voliči priebežne navštevovali všet-
ky tri volebné miestnosti od rána až 
do neskorého večera. „Ja chodím vždy, 
je to moja občianska povinnosť a aj 
to chcem. Naša generácia vždy cho-
dila. Myslím, že je to veľmi dôležité 
pre nás, pre naše deti a vnúčence, aby 
sme sa mali dobre,“ myslí si volička 
Valéria Pappová. „Ja chodím stále voliť 
ako sympatizant svojej obľúbenej stra-
ny,“ pridal sa Rudolf Hambálek. „Je to 
moja občianska povinnosť a mala by 
to byť povinnosť všetkých voličov. Tí 
ľudia, ktorých budeme voliť, nás budú 
reprezentovať štyri roky. A keď pôj-
dem voliť, mám právo konštatovať, či 

som volil dobre alebo zle. Preto idem 
voliť v najlepšom vedomí a svedomí 
toho, koho chcem ja, a preto mi záleží 
na tom, aby som volil,“ dodal Jozef Šu-
vada. Voliči v našej obci sa rozhodli, že 
najviac hlasov pridelia Obyčajným ľu-
ďom a nezávislým osobnostiam - 553, 
na druhom mieste sa umiestnil Smer 
– sociálna demokracia so 443 hlasmi, 
na treťom mieste sa umiestnila politická 

strana Sme rodina s 256 hlasmi a štvrté 
miesto v Močenku patrilo Kotlebov-
com – Ľudovej strane Naše Slovensko 
s 245 hlasmi. Celoslovenské výsledky 
boli na prvých štyroch miestach úplne 
rovnaké ako v našej obci. Okrem spo-
mínaných štyroch strán sa do parla-
mentu dostali ešte strany Sloboda a So-
lidarita a strana Za ľudí.

ML

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2020
Okrsok č.1 Okrsok č.2 Okrsok č.3 SPOLU

 Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1 103 1 238 1 284 3 625
 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 737 687 921 2 345
 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 729 682 908 2 319
 Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 8 5 13 26
 Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov 719 674 902 2 295
 Účasť v % 66,82 55,49 71,73 64,69

Počet platných hlasov odovzdaných pre každý politický subjekt

Okrsok č.1 Okrsok č.2 Okrsok č.3 SPOLU
 OĽANO, NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 152 173 228 553
 SMER - sociálna demokracia 176 100 167 443
 SME RODINA 67 85 104 256
 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 72 81 92 245
 Slovenská národná strana 35 55 47 137
 Kresťanskodemokratické hnutie 42 26 49 117
 DOBRÁ VOĽBA 35 31 47 113
 Sloboda a Solidarita 30 33 44 107
 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 36 28 39 103
 ZA ĽUDÍ 29 26 45 100
 VLASŤ 19 16 17 52
 MOST - HÍD 9 2 5 16
 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 4 1 4 9
 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2 5 2 9
 Socialisti.sk 2 4 3 9
 MÁME TOHO DOSŤ ! 1 4 3 8
 Slovenské Hnutie Obrody 4 3 0 7
 SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 0 0 4 4
 Slovenská liga 2 0 0 2
 Práca slovenského národa 0 1 1 2
 99% - občiansky hlas 0 0 1 1
 HLAS ĽUDU 1 0 0 1
 Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť 1 0 0 1
 Hlas pravice - strana sa vzdala kandidatúry - - - 0
 Demokratická strana 0 0 0 0

Aktuality z obce
Ministerstvo hospodárstva SR podporí 
vybudovanie nabíjačiek pre elektromobi-
ly v 72 mestách a obciach. Ministerstvo 
hospodárstva v prvom kole na dotácie 
na nabíjačky pre samosprávu vyčlenilo 
500-tisíc eur. Žiadosť v tejto výzve po-
dala aj obec Močenok. Podaný projekt 
bol hodnotený výberovou komisiou klad-
ne a preto je medzi podporenými samo-
správami aj obec Močenok. Na základe 
uvedenej skutočnosti získala obec nená-
vratné finančné prostriedky v sume 5 000 
Eur.  Umiestnenie nabíjačky bude zara-
dené do navigácií a informačných portá-
lov. Táto skutočnosť bude pre majiteľov 
elektromobilov o dôvod na viac navštíviť 
našu obec.  O ďalšom postupe budeme 
spoluobčanov postupne informovať.

V  poslednom období boli zaz-
namenané problémy so zatekaním 
do domu smútku Nádej na dolnom 
cintoríne. Počas dažďov sa voda dostá-
va do vnútorných priestorov, pracovní-
ci obce zisťujú kde nastal problém, 
aby mohli situáciu začať riešiť.
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Lenka Bollová v súťaži Region Art
Krajské osvetové stredisko v Nitre 

bolo organizátorom súťaže Region Art 
2020, ktorá podporuje rozvoj záujmovej 
umeleckej činnosti a neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby a jej rozmanitosti.  Vy-
hlasovateľom tejto súťaže bolo Národné 
osvetové centrum Bratislava. Súťaž je 
zameraná na autorov , ktorí nemajú žiad-
ne výtvarné, či iné umelecké vzdelanie. 
Medzi vystavovanými prácami tradične 
dominuje maľba, kresba, grafika, drevo-
rezba, plastika, keramika, či iná úžitková 
tvorba.  Úlohou poroty bolo vybrať prá-
ce, resp. oceniť tie, ktoré spĺňajú základ-
né kritériá, celkový výraz, silu výpovede 
diela, autenticitu, či originalitu rukopisu. 
Tiež nebolo ľahkou úlohou vybrať práce, 
ktoré budú počas trvania výstavy vysta-
vené, i keď ocenenie nezískali.

Vernisáž tohto 
podujatia sa konala 
13. februára 2020 
v Krajskom osveto-
vom stredisku v Nit-
re. Do tejto súťaže 
neprofesionálnych 
výtvarníkov sa za-
pojila aj Lenka Bol-
lová svojou maľbou 
na sklo,  na ktorej 
stvárňuje ľudovú 
tematiku - sloven-
ský folklór. Lenkina 
tvorba porotcov zau-
jala, nakoľko sa tejto 
technike maľovania 
venuje už málokto. 
Táto technika maľo-
vania na sklo z ru-
bovej strany pomaly 
vymiera, no Lenka sa 
jej venuje húževna-

to. Naučiť sa túto techniku bolo možné 
v Klube tvorivosti v našej obci. I keď 
Lenka ocenenie na Region Arte nezís-
kala, porota sa jej práce rozhodla vybrať 
medzi vystavené diela. Sme však radi, 
že sa ešte niekto z Močenku tejto súťaže 
zúčastňuje. Je známe, že sa jej v minu-
losti  pravidelne zúčastňovali a dokonca 
získavali ocenenia naši výtvarníci. Na-
príklad Ján Stacho, Michal Bleho či Voj-
tech Straňák. Zastúpenie mali aj rezbári, 
medzi ktorých patril napríklad mnohými 
cenami ovenčený Tibor Lešš. 

Snáď by bolo skvelou pridanou hod-
notou, aby sa tejto súťaže zúčastňovalo 
viac neprofesionálnych umelcov, určite 
ich je v našej obci dosť či medzi mláde-
žou, alebo aj dospelými.

kolektív Klubu tvorivosti

Oprava multifunkčného ihriska
Multifunkčné ihrisko za základnou 

školou už potrebovalo opravy niektorých 
častí. Najmä roztrhané sieťky často rušili 
hru, pretože lopta cez diery v sieťach lie-
tala ďaleko do okolia ihriska. Pracovníci 
obce práce na údržbe ihriska realizovali 
pred niekoľkými dňami. „Už v minulom 
roku sme plánovali urobiť opravu multi-
funkčného ihriska a jedna z tých častí tej-
to opravy bola aj výmena sieťok. Keďže 
neboli dobré poveternostné podmienky, 
tak nám táto úloha zostala teraz na veľmi 
skorú jar. Chlapi z hospodárskeho dvora 

urobili celkovú rekonštrukciu mantine-
lov, aj sietí. Verím, že budú slúžiť dob-
re a hlavne dlho,“ spresnil informácie 
o vykonaných prácach starosta obce Ro-
man Urbánik. Výmena sietí vyšla obec 
na takmer 1 900 eur, práce boli zrealizo-
vané svojpomocne. Intenzívne využívané 
ihrisko tak môže opäť bez problémov 
slúžiť školákom počas hodín telesnej 
výchovy, alebo rekreačným športovcom 
všetkých vekových skupín počas popo-
ludní, večerov a víkendov.

ML

Aktuality z obce
Upozorňujeme občanov, že vzhľadom 
na to, že je momentálne technicky 
nemožné z dôvodu rekonštrukcie bu-
dovy vyhlasovať v obecnom rozhla-
se všetky podujatia, môžu si novinky 
a informácie pozrieť v aplikácii Pag-
go. Tá je dostupná prostredníctvom 
webovej stránky obce, kde je na ňu 
odkaz alebo prostredníctvom bezplat-
nej aplikácie Paggo nainštalovanej 
v mobilnom telefóne. 

Po ostatnom zbere biologicky rozlo-
žiteľného odpadu koncom februára 
v našej obci zostali niektoré kon-
tajnery nevyvezené. Dôvodom bolo 
nesprávne separovanie, ako môžete 
vidieť na fotografiách. Bio odpad sa 
zhodnocuje na kompost, ktorý musí 
byť certifikovaný, aby sa mohol apli-
kovať do pôdy. Takýto kontamino-
vaný odpad spôsobuje nemalé prob-
lémy so spracovaním. Napriek tomu, 
že sme už veľakrát informovali ob-
čanov o správnom spôsobe triedenia, 
stále sa vyskytujú takéto prípady. 
Tieto nádoby preto nemohli byť 
vysypané a budú musieť byť zlikvi-
dované ako zmesový komunálny od-
pad, prípadne ich môžu majitelia vy-
triediť podľa pravidiel separovania.

Aj v tomto roku počas celého marca 
v rámci Mesiaca knihy ponúka mo-
čenská knižnica všetkým občanom 
možnosť stať sa čitateľom knižnice 
bezplatne. Ponuku ročného bezplatné-
ho členstva môžu malí i veľkí čitatelia 
využiť až do 31. marca 2020.

Vedenie základnej školy v našej obci 
si dáva záležať na pracovnom pros-
tredí žiakov a učiteľov. Svedčia o tom 
veselými farbami vymaľované triedy 
v  prvom pavilóne školy a  vybavenie 
tried novým nábytkom. Žiaci budú 
mať teraz v  triedach ešte príjemne-
jšie prostredie vhodné na vzdeláva-
cie aktivity.

Základná škola žije aj láskou k prírode. 
Najmä žiaci nižších ročníkov sa radi 
starajú o  zvieratká, ktoré spríjemňu-
jú prostredie na chodbách školy. Na-
jnovšie k  agamám v  tretej budove 
a  akváriu v  druhej budove pribud-
li obrovské slimáky, korytnačky 
a akvárium s malými rybkami v prvej 
budove školy.
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Fašiangy 2020
Bujaré fašiangové obdobie sa v tomto 

roku skončilo v utorok 25. februára. K tra-
díciám patrí, že sa koniec fašiangov nále-
žite oslávi – u nás fašiangovým popolud-
ním, v ktorom sa so svojím  programom 
každoročne predstavia domáce umelecké 
telesá. Fašiangové popoludnie sa konalo 
v sobotu 22. februára 2020 v priestoroch 
kultúrneho domu. Podujatím niekoľko 
desiatok návštevníkov sprevádzala mo-
derátorka Kristína Hippová a postupne sa 
na pódiu s veselými ľudovými piesňami, 
tancami a hovoreným slovom predsta-
vili členovia folklórneho súboru Sečkár, 
speváckej skupiny Zúgovanka, mužskej 
speváckej skupiny Močenskí speváci, fol-
klórnej skupiny Močenčanka a dychovej 
hudby Močenská kapela. „Páčilo sa mi to, 
že účinkujúci boli naši ľudia, že v našej 
dedine máme toľko ľudí, ktorí sú schop-
ní, ale aj ochotní venovať čas a námahu 
na takéto podujatie. Veľmi sa mi páčili tí 
naši najmladší, tí boli veľmi dobrí,“ bol 
s fašiangovým programom spokojný Jozef. 
„Páčil sa mi program, bol pekný, zábavný 
a vtipný,“ konštatoval Andrej. „Chodíme 
každý rok a stále je to dobré. V Močenku 
je veľmi veľa súborov, nemusíme platiť 
cudzích a naši sú na úrovni, takže je to vy-
nikajúce,“ pridal sa s chválou Juraj.

Vyvrcholením programu bolo, samo-
zrejme, pásmo pochovávania basy. Basa 
reprezentuje v tomto prípade zábavu, a tá 
musí podľa tradície počas pôstneho ob-
dobia ustať. Pásmo s veľkou dávkou hu-
moru si už tradične pripravila folklórna 
skupina Močenčanka a smútočnú meló-
diu doplnili členovia Močenskej kapely. 
Po skončení programu bolo pre náv-
števníkov pripravené malé občerstvenie 
v podobe typických fašiangových šišiek 
a pagáčov. ,,Po období fašiangov, plesov 
a zábav sa pomaly blížime do obdobia 

pôstu, ktorý nás dovedie do veľkonoč-
ného obdobia. Je už tradíciou, že v našej 
obci organizujeme fašiangové popolud-
nia, a ja sa chcem poďakovať všetkým 
účinkujúcim za to, že nám spríjemnili 
toto sobotné popoludnie, a prajem všet-
kým ľuďom, aby tak, ako si užili obdobie 
fašiangov, aby prežili v pokoji a príprave 
na Veľkú noc aj obdobie pôstu,“ poďako-
val sa a poprial starosta Roman Urbánik. 
Pôst sa začal škaredou stredou 26. febru-
ára a potrvá do štvrtku 9. apríla 2020.

ML
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Úspešný IV. ročník Močenského štamprlíka
V polovici februára sa v našej obci 

konal už IV. ročník degustácie destilá-
tov pod názvom Močenský štamprlík. 
Podujatie spoločne zorganizovala obec 
Močenok, pálenica Močenok, základná 
organizácia Slovenského zväzu záhrad-
károv a Slovenský Rád rytierov desti-
látov. Degustácia sa začala 15.februára 
ráno privítaním odborníkov na destiláty 
a otvorením podujatia v pivnici budovy 
kultúrneho strediska. Odborná časť, po-
čas ktorej hodnotilo 5 degustačných ko-
misií zložených z členov Slovenského 
rádu rytierov destilátov a vyškolených 
degustátorov jednotlivé vzorky prinese-
né do degustácie, trvala celé dopoludnie. 
Vzorky destilátov boli rozdelené podľa 
toho, z čoho boli urobené na marhuľo-
vice, slivovice, ostatné kôstkoviny, jabl-
kovice, hruškovice, jadroviny, destiláty 
z hrozna a špeciálne destiláty. Degustáto-
ri hodnotili 50 bodovým systémom.

Po skončení odbornej degustácie 
bola pre verejnosť pripravená prednáška 
na tému spracovania ovocia, starostli-
vosti o kvas a destilácii, v ktorej sa téme 
venoval Tomáš Holota zo Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
Potom už návštevníci mohli ochutnať 
ktorúkoľvek vzorku z takmer 180 pá-
leniek dodaných do degustácie. „Bola 
tu dobrá partia, boli dobré vzorky, ja si 
myslím, že každý rok sa tí záhradkári 
a ovocinári zlepšujú. Možno to bude aj 
tým, že našimi spolkami, čo sme vytvo-
rili,  robíme osvetu. Zo vzoriek našej ko-

misie  bolo  priemerne 80% kvalitných, 
tak som spokojný,“ povedal nám jeden 
z rytierov, degustátor Jozef Beňo. „To čo 
sme degustovali my – hruškovice, jabl-
kovice a dulovice, tak boli vynikajúce. 
Dulovica bola aj v rozstrele, jabĺčko sme 
našli tiež skutočne kvalitné, hruška bola 
tak pol na pol. Ľudia totiž majú problé-
my s prípravou letného ovocia, tam sú 
problematické tie kyseliny, podceňujú to 
a dochádza k zhoršovaniu kvality kvasu,“ 
konštatoval degustátor Jozef Betuštiak.  
Každý majiteľ hodnotenej vzorky dostal 
diplom so zoznamom vzoriek a ich hod-
notením degustačnou komisiou. V súťa-
ži bol podľa poroty jeden najkvalitnejší 
destilát – šampión výstavy, niekoľko ví-
ťazov odrôd a boli udelené dve desiatky 
zlatých medailí. Ostatné destiláty získali 
strieborné a bronzové medaily, prípadne 
hodnotenie menej prijateľná kvalita. 

Oslovili sme niekoľkých majiteľov 
vysoko hodnotených destilátov. „Som ur-
čite spokojná, bola to taká moja polovičná 
zásluha,“ – povedala nám majiteľka zla-
tej slivovice Lucia Šubová –„samozrej-
me vždy to poteší, keď s tým vyhráme. 
Väčšinou sa snažíme robiť marhuľovicu 
a slivovicu, ale robili sme aj jablkovicu, 
alebo aké ovocie je dostupné.“ Striebor-
nú marhuľovicu mal Michal Varga, kto-
rý sa podujatia zúčastňuje každoročne: 
„Som veľmi spokojný a vidím, že stále 
je tu progres, to znamená, že sa musím 
stále zlepšovať. Bola tu veľká konku-
rencia, tak som spokojný s výsledkom.“ 

„Bol som veľmi zvedavý ako dopadne 
moja slivovica a dopadla veľmi dobre. 
Čierna ríbezľa – pri tej mi o bod ušla zla-
tá medaila a do budúceho roku viem, že 
kde treba odstrániť chyby, aby bola ešte 
lepšia,“ bol s výsledkami spokojný Ri-
chard Hólya, ktorý dodal na degustáciu 
slivovicu, ktorá sa stala víťazom odrody.  
S počtom vzoriek, ich kvalitou, ale aj so 
záujmom verejnosti boli spokojní na kon-
ci dňa aj organizátori, ktorí celé podujatie 
pripravili. „Je pre mňa potešením pove-
dať, že aj tento ročník má narastajúcu 
tendenciu, je vidieť progres v počte vzo-
riek, v kvalite jednotlivých vzoriek a je 
vidieť, že tá osveta, ktorú robíme už štyri 
roky prináša ovocie. Teším sa z toho, že 
máme degustáciu, ktorá je zložená vždy 
len z odborníkov, čo je na Slovensku veľ-
ký problém. Sme jediná degustácia, kde 
degustujú a hodnotia pálenky odborní-
ci, nie laická verejnosť,“ vysvetlil jeden 
z organizátorov podujatia Tomáš Holota. 
„Štvrtý ročník podujatia Močenský štam-
prlík, ktorý má za cieľ urobiť nejakú kul-
túru a vzdelávanie v oblasti výroby ovoc-
ných destilátov mal svoju dopoludňajšiu 
časť v podobe hodnotenia odborných 
komisií a teraz je to verejná degustácia. 
Myslím si, že podujatie si našlo svojich 
priaznivcov, ktorí priniesli svoje vzorky 
a takisto aj verejnosť, ktorá sa chce oboz-
námiť s výsledkami súťaže a ochutnať 
jednotlivé vzorky. Myslím, že podujatie 
naplnilo svoje poslanie a má aj svoju bu-
dúcnosť,“ spokojne skonštatoval starosta 
obce Roman Urbánik úspech ďalšieho 
ročníka Močenského štamprlíka.

ML
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Žiaci základnej školy sa bavili na karnevale
Fašiangové obdobie bolo v prvej po-

lovici februára v plnom prúde a tento čas 
využili na zorganizovanie tradičného kar-
nevalu aj v základnej škole v Močenku. 
Karneval pre žiakov prvých štyroch roč-
níkov sa konal vo vyzdobenej telocvični 
školy. Každá z masiek si zobrala číslo, 
podľa ktorého ich mohla porota zložená 
z pani učiteliek hodnotiť. Masky sa po-
tom v spoločnom defilé predstavili nie-
len porote, ale aj sebe navzájom. „Bolo 
to veľmi ťažké, ale hodnotili sme to, ako 
tú masku dieťa prezentovalo, ako mu ju 
rodičia pomohli dotvoriť alebo vyrobiť, 
celkový nápad a snahu. Napriek tomu to 

bolo naozaj ťažké rozhodovanie,“ po-
vedala nám predsedníčka karnevalovej 
poroty, ktorá vyberala najkreatívnejšie 
masky Diana Kamenická. Po ťažkej úlo-
he poroty, ktorá mala vybrať niekoľko 
najlepších masiek prišla aj zábava. Deti 
súťažili v rôznych disciplínach, čo bolo 
v karnevalovom oblečení miestami cel-
kom zaujímavé a zábavné. Deti sa dobre 
bavili aj na hudbu a spoločne tancovali. 
Zaujímalo nás, ako vznikli niektoré kre-
atívne masky. „Ja som lesná víla, lebo ja 
si myslím, že ľudia by mali chrániť prí-
rodu, aby do nej nevyhadzovali odpadky 
a tak,“ myslí si Deanka. „Mne masku 

vymyslela mama 
a ja som strom. 
Pomáhala som ro-
biť listy,“ pochvá-
lila sa Simonka. 
„Ja som Sco-
oby-Doo a vybral 
som si túto masku 
preto, lebo žiadnu 
inú som nemal,“ 
pobavil nás od-
poveďou Marko. 
„Masku vymys-
lela moja mami-
na, ja som akože 
ujo v kadibúdke,“ 
prezradil Norbert 
v dokonale vypra-
covanej a nápaditej 
maske.

Je chvályhodné, že každý rok sa za-
pája do tvorby masiek pre svoje ratolesti 
viac a viac rodičov, ktorí dokážu spolu 
so svojimi deťmi vymyslieť a vyrobiť 
skvelé a nápadité kostýmy. Kreativitu 
oceňujú nielen učitelia v porote, ale aj 
vedenie školy. „Stretli sme sa tu na tom 
fašiangovom maškarnom plese, detičky 
boli strašne zlaté, krásne masky, kreatív-
ne. Ďakujem pekne rodičom, ktorí samo-
zrejme pripravovali tie masky, ďakujem 
žiakom, ďakujem všetkým organizáto-
rom a myslím si, že úsmevy na tvári detí 
hovoria za všetko,“ bol s maskami aj ná-
ladou v telocvični spokojný riaditeľ ško-
ly Edurad Lacko.

ML

Veselý karneval v materskej škole
13. február patril tento rok v našej ma-

terskej škole karnevalu. Triedy sa v tento 
deň od rána výnimočne nezapĺňali deťmi, 
ale zvieratkami, princeznami, vílami, ry-
tiermi a mnohými inými rozprávkovými 
bytosťami. Pani učiteľky tiež prezlečené 
za masky vytvárali tú pravú karnevalovú 
atmosféru plnú známych i menej známych 
hier a súťaží, medzi ktorými nemohol 
chýbať ani stoličkový či metlový tanec. 
Chodby materskej školy sa ozývali spe-
vom masiek putujúcich z triedy do triedy, 
kde sa predstavili aj iným kamarátom. 
Po skvelej zábave si deti oddýchli pri ve-
selo ozdobených a bohato prestretých sto-
loch s fašiangovým občerstvením a tešili 
sa z krásnych cien, ktorými boli na záver 
odmenené. Všetci sa už teraz tešíme, že 
k nám najveselší sviatok o rok zavíta zas.

Zuzana Tóthová
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Burza v základnej škole
V prvej polovici februára sa v priesto-

roch 3. budovy základnej školy uskutoč-
nilo obľúbené podujatie – burza. „Or-
ganizovanie burzy je u nás taká pekná 
tradícia, ani si nepamätám, kedy bola 
prvá burza uskutočnená, viem len, že to 
bolo v bývalej výtvarnej učebni a bolo 
tam pár ľudí. Odvtedy sa tá burza každo-
ročne stretáva s veľkým záujmom a na-
ozaj stačí deťom len oznámiť, že bude 
burza a už pribúdajú na zoznam mená. 
Každoročne sa teším s čím novým prídu, 
aké nové nápady, aký nový tovar ponúk-
nu,“ prezradil, že záujem žiakov o pod-
ujatie je vysoký hlavný organizátor pán 
učiteľ Radoslav Novelinka. 

Na chodbe tretieho pavilónu školy 
boli rozložené školské lavice s tovarom, 
za ktorými sedeli predávajúci, samozrej-
me žiaci školy, v ulič-
kách sa prechádzali 
návštevníci burzy 
a vyberali si z rôzno-
rodej ponuky. Kúpiť sa 
tu dali hračky, náram-
ky, knihy, bižutéria, 
kabelky, kozmetika, 
spoločenské hry, ale aj 
muffiny a palacinky. 
Spokojnosťou počas 
celej akcie žiarili pre-
dajcovia, aj kupujúci. 
„Našla som si tu taký 
ružový náramok, straš-
ne sa mi páči a potom 
takú malú zelenú mo-
torku,“ pochválila sa 
Terezka. „Objednal 
som si z Číny šnúrky 
a doma som vyrábal 
pár dní náramky. Te-
raz si tu tiež krátim 
čas ďalším vyrábaním, 
ale v pohode, celkom 
mi obchod klape,“ bol 

spokojný predajca farebných náramkov 
Dávid. „Kúpila som si muffin, bol veľ-
mi dobrý. Sú tu väčšinou hovadinky, ale 
niečo by sa dalo aj kúpiť, ale to by som 
najprv musela mať peniaze,“ vyzradi-
la s úsmevom od ucha k uchu Kvetka. 
„Dnes predávam palacinky s džemom 
a s nutelou, bol to môj nápad a maminka 
mi s tým pomohla,“ doplnila Nelka. „Ja 
som tu tento rok prvýkrát, zatiaľ sa darí 
celkom predávať, mám tu veci, ktoré ne-
používam, zatiaľ som zarobil asi 4 eurá,“ 
pochválil sa Dávid.

Hlavný organizátor podujatia pán uči-
teľ Novelinka každoročne strávi na burze 
celý čas, nielen aby dozoroval, ale aby aj 
pozorne načúval podnetom žiakov: „Je 
veľmi zaujímavé pozorovať, ako sa bur-
za v priebehu rokov vyvíja, pretože kým 

v začiatkoch nám predávali najmä diev-
čatá deviatačky, ôsmačky, tak vlastne 
po rokoch vidno, že tu prevláda prvý stu-
peň, sú tu druháčky, tretiačky a je veľmi 
zaujímavé pozorovať, ako sa mení také 
to myslenie detí, lebo si myslím, že pre 
tých väčších už predávať je otázka akej-
si trápnosti a tieto malé deti to berú ako 
hru, ako zábavu. Vidno tam nadšenie 
a vidno, ako si starostlivo pripravujú tie 
svoje veci a vždy ma na tom poteší, keď 
vidím, že príde veľa ľudí a že tu dokážu 
niekedy stráviť hodinu aj viac. Pozerajú, 
rozprávajú sa, kontaktujú sa, učia sa ako sa 
vo svete orientovať, učia sa navzájom si 
niečo odovzdať a podobne. Preto mi je jas-
né, že burza bude pokračovať aj na budúci 
rok a mám radosť z toho, že to deti baví.“

ML

Jazykové laboratóriá v škole
V polovici januára sa v dvoch ja-

zykových učebniach v základnej škole 
v našej obci začalo na základe úspešného 
projektu s rekonštrukciou. „Obec Mo-
čenok ešte v roku 2017 podala žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky pre projekt 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
na Základnej škole v Močenku. Dotácia 

nám bola v roku 2019 schválená vo výš-
ke 42 704 eur. Obec ako prijímateľ za-
bezpečí 5% spoluúčasť, čo predstavuje 
sumu 2 248 eur,“ podala nám základné 
informácie o projekte odborná referentka 
obecného úradu Klaudia Kleinová. „Celý 
tento projekt bol rozdelený do troch fáz 
- stavebné práce, zariadenie nábytkom 
a hardvér a softvér. Ja pevne verím, že 
všetko sa to dá skĺbiť aj s vyučovacím 

procesom a vylepšíme takto celkovú prí-
pravu žiakov na cudzie jazyky,“ myslí 
si riaditeľ školy Eduard Lacko. Staveb-
né práce sa postupne rozbehli a podľa 
predpokladov by mali byť koncom mar-
ca učebne dohotovené a odovzdané do 
užívania. Žiaci ich môžu bezprostredne 
potom začať využívať na vzdelávanie sa 
v cudzích jazykoch.

ML
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Ocenení športovci
V druhej polovici februára sa v ša-

lianskom dome kultúry konal 23. roč-
ník vyhlasovania najúspešnejších špor-
tovcov, trénerov a funkcionárov okresu 
a mesta Šaľa za rok 2019.  V utorok 25. 
februára sa desiatky ocenených a ich ro-
dinných príslušníkov, priateľov a špor-
tových kolegov zišli v divadelnej sále 
domu kultúry, aby sa spoločne tešili 
z dosiahnutých úspechov i ocenení.

Aj v tomto roku sa niekoľko oce-
není ušlo jednotlivcom a kolektívom 
z našej obce.  V kategórii jednotlivcov 
dospelých a juniorov si ocenenie pre-
vzal futbalista Lukáš Kostoláni. Lukáš 
je od svojich prvých futbalových kro-
kov verný močenskému futbalovému 
klubu, je to defenzívny hráč, ktorý svo-
jím nasadením a bojovnosťou motivuje 
svojich spoluhráčov k lepším výkonom. 
„Ocenenie ma veľmi prekvapilo, vô-
bec som to nečakal. Keď mi prezident 
klubu Miloš Bleho oznámil, že ho do-
stanem, bol som prekvapený a uvažo-
val som nad tým, prečo ho dostanem. 
Možno preto, že od prípravky hrám 
za Močenok a snažím sa svoje výkony 
zlepšovať,“ uvažoval milo potešený Lu-
káš Kostoláni. 

Ďalším oceneným bol mládežnícky 
kolektív futbalového mužstva U13. Je to 
kolektív mladších žiakov, ktorý v uply-
nulom ročníku vyhral 4. ligu bez straty 
bodu so skvelým skóre 130:12. V tomto 
ročníku  majú malí futbalisti našliapnu-
té na rovnaký úspech, keďže zatiaľ sú 
v aktuálnom ročníku prví a opäť bez stra-
ty bodu. Ocenenie za klub boli prevziať 
dvaja najlepší hráči Miloš Bleho a Jakub 
Žiška. „Ocenenie sme dostali za to, že 

sme dobrý kolektív, a s Jakubom sme 
hrdí na náš tím,“ vyhlásil s úsmevom 
Miloš. „Čakali sme ocenenie, lebo sme 
boli na všetkých turnajoch celkom dobre 
na tom a bez prehry sme vyhrali ligu,“ 
netajil hrdosť na svoje mužstvo Jakub. 

V kategórii mládeže v oceneniach 
jednotlivcov sme mali tiež svoje ohnivko 
v ohni – karatistu Filipa Bleha, ktorý zís-
kal prvé miesto v hodnotení. Filip je čle-
nom Karate klubu TJ Slovan Duslo Šaľa 
a je dlhoročným mládežníckym reprezen-
tantom Slovenska v karate. Za uplynulý 
rok získal štyri tituly majstra Slovenska, 
vyhral tri kolá Pohára Slovenskej fede-
rácie karate, získal titul majstra Európy 
v kategórii other styles  a titul majstra 
sveta v kategórii kata goju ryu kadetov. 
Darilo sa mu aj v uplynulých rokoch, 
lebo na oceňovaní športovcov získava 

za svoje výkony 
ocenenia každoroč-
ne, minulý rok do-
konca takisto prvé 
miesto v kategórii 
mládeže. „Získal 
som toto ocenenie 
druhýkrát po sebe, 
veľmi ma to teší 
a dúfam, že sa mi 
bude takto dariť aj 
naďalej. Chcem sa 
poďakovať všet-
kým, ktorí mi po-
máhajú dosiahnuť 
takéto úspechy,“ 
ostýchavo nám po-
vedal Filip Bleho. 

V kategórii trénerov mala naša obec 
zastúpenie až trikrát. Prvým oceneným 
bol Martin Žiška, skúsený tréner Futba-
lového klubu Močenok, ktorý sa venuje 
mládeži, najmä najmladším kategóriám: 
,,Každého určite poteší, že si naňho spo-
menuli a dostal za svoju prácu takéto 
ohodnotenie. Bez iných ľudí, ktorí tiež 
pracujú pre klub v Močenku - začnem 
od pána starostu, ktorý prostredníctvom 
obce prispieva na futbal, cez Miloša 
Bleha ako prezidenta klubu, ktorý je 
na každom zápase, a detí, ktorých je, 
chvalabohu, čím ďalej tým viac, by sa mi 
to nepodarilo. Keď som začínal s týmito 
najmenšími, prišli na tréning piati a dnes 
ich už máme na tréningu okolo 30. Toto 
ocenenie beriem ako odmenu za niečo, 
čo robíme všetci spoločne.“ 

Druhou ocenenou bola Marta Brau-
nová, dlhoročná trénerka, predtým repre-
zentantka Slovenska a Šale v hádzanej. 
Po skončení aktívnej hádzanárskej ka-
riéry sa s oduševnením a láskou venuje 
trénerskej práci. „Toto ocenenie si veľmi 
vážim, naozaj veľmi, a je to aj prekvapi-
vé, lebo v mojom veku som si myslela, 
že už nepotrebujem takéto ocenenia. Ja 
rada robím tú hádzanú, celý život ju ro-
bím, aj bez ocenení a som rada, že aspoň 
trošku sa tá naša močenská hádzaná drží 
nad vodou. Roboty je s mládežou veľ-
mi veľa, a kým mi vydrží zdravie, tak 
to budem robiť, lebo tie deti mi prirástli 
k srdcu a rada by som to robila naďalej aj 
kvôli Ďulkovi Kolenčíkovi, lebo to bola 
jeho srdcová záležitosť,“ spomenula si 
na kolegu a priateľa Marta Braunová.
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Tretím oceneným trénerom bol Jozef 
Czuczor, Močenčan, ktorý sa venuje vý-
chove futbalovej mlade vo Futbalovom 
klube Slovan Duslo Šaľa. 
V uplynulom ročníku so svo-
jimi zverencami vyhral 3. 
dorasteneckú ligu. „Ocenenie 
naozaj poteší. Robím s mlá-
dežou na úrovni 3. ligy. Je 
to ocenenie hlavne pre tých 
chlapcov, s ktorými sme tú 
ligu vybojovali. Poďakova-
nie však patrí aj mojej rodi-
ne, ktorá mi je pri mojej práci 
nápomocná,“ poďakoval sa 
všetkým spriazneným du-
šiam Jozef Czuczor. Osobitné 
ocenenia za rok 2019 získali 
dvaja naši spoluobčania. Ka-
rol Malík, stolnotenisový ve-
terán, ktorý sa v uplynulom 
roku dožil pekného životného 
jubilea 75 rokov. So stolným 
tenisom začal ako 20-ročný 
a počas svojej bohatej kariéry 
dosiahol množstvo úspechov. 
Popri hre stihol aj viesť stolnotenisový 
klub a byť vedúcim mužstva. 

Druhým oceneným bol, žiaľ už in 
memoriam, Július Kolenčík – dlhoročný 
nadšenec a propagátor hádzanej, tréner, 
funkcionár a bojovník za udržanie mo-

čenskej hádzanej na najlepších priečkach 
a dlhoročný funkcionár a podpredseda 
Okresnej asociácie telovýchovných jed-

nôt a klubov okresu, ktorý sa s nami po 
chorobe v októbri minulého roka navždy 
rozlúčil. Ocenenie zaňho prevzala man-
želka.

Radosť z ôsmich ocenení pre našich 
spoluobčanov alebo občanov pôsobia-

cich v našich kluboch netajil ani starosta 
obce, pretože je to znak toho, že športu sa 
v našej obci stále darí. „Som veľmi rád, 

že aj v tomto roku boli medzi 
ocenenými zástupcovia špor-
tových klubov a oddielov 
z Močenka. Svedčí to o tom, 
že Močenok napriek všetkým 
problémom, ktoré šport v sú-
časnosti prežíva, má dostatok 
talentovaných športovcov 
a že ich aj obec podporuje 
a snaží sa im vytvárať dob-
ré podmienky týkajúce sa 
vybavenia športovísk. Asi 
najdôležitejším momentom 
dnešného večera je pre mňa 
ocenenie pána Júliusa Ko-
lenčíka, dlhoročného podpo-
rovateľa športu, ktorý časť 
svojho života venoval mo-
čenskej hádzanej, a myslím 
si, že je to cena, ktorá napriek 
tomu, že je to in memoriam, 
je na tom správnom mieste 
a pri tom správnom mene,“ 

vyjadril sa k téme starosta obce Roman 
Urbánik. Všetkým oceneným blahože-
láme a prajeme im aj v tomto roku veľa 
športových úspechov a s úctou spomína-
me na Júliusa Kolenčíka.

ML
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Oznamuje občanom, že zberný dvor na zelený odpad v ulici Pri kamennom moste 
je od začiatku marca opäť otvorený každú stredu a sobotu vždy od 14.00 do 17.00 h. 
Priviezť sem občania môžu orezané konáre stromov, krov a viniča, pohrabané lístie 
a iné rastlinné zvyšky.

Šport
Močenské futbalové áčko sa po zim-
nej prestávke predstavilo domácemu 
publiku v majstrovskom zápase proti 
Dolným Obdokovciam. O dvojgólové 
vedenie sa zakrátko postaral Račko-
vič, no po jeho zranení nedokázal úzky 
káder trénera Vrbu držať so súperom 
krok. Hostia prevzali iniciatívu a dvo-
mi gólmi v druhom polčase obrali FK 
Močenok o víťazstvo. 

Futbalová prípravka Močenok U11 sa 
v sobotu 29. februára 2020 po úspešnej 
kvalifikácii zúčastnila hlavného turnaja 
Miroslava Stocha v Nitre. Močenok si 
v základnej skupine pripísal na konto ví-
ťazstvo nad Cabajom 2:0, remízu s Ivan-
kou 3:3 a prehru so Zbehmi 2:7. So zis-
kom štyroch bodov postúpil z druhého 
miesta. Vo štvrťfinále sa stretli hráči Mo-
čenka s Veľkým Cetínom, ktorý porazili 
3:1. V semifinále na zverencov Martina 
Žišku a Ľuboša Tótha čakali Čeľadice. 
Stretnutie sa skončilo remízou 2:2 a po 
strelách zo značky pokutového kopu po-
stúpil Močenok do finále. Tu si prípravká-
ri zopakovali zápas zo základnej skupiny, 
keď proti nim nastúpili Zbehy. Močenok 
nenašiel na tohto súpera recept ani v po-
slednom stretnutí turnaja a podľahol mu 
0:5. Močenok tak obsadil z celkového 
počtu 25 účastníkov podujatia vynikajú-
ce 2. miesto. Za najlepšieho hráča turnaja 
bol vyhlásený Patrik Tóth z FK Močenok 
a do all stars tímu podujatia sa dostal Filip 
Šarközi. Gratulujeme.

Žiačky hádzanárskeho klubu Junior 
Močenok odštartovali odvetnú časť 
súťaží Nitrianskeho kraja domácimi 
zápasmi s A-čkom Slovana Duslo 
Šaľa. V stretnutí mladších žiačok sa 
z víťazstva 21:12 tešili hádzanárky 
Junioru. Najviac sa strelecky darilo 
osemgólovej Moravčíkovej, ktorej 
sekundovala štvorgólová Matušicová. 
Stretnutie starších žiačok ovládli 
hráčky Šale, ktoré porazili Močenok 
21:16. V ďalšom kole odohrali žiačky 
Junioru Močenok majstrovské stret-
nutia v Topoľčanoch. Mladšie žiačky 
Močenku porazili ŠKP Topoľča-
ny 22:16. V zápase starších žiačok 
kraľoval opäť Junior, keď zvíťazil 
26:16. Strelecky to sypalo najmä 
Valentínyovej, autorke 7 gólov, a Ko-
lenčíkovej s Braunovou, ktoré nas-
trieľali každá po 6 gólov.

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Močenku
do školského roku 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy v Močenku oznamuje, že zápis do 1. ročníka 
Základnej školy v Močenku sa uskutoční v 1. budove školy na poschodí v dňoch:

    Deň   Dátum       Čas
Pondelok       6. apríl 2020  1400 - 1630

Utorok       7. apríl 2020  1400 - 1630

Streda       8. apríl 2020  1400 - 1600

Rodičia prídu na zápis aj s budúcim prvákom a prinesú si rodný list dieťaťa, 
občiansky preukaz a uhradia 20 € (zošity k šlabikáru a schválený príspevok 
do Rodičovského združenia).

V prípade zmeny (súvisiacej s vyhlásenými opatreniami proti šíreniu koronavírusu) 
Vás budeme včas informovať!

Mgr. Eduard Lacko, riaditeľ školy

Sú ľudia, ktorí znamenajú pre nás 

viac ako ostatní. 

O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.

S veľkým smútkom 

v srdci si 16. apríla 

2020 pripomíname 

prvé smutné výročie, 

čo nás navždy opustil 

náš drahý Michal Dičér. Tí, ktorí ste 

ho poznali, venujte mu s nami tichú 

modlitbu a spomienku. S láskou spo-

mína manželka a ostatná rodina.

Čas letí, deň za dňom sa míňa, 

ale tvoja prítomnosť nám stále chýba. 

Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 

v našich srdciach zostaneš navždy s nami.

Dňa 14. marca 2020 

sme si pripomenuli 

druhé výročie, čo nás 

navždy opustil náš mi-

lovaný manžel, otec, 

dedko a pradedko Anton Bleho. S lás-

kou spomínajú manželka a celá rodina.

Žiarila z teba láska a dobrota, 

budeš nám chýbať do konca života. 

To, že sa rana zahojí, 

je len klamné zdanie, 

v srdci nám bolesť zostala 

a tiché spomínanie

Dňa 28. marca 2020 

uplynie 5 rokov, čo nás 

navždy opustil man-

žel, otec, dedko a pra-

dedko Ján Stacho.

S láskou a úctou spomínajú manželka 

a tri dcéry s rodinami. 

S veľkým smútkom 

v srdci si 10. apríla 

2020 pripomenieme 

prvé výročie, čo odišiel 

do večnosti náš drahý 

Cyril Lenčéš. Ďakujeme, že spomínate 

spolu s nami.

Smútiaca rodina.

SMÚTOČNÉ OZNAMY
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Spoločnosť TÓTH s.r.o. prijme na svoju prevádzku v Močenku 
predavača-skladníka.
Náplň práce:
- komunikácia so zákazníkmi, obsluha zákazníka
- poskytovanie informácií o tovare, pomoc pri výbere tovaru  
- práca s registračnou pokladňou  
- evidencia a sledovanie záručných dôb a správne označenie ceny a názvu 
predávaného tovaru
- dokladanie tovaru, kontrola regálov
- príjem tovaru od dodávateľa

Plat od 650,- eur podľa vzdelania a praxe.

KAMENÁRSTVO
MGS Granit s.r.o. 

Mlynská 462, MO�ENOK
(budova Zdravotného strediska)  
tel.: 0902 709 552

pomníky ￭ hroby ￭ nápis. dosky
�elezobetónové základy 

likvidácia starých hrobov
lampy ￭ vázy ￭ krí�e ￭ písmo

 
poradenstvo 

�iroký výber farieb a tvarov 
pomníkov a hrobov zo �uly

PREDAJ
Rodinný dom v Hornej Kráľovej, pozemok 
o rozlohe 1 004 m2 (17×56m). Dom je 
čiastočne podpivničený, so zastavanou 
plochou cca 127 m2, celkovou obytnou 
plochou vrátane kuchyne a príšlušenst-
va 109 m2. Skolaudovaný v 70. rokoch, 
prešiel čiastočnou rekonštrukciou, je 
v zachovalom technickom stave zodpove-
dajúcom veku a opotrebeniu.

Cena: 77 000 eur

Tel.: 0907 321 801

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 vypra-
covanie dokumentov pre prevod nehnuteľností, vrátane 
autorizovaných advokátskych zmlúv o prevode vlastníc-
keho 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 konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej 
správy a miestnej samosprávy 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Lýdia Vylimcová

• 



Prestížny rebríček zohľadňuje viacero 
faktorov, počnúc vzdelávaním cez zdravotnú 
starostlivosť, kvalitu mestskej hromadnej do-
pravy až po stav životného prostredia. Ako je 
známe, zvlášť v otázke ekologického životné-
ho štýlu si Viedenčania mimoriadne potrpia na 
to, aby svojím správaním nezaťažovali prírodu 
viac, ako je nevyhnutné. Tento prístup si rokmi 
osvojili všetci obyvatelia Rakúska.

Rakúšania sú v odpadoch 
machri. My sme zaspali dobu

Významnú rolu hrá u Rakúšanov ich po-
stoj k odpadu. Slováci a Slovenky od otvorenia 
hraníc v roku 1989 s úžasom obdivujú čistotu 
a poriadok v rakúskych obciach, ale aj doko-
nalý systém triedenia odpadu. A práve ten je 
základom modelu, ktorým sa môže Rakúsko 
skutočne pýšiť. Zjednodušene by sme ho 
mohli vyjadriť v jednej vete: „To, čo sa dá zre-
cyklovať, zrecyklujme a zvyšok premeňme 
na elektrinu a teplo.“ Tejto filozofie, odpoze-
ranej zo škandinávskych krajín, sa Rakúšania 
systematicky držia desiatky rokov. Aj vďaka 
tomu sa môžu pýšiť obdivuhodnými štatistika-
mi – 60 percent odpadu recyklujú a 40 percent 
premenia na elektrinu a teplo v zariadeniach 
na energetické využitie odpadu (ZEVO). Ta-
kýchto zariadení s osvedčenou technológiou 
roštových kotlov je v celom Rakúsku 11. 
Po krajine sú rozmiestnené tak, aby sa zby-
točne nemrhalo pohonnými hmotami odpa-
dárskych nákladných áut, k čomu pomáha aj 
sofistikovaná sieť prekládkových staníc. Len 
samotná Viedeň disponuje až štyrmi zaria-
deniami ZEVO, ktoré sa nachádzajú v tesnej 
blízkosti obytných zón. 

Ako je na tom Slovensko? Veľmi zle. Pod-
ľa posledných štatistík u nás stále dominu-
je škodlivé skládkovanie s 55 percentami. 
Recyklujeme iba 34 percent  a zvyšných 11 
percent premieňame na elektrinu a teplo 
v ZEVO Košice a ZEVO Bratislava. Možno 
sa pýtate, prečo sa v rakúskych štatistikách 
nenachádza skládkovanie? Odpoveď je jed-
noduchá: Rakúsko až na nevyhnutné výnim-
ky skládkovanie zakázalo v roku 1996.

Môže byť Šaľa ako Viedeň?
Buďme úprimní. Nielen Šaľa, ale aj 

Slovensko zaostáva za Rakúskom hádam 
vo všetkom. Teda s výnimkou lyžovania, kde 
vynikajúca Petra Vlhová momentálne domi-
nuje nad celou ženskou rakúskou reprezen-

táciou. No minimálne v otázke odpadov sa 
vieme k Rakúsku už v priebehu niekoľkých 
rokov priblížiť. 

Obyvatelia šalianskeho okresu už nie-
koľko mesiacov registrujú projekt Centra cir-
kulárnej ekonomiky (CCE), ktoré by malo 
do roku 2025 vyrásť v okolí Šale. Ide o zaria-
denie schopné zužitkovať všetok prijatý odpad. 
Ten sa v centre cirkulárnej ekonomiky dotriedi 
a pošle k výrobcom, ktorí ho zrecyklujú, teda 

vyrobia z neho nové výrobky podľa princípov 
cirkulárnej ekonomiky. Nerecyklovateľný od-
pad sa premení na elektrinu a teplo v spomí-
nanom zariadení ZEVO, ktoré bude súčasťou 
centra cirkulárnej ekonomiky. 

Takže, čo treba na to, aby sa Šaľa posu-
nula na úroveň vyspelých európskych miest, 
ako je Viedeň? Netreba nanovo vymýšľať 
koleso. Stačí sa inšpirovať tými, ktorí sú 
pred nami.
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NEBOJME SA UČIŤ OD NAJLEPŠÍCH! 
Rakúsko nie je len krajinou s nádhernou 
prírodou či obdivuhodným kultúrnym dedič-

stvom. Náš západný sused sa vďaka dlhodobému hospodárskemu rastu postupom rokov prebojoval 
medzi najvýkonnejšie ekonomiky Európskej únie s viac ako 50 000 eurami HDP na obyvateľa. Čereš-
ničkou na torte je každoročné vysoké umiestnenie Viedne v hodnotení najlepších miest na život. 
Podľa magazínu The Economist tomuto rebríčku v ostatných rokoch kraľuje práve rakúska metropola.

NAPRÍKLAD OD RAKÚSKA

ZEVO Spittelau
Fasádu objektu dizajnoval slávny architekt Friedensreich 
Hundertwasser, známy svojím ekologickým zmýšľaním. Zaria-
denie stojí v širšom centre mesta – približne 30 minút chôdze 
od Stephansdoomu. Z odpadu, ktorý sa v Spittelau spracuje, sa 
v zimnom období vykúri 60 000 viedenských domácností.

ZEVO Pfaffenau
Zariadenie patrí k najnovšej generácie prevádzok, čo dokresľuje aj jeho futuristický di-
zajn. Vo Pfaffenau sa s odpadom od prvého momentu nakladá ako s cennou surovinou. 
Vďaka tomu ZEVO poskytuje čistú elektrickú energiu pre 25 000 a teplo pre 50 000 
viedenských domácností.

Čo je to cirkulárna 
ekonomika?
Ide o trend, ktorým sa už 
niekoľko desiatok rokov 
riadia najvyspelejšie kra-
jiny Európy. Cirkulárna 
ekonomika sa riadi heslom 
„odpad prakticky neexistu-
je“. Namiesto toho sa na 
odpad pozerá ako na zdroj, 
z ktorého sa dajú vyrábať 
nové výrobky alebo ener-
gia. Centrum cirkulárnej 
ekonomiky je miesto, kde 
sa myšlienka o cirkulárnej 
ekonomike mení na realitu.

Dva inšpiratívne príklady z Viedne

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



Nitrianska 1203, 951 31  Močenok 
tel: 0911 354 362, 0911 354 361   
www.obchodtoth.sk

ZĽAVA 5 %

Osviežte svoje záhrady, záhradky 
a domácnosti po zimných dňoch
V predajniach TÓTH 
Močenok nájdete široký 
sortiment produktov 
pre záhradkárov, 
domácich majstrov, 
ale aj pre gazdinky.  

Na privítanie jarných dní ponúkame 
zľavu 5 % na sortiment čistiacich 
prostriedkov, ošetrenie záhrad, vybavenie 
domácnosti a cyklopríslušenstva 
až do 15. apríla 2020.
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