
MOČENOK
Číslo 4                III. ročník                4/2021                dvojmesačník                nepredajný



Klub fotopubl ic is tov  Slovenského syndikátu novinárov
Štátna vedecká knižnica  B anská Bystr ica

Najkrajšia kniha a propagačný materiál 
za rok 2020
porota súťaže udeľuje

dielu

prihlasovateľ

Banská Bystrica
máj 2021

predseda poroty

1. miesto

Obec Močenok

K A T E G Ó R I A  K N I H Y
Knihy o obciach – monografické publikácie

Močenok
monografia obce



MOČENOK.  Vydavateľ: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok.  IČO: 00 308 439.  Dátum vydania: 7. 7. 2021.   
Periodicita: dvojmesačník. Nepredajný.  Ročník: 3.  Číslo: 4.  Tlač: ULTRA PRINT, s. r. o.  Evidenčné číslo: EV 5748/19.  Náklad: 1 600 ks. 
E-mail: televiziamocenok@gmail.com.  Tel. kontakt: 0907 759 854.  Šéfredaktor: Marcela Lenčéšová.  Redakcia: Marek Karlubik, 
Marcela Lenčéšová.  Redakčná rada: Stanislav Šimko, Veronika Sekerešová.  Editor: Radoslav Novelinka.  Grafická úprava: Matej Šimko. 
Fotografie: archív obce Močenok, archív MŠ Močenok, bulletin Akí sme boli, Pixabay.  Uzávierka príspevkov: 5. deň v mesiaci. Nevyžiadané 
rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo zaradiť príspevky, ktoré plánuje zverejniť v časopise, do jednotlivých čísel 
časopisu podľa vlastného uváženia a zároveň podľa potreby krátiť a upravovať jednotlivé príspevky.

MOČENOK

3

Nový bytový dom

Rekonštrukcia cesty

Koncepcia rozvoja 
detských ihrísk

Verejné prerokovanie CCE

Deň detí v Močenku

Záverečný koncert 
mladých umelcov

Divadlo v Močenku 
slávi storočnicu!

Lenka Bollová bodovala 
v súťaži výtvarníkov

Športovec roka 2020

Obsah
Obec Močenok 

sa s monografiou 
Močenok začiat-
kom kalendárneho 
roka prihlásila do 
14. ročníka  súťaže 
pod názvom Naj-

krajšie knihy a propagačné materiály 
o Slovensku. Súťaž každoročne orga-
nizuje Klub fotopublicistov Slovenské-
ho syndikátu novinárov v spolupráci so 
Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej 
Bystrici a ďalšími spoluorganizátormi. 
V kategórii monografických kníh o ob-
ciach publikácia Močenok získala v tejto 
prestížnej súťaži 1. miesto. „Ocenenie, 
ktoré získala monografia o obci Moče-
nok v 14. ročníku súťaže najkrajších 
kníh o Slovensku, je, samozrejme, takým 
povzbudením, že výsledok práce, ktorý sa 

nám spoločne podaril dosiahnuť, sa páči 
nielen nám Močenčanom, ale aj odborní-
kom a myslím si, že je to aj odraz určitej 
kvality tejto publikácie,“ tešil sa z úspe-
chu monografie o našej obci starosta 
Roman Urbánik. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu 
organizátori v tomto roku neorganizo-
vali slávnostné vyhlasovanie výsledkov, 
ako to bývalo zvykom, ale ocenenia, teda 
diplomy víťazom pošlú poštou.

Monografia Močenok je už 4. knihou 
vydanou obcou Močenok, z toho dve 
predošlé – Cez močenské lúky a Skvosty 
Močenka takisto získali vo svojich ka-
tegóriách ocenenia v súťaži Najkrajšie 
knihy a propagačné materiály o Slo-
vensku. Obe sa vtedy umiestnili na 3. 
miestach. Po prvý raz tak v tomto roku 
s publikáciou Močenok siahla obec Mo-
čenok na najvyššie ocenenie, čo svedčí 
o vysokej kvalite monografie.
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Najkrajšia kniha

kategória
muži od 18 do 60 rokov
ženy od 18 do 55 rokov
deti do 18 rokov
ostatní
Súčasný počet obyvateľov

Prehľad počtu obyvateľov a ich skladba k 24. 6. 2021

počet
1 337
1 172

772
1 084
4 365

kategória
do 6 rokov
do 15 rokov
do 18 rokov
od 1 do 18 rokov
od 15 rokov
od 18 rokov

počet
278
642
772
731

3723
3593

skupina
Narodení
Zosnulí
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Sobáše

spolu
18
31
25
14
5

muži
4

19
13
5

ženy
14
12
12
9

Priemerný vek obyvateľov je: 41,08 roka. Poznámka: „od“ je vrátane, „do“ nie je vrátane.

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu stále pretrvávajú
S účinnosťou od 10. mája 2021 sa náš 

okres dostal do I. stupňa varovania, teda 
do ružovej farby. Opatrenia sa zmierni-
li. Prestali platiť vyhradené hodiny pre 
seniorov v potravinách a drogériách, 
21-dňový negatívny test bolo treba iba 
do práce po 21. hodine, 7-dňový test na 
cestu do zahraničia, pre vybrané sku-
piny študentov, na návštevu fitnescen-
tra a návštevu terasy reštaurácie. Pobyt 
v prírode bol možný do 21. hodiny bez 
testu, ale povinnosť nosiť vo vnútorných 
priestoroch respirátor platila aj naďalej, 
rovnako ako nosiť prekryté horné dýcha-

cie cesty tam, kde sa stretávalo viacero 
osôb. Vzhľadom k platným opatreniam 
sa vtedy krízový štáb obce rozhodol, že 
sa testovanie v našej obci počas druhé-
ho májového týždňa realizovať nebude, 
a odvtedy sa už ani raz nerealizovalo.

S účinnosťou od 15. mája bol zruše-
ný núdzový stav a od 17. mája vošli do 
platnosti nové opatrenia, okres Šaľa zo-
stal v ružovej farbe. Otvorené boli ško-
ly a žiaci sa učili prezenčne. Hromad-
né podujatia sa mohli konať vo vnútri 
s maximálnym počtom 25 ľudí a vonku 
do 50 ľudí, všetci museli mať PCR »  



Bytová situácia v našej obci, tak 
ako všade inde, nie je ideálna. Napriek 
tomu, že individuálna výstavba v obci 
je na vzostupe a každoročne je dostava-
ných niekoľko novostavieb a niekoľko 
starších nehnuteľností je zrekonštruo-
vaných, obec má v poradovníku množ-
stvo čakateľov, ktorí majú záujem pre-
najať si byt. Po niekoľkých rokoch by 
tak opäť mohla v našej obci pribudnúť 
novostavba nájomného bytového domu. 
„Na základe rozhodnutia obecného za-
stupiteľstva sa obec Močenok rozhodla 
požiadať o úver a dotáciu na výstavbu 
bytového nájomného domu na ulici M. 
R. Štefánika. V tomto bytovom nájom-
nom dome by malo vzniknúť 8 jednoiz-
bových a 8 dvojizbových bytov. V tejto 
chvíli sme v štádiu verejného obstaráva-
nia zhotoviteľa a následne by sme chceli  
podať žiadosť na ministerstvo dopravy 
a Štátny fond rozvoja bývania. Žiada-
me ministerstvo dopravy aj štátny fond 
o úver a 40 % dotáciu na obstaranie 
týchto bytov a takisto budeme žiadať 
dotáciu aj na vybudovanie technickej 

infraštruktúry, to znamená na prístupo-
vé cesty, parkoviská, prípojky všetkých 
sietí a pouličného osvetlenia. V prípade, 
že naša žiadosť bude úspešná, tak máme 
predstavu, že by sme niekedy v jesen-
ných mesiacoch začali so samotnou vý-
stavbou tohto nájomného domu,“ spres-
nil informácie o plánovanej výstavbe 
v našej obci starosta Roman Urbánik.

Celkovo by výstavba bytového 
domu mala stáť približne 1 036 000 eur, 
z čoho by obec musela prispieť sumou 
približne 120 000 eur z vlastných zdro-
jov. Postavenie nového bytového domu 
by vyriešilo situáciu s bývaním 16 rodi-
nám alebo jednotlivcom.
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Aktuality z obce
Z laboratórnych výsledkov z aprí-

lového rozboru vzoriek vody z artéz-
skych studní na Regionálnom úrade ve-
rejného zdravotníctva v Nitre vyplýva, 
že obe artézske studne na Síkach vyho-
vujú požiadavkám na pitnú vodu, ale 
voda z artézskej studne vedľa Reštau-
rácie Elsa nie je pitná a je nevhodná pre 
ľudskú spotrebu.

Pandemická situácia koncom 
apríla nedovoľovala organizovať 
hromadné podujatia, a tak už po 
druhý raz stál pred obecným úradom 
Máj bez toho, aby ho spevom a tan-
com privítali občania obce. Máj na 
tradičnom mieste v piatok 30. apríla 
2021 vztýčili pracovníci obce a sym-
bolicky tak privítali jar. Priestran-
stvo pred budovou úradu zdobil po-
čas celého mesiaca.

Sadenie stromčekov späté s Dňom 
Zeme znamenalo v našej obci obno-
venie zelene v určitých lokalitách. 
Pracovníci obce a dobrovoľníci vysa-
dili spolu 16 listnatých a ihličnatých 
stromov. Najviac ich bolo vysadených 
v parku a ostatné v areáli základnej 
školy, obecného úradu, v ulici Andreja 
Hlinku a v Školskej ulici. Časť strom-
čekov obec dostala sponzorsky a časť 
zakúpila.

Odpadkom v extraviláne sme sa 
venovali v mnohých číslach časopisu. 
Žiaľ, aj v tomto máme o čom písať. 
Tento raz v chotári smerom do Go-
razdova. Uvedomujeme si, že sklá-
dok je oveľa viac, a nechceme ich 
všetky popisovať, skôr ide o to, aby si 
občania uvedomili, že toto nie je ces-
ta ako tu – obrazne povedané – „vy-
budovať Švajčiarsko“.

» alebo antigénové testy podľa pokynov. 
Na obradoch, ako je sobáš, krst či pohreb, 
mohla byť 1 osoba na 15 m² alebo 10 osôb 
a reštaurácie mohli pri dodržaní presne 
určených podmienok otvoriť terasy.

Od 24. mája 2021 sa okres Šaľa po-
sunul do II. stupňa ostražitosti, to zna-
mená do oranžovej farby. Najväčšou 
zmenou bolo, že v interiéroch sa už ne-
museli nosiť iba respirátory, ale mohli 
to byť aj rúška, šatky alebo šály. Počas 
hromadných podujatí boli rúška povin-
né aj v exteriéri. Svadby, oslavy alebo 
kary sa mohli realizovať v interiéri do 50 

a v exteriéri do 100 osôb s povinnosťou 
mať zoznam a kontakty na účastníkov. 
Opatrenia sa uvoľnili aj v kostoloch, kde 
mohla byť obsadenosť na 25 %, najviac 
však 250 ľudí, a povolili sa aj návštevy 
v nemocniciach a zariadeniach sociálnej 
starostlivosti. Hlavný hygienik dovolil 
otvoriť vnútorné priestory reštaurácií. 

S účinnosťou od 31. mája 2021 sme 
si opäť polepšili. Dostali sme sa ako 
okres do I. stupňa ostražitosti, teda do 
žltej farby a od tohto momentu sa mohli 
začať v interiéroch nosiť namiesto respi-
rátorov aj rúška alebo šatky.

Od 7. júna 2021 sme sa ako je-
den z dvoch okresov na Slovensku 
dostali do fázy monitoringu, teda do 
zelenej farby. Opatrenia sa zmenili 
v podstate iba v tom, že reštaurácie 
začali fungovať bez obmedzení a na 
podujatiach sa môže zúčastňovať 
viac ľudí, rovnako sú bez obmedze-
nia počtu návštevníkov fitnes centrá 
alebo knižnice. Rúška v interiéri a na 
hromadných podujatiach aj v exterié-
ri sú stále povinné. V čase vzniku toh-
to článku sme už vo fáze monitoringu 
štvrtý týždeň. 

Obec plánuje stavať nový bytový dom
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Aktuality z obce
8. máj je sviatkom víťazstva nad 

fašizmom. V tomto roku sme si pripo-
menuli už 76. výročie skončenia  II. 
svetovej vojny. Vedenie našej obce si 
všetkých padlých v tejto vojne každo-
ročne uctieva položením venca k pa-
mätníku obetiam vojen na hornom cin-
toríne. Urobilo to tak aj v tomto roku. 

Pracovníci obce v polovici mája 
nainštalovali na všetky čakárne na 
autobusových zastávkach názvy. 
Návštevníci obce cestujúci napríklad 
autobusmi tak budú mať aktuálnu 
informáciu, kde sa práve nachádzajú.

V utorok 25. mája sme slávili svia-
tok sv. Urbana – patróna vinohradníkov. 
V našej obci je tradíciou sláviť tento 
sviatok v Kaplnke sv. Urbana vo vi-
nohradoch. Už druhýkrát to však kvôli 
pandemickým opatreniam nebolo mož-
né. Pre veriacich z našej obce je boho-
služba počas sviatku sv. Urbana obľú-
benou, pretože sa koná v prírode, a je 
milým spestrením a zároveň malým vý-
letom do prírody spojeným so slávením. 
Kňazi farnosti a, samozrejme, aj veriaci 
si napriek situácii sv. Urbana uctili vo 
farskom kostole.

Vandali úradovali koncom mája 
na ihrisku v areáli kultúrneho stre-
diska. Zlomili časť stolnotenisového 
stola, ktorý museli pracovníci obce 
odmontovať a z ihriska odniesť, aby 
zostávajúca časť nikomu neublížila. 
O niekoľko dní v tom istom areáli 
neodolalo náporu sily oplotenie. Časť 
kovového plota aj s kusom múra zo-
stala po návšteve silných návštevní-
kov ležať na zemi. Je smutné, keď 
niekto ničí to, čo by iní mohli a chceli 
využívať pre svoj relax. 

Obec Močenok bola úspešná s ďal-
šou žiadosťou na dotáciu. Tento raz to 
bola dotácia na podporu rozvoja sociál-
nych služieb Domova dôchodcov Milo-
srdného samaritána vo výške 6 700 eur. 
Konkrétne je dotácia určená na technic-
ké vybavenie kuchyne zariadeniami, 
ako je škrabka na zemiaky, elektrická 
smažiaca panvica, plynový varný kotol 
alebo univerzálny robot s príslušen-
stvom. Pri splnení všetkých podmienok 
a dodržaní časových lehôt by mohli 
pracovníci a klienti zariadenia využívať 
nové zariadenia v druhej polovici tohto 
kalendárneho roka.

Projekt na zmiernenie nepriaznivej situácie 
marginalizovaných skupín

Ministerstvo vnútra a Úrad splno-
mocnenca vlády pre rómske komunity 
rozbehli projekt pod názvom Podpora 
činností zameraných na riešenie nepriaz-
nivých situácií súvisiacich s ochorením 
Covid-19 v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít. 
Podľa nastavených pravidiel  patrí me-
dzi obce, ktoré sú oprávnené zapojiť sa 
do projektu, aj Močenok. Cieľom projek-
tu je pomôcť členom rómskej komunity 
v obci v oblasti informovanosti o koro-
navíruse, ale zahŕňa aj konkrétnu pomoc 
či kontrolu. „Obec Močenok sa zapojila 
do národného projektu Covid v obciach 
s prítomnosťou rómskych komunít. Pro-
jekt potrvá do 15. októbra 2021 a zamest-
nali sme prostredníctvom neho jedného 
terénneho asistenta, ktorý bude komuni-
kovať s obyvateľmi rómskych komunít, 
sprostredkúvať informácie o ochorení 
Covid-19, informovať o priebehu karan-

tény, sledovať dodržiavanie karantény  
a podobne. Projekt je realizovaný vďaka 
Ministerstvu vnútra Slovenskej republi-
ky, ktoré nám preplatí 100 % všetkých 
nákladov na vytvorené pracovné miesto,“ 
potvrdila informácie o projekte pracov-
níčka obce Veronika Horváthová.

Medzi základné činnosti terénneho 
pracovníka patrí komunikácia s občanmi 
z komunity, zber údajov o podmienkach, 
v ktorých sa aktuálne nachádzajú, zabez-
pečenie cielenej podpory, sprostredkova-
nie informácií, monitorovanie dodržia-
vania karanténnych nariadení, ak je to 
potrebné, alebo vykonávanie aktivít sú-
visiacich s primárnou prevenciou a zdra-
votnou osvetou  súvisiacou s ochorením 
Covid-19. Obec Močenok  do projektu 
angažovala sociálnu pracovníčku, ktorá 
bude mať kanceláriu v kultúrnom stre-
disku – kláštore a s rómskou komunitou 
bude pracovať najmä v teréne.

Rekonštrukcia cesty a budovanie chodníka

V závere uplynulého roka sme in-
formovali, že obec bola úspešná pri po-
dávaní projektu riešiaceho rekonštruk-
ciu asfaltového koberca v ulici Kakava 
a vybudovanie nového chodníka v ulici 
Balajka. Projekt má hodnotu 215 tisíc 
eur s 5 % spoluúčasťou obce. „Realizá-
cia nového asfaltového povrchu a chod-
níka sa v súčasnosti nachádza v etape 
vyhodnocovania ponúk vo verejnom 
obstarávaní. Termín na ukončenie verej-
ného obstarávania bol do 31. mája 2021, 
to znamená, že v týchto dňoch spoznáme 
víťaza, ktorý vzíde z verejného obstará-

vania. S ním podpíšeme zmluvu o dielo 
a budeme sa snažiť komunikovať a viesť 
rozhovory s ním tak, aby samotné prá-
ce boli uskutočnené v mesiacoch júl 
a august 2021,“ informoval o aktuál-
nej situácii starosta obce Roman Urbá-
nik. Cestný koberec sa v ulici Kakava 
bude rekonštruovať v dĺžke 370 metrov 
a chodník v ulici Balajka bude mať pri 
šírke 1,5 metra dĺžku 430 metrov. Obec 
bude riešiť aj ďalšiu časť rekonštrukcie 
cesty a budovania chodníka, pretože 
projekt nezastrešuje celú dĺžku ani jed-
ného z nich.
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Rekonštrukcia osvetlenia v zdravotnom stredisku
Investičných akcií obce naplánova-

ných na tento kalendárny rok je niekoľko 
a patria tam väčšie i menšie. Jedna z ča-
sovo menej náročných bola zrealizovaná 
v prvej polovici mája. „V investičných 
akciách na rok 2021 sme mali v rozpočte 
aj opravu osvetlenia na zdravotnom stre-
disku v spoločných priestoroch, to zna-
mená na chodbách, v sociálnych zariade-
niach a v skladových priestoroch. V týchto 
dňoch sme túto investičnú akciu ukončili, 
považujeme to za vcelku dôležité, pretože 
stav osvetlenia už bol vo veľmi zlom stave, 
a myslím si, že okrem lepšej svietivosti aj 
úspora elektrickej energie a, samozrejme, 
aj ten estetický dojem sú veľmi dôležité,“ 
konštatoval starosta obce Roman Urbánik. 

Výmena osvetlenia v budove zdravot-
ného strediska nás stála 4 500 eur a v prie-
behu niekoľkých dní ju zrealizovala od-

borná spoločnosť. Pre zdravotné stredisko 
je však v tomto roku plánovaná ešte jedna 
investícia. „Ešte by sme chceli v tomto 
roku v rámci investičných akcií urobiť 
aj rekonštrukciu sociálnych zariadení na 
zdravotnom stredisku, pevne verím, že sa 
nám to v priebehu letných mesiacov poda-
rí zrealizovať,“ doplnil starosta Urbánik.

Po čiastočných rekonštrukčných prá-
cach v budove zdravotného strediska bude 
prostredie pre lekárov i pacientov opäť 
modernejšie a útulnejšie.

Koncepcia rozvoja detských ihrísk
V našej obci je vybudovaných niekoľ-

ko detských a športových ihrísk určených 
pre hry, trávenie voľného času a rozvíja-
nie fyzických aktivít širokej verejnosti. 
Na detské ihriská sú kladené špecifické 
požiadavky týkajúce sa najmä bezpečnos-
ti, ktoré musia byť splnené. Mnohé ihris-
ká v našej obci už rekonštrukciu hracích 
prvkov alebo areálu potrebujú aj vzhľa-
dom na svoj vek, aj vzhľadom na opotre-
bovanie. Práve z tohto dôvodu sa vedenie 
obce rozhodlo zrevitalizovať štyri detské 
ihriská tak, aby spĺňali všetky zákonné 

požiadavky. Koncepcia rozvoja detských 
ihrísk bola predložená na aprílovom za-
sadnutí obecného zastupiteľstva. „Tento 
dokument sme do zastupiteľstva predlo-
žili na základe predchádzajúcej diskusie 
o úprave a rozvoji detských ihrísk v rám-
ci našej obce. V tomto dokumente sme si 
vytipovali základné lokality, v ktorých 
by sme chceli v najbližších dvoch ro-
koch opraviť detské ihriská. Tie lokality 
sú štyri, dve by mali prejsť revitalizáciou 
v tomto roku, v ulici A. Hlinku a M.R. 
Štefánika, a ďalšie dve ihriská by mali 

prejsť revitalizáciou v roku 2022, to je 
v ulici Rokošová a pri multifunkčnom ih-
risku pri základnej škole,“ ozrejmi prob-
lematiku starosta obce Roman Urbánik. 

Na ihriskách by mali byť vymenené 
niektoré hracie prvky, ako sú napríklad 
prevažovacie alebo pružinové hojdačky, 
kolotoč, lezecká dráha alebo šmýkačky. 
Ostatné prvky budú zrekonštruované.

Obec plánuje postupne zrekonštruo-
vať všetky detské ihriská v obci a v prí-
pade potreby aj športové. V obci máme 
spolu 10 detských a športových ihrísk.
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Nové knihy z projektu

Obec Močenok bola opäť úspešná 
v podávaní projektov, ešte v uplynulom 
roku to bol projekt zameraný na oboha-
tenie knižničného fondu v našej knižnici. 
„Knižnica v našej obci každoročne rozši-
ruje svoj knižný fond o nové tituly, ktoré 
sú zakúpené z finančných prostriedkov 
obce i pomocou dotácií. Podaním projek-
tu s názvom Kniha – studnica múdrosti 
a relaxu sme z Fondu na podporu umenia 
získali sumu 1 500 €. Podporení sme boli 
doposiaľ štyrikrát. Nákupom kníh v jar-
nom období sme obohatili náš knižný 
fond o 226 knižných jednotiek,“ infor-
movala o úspešnom projekte pracovníčka 
knižnice Danka Lóžiová. Skladba novo 
zakúpených knižných titulov je žánrovo 
rozložená medzi všetky vekové a záuj-
mové skupiny čitateľov. „Čitateľov po-
tešia knižné tituly našich i zahraničných 
spisovateľov. Napríklad Dán, Karika, 
Pronská, Brestenská, Sparks, Bryndza, 
Klassenová, Rileyová alebo Braunová. 
Do pozornosti  by som dala práve posled-
nú menovanú, je to naša spoluobčianka 
Lucia Braunová. Deťom ponúkame pes-
trofarebne ilustrované rozprávky, prí-
behy, leporelá i pokračovania známych 
príbehov. Nezabudli sme ani na náučnú 
a odbornú literatúru pre dospelých. Zo-
znam všetkých zakúpených kníh si mô-
žete pozrieť na výveskách v obci, pred 
kultúrnym strediskom , v knižnici i na 
webovej stránke obce,“ spresnila infor-
mácie Danka Lóžiová. 

Všetky knihy knižnice si môžu záu-
jemcovia pozrieť v online katalógu do-
stupnom prostredníctvom webovej strán-
ky obce v sekcii knižnica a registrovaní 
čitatelia si ich môžu zarezervovať alebo 
objednať cez svoje konto.

V druhej polovici apríla sa konalo 2. 
riadne zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva. Okrem iných bodov bola na roko-
vanie predložená aj správa o záverečnom 
účte obce za rok 2020. „Správa o záve-
rečnom účte je jeden zo základných do-
kumentov, ktoré obec zastupiteľstvu kaž-
doročne predkladá, a je to vlastne správa, 
ktorá hodnotí hospodárenie samosprávy 
za predchádzajúci rok. V záverečnom 
účte sú všetky príjmy, ale aj výdavky, kto-
ré obec v rámci kalendárneho roka 2020 
mala. Môžeme skonštatovať, že závereč-
ný účet v roku 2020 skončil s prebytkom 
viac ako 351 tisíc eur, tento prebytok na 
základe návrhu vedenia obce zastupiteľ-
stvo schválilo použiť na zákonnú rezer-
vu a ostatné finančné prostriedky z tohto 
prebytku na kapitálové výdavky, respek-

tíve splácanie úverov a úrokov z úverov 
z predchádzajúcich období,“ informoval 
starosta obce Roman Urbánik.

Záverečný účet a správa o rozpoč-
tovom hospodárení za rok 2020 zahŕňa 
základné informácie o rozpočte obce na 
uplynulý rok, rozbor plnenia príjmov 
a čerpania výdavkov, prebytok alebo 
schodok rozpočtového hospodárenia, 
tvorbu a použitie prostriedkov peňažných 
fondov a mnohé ďalšie dôležité fakty. 
„Pozitívom záverečného účtu za rok 2020 
je aj skutočnosť, že poklesla miera nášho 
dlhu na 6,7 % k pomeru všetkých príj-
mov, ktoré obec Močenok má. Znamená 
to, že splátky úrokov, ale aj splátky úve-
rov už nebudú v takej miere zaťažovať 
rozpočet obce v nasledujúcich rokoch,“ 
doplnil informácie starosta Urbánik.

Záverečný účet je zverejnený na we-
bovej stránke obce.

FINANČNE PODPORIL:

Fotopasce v extraviláne obce
Celé roky sa snažíme prostredníc-

tvom televízie, novín, letákov a po-
dobne naučiť občanov vážiť si prírodu 
a v súvislosti s tým premýšľať, kam so 
vznikajúcim odpadom. Snažíme sa im 
vysvetliť, že vynášať stovky a tisícky ro-
kov sa rozkladajúci odpad do prírody nie 
je dobré riešenie. Veríme, že naša snaha 
padla na úrodnú pôdu, ale opakovane sa 
zo siete rozumne uvažujúcich občanov 
niekto vyšmykne a zahlcuje lúky, polia, 
remízky či lesy tým, čo už doma nepo-
trebuje, napriek tomu, že v obci máme 
zabezpečený zber všetkých druhov od-
padov. V ostatných dňoch neutešenú si-
tuáciu s čiernymi skládkami v okolí obce 

riešilo vedenie našej obce inštaláciou fo-
topascí. „Vzhľadom k tomu, že sme našli 
v prírode priveľa čiernych skládok, sme 
boli nútení v extraviláne obce rozmiest-
niť rôzne fotopasce a dúfame, že pri-
chytíme páchateľov, teda tvorcov týchto 
čiernych skládok,“ potvrdil nám potrebu 
riešiť problém príslušník obecnej polície 
Gabriel Pápay počas inštalácie jednej 
z fotopascí. Pracovníci obecnej polície 
postupne rozmiestnili v lokalitách, kde 
sú čierne skládky tvorené opakovane, 
niekoľko fotopascí. Niektoré pracujú na 
princípe okamžitého odosielania správ 
na server, iné zberajú dáta na kartu s vy-
sokou kapacitou.

Záverečný účet obce
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Verejné prerokovanie CCE Šaľa
V stredu 2. 

júna 2021 sa v na-
šej obci uskutoč-
nilo verejné prero-
kovanie k zámeru 
výstavby Centra 
cirkulárnej ekono-
miky Šaľa. Prero-
kovanie sa konalo 
v spoločenskej 
sále obecného úra-
du za dodržania 
všetkých opatrení 
nariadených vy-

Aktuality z obce
Počas prvého júnového týždňa kresťa-
nia slávili sviatok Najsvätejšieho Kris-
tovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaného 
Božie Telo. Sviatok bol vo štvrtok, ale 
slávnostná svätá omša pri tejto príleži-
tosti aj s tradičnými oltárikmi v parku sa 
konala v nedeľu 6. júna 2021. Omšu vo 
Farskom kostole sv. Klimenta celebroval 
kaplán našej farnosti Dalibor Vavro. Po 
svätej omši v kostole sa prítomní vydali 
na procesiu k oltárikom. Kaplán Vavro 
symbolicky znázorňoval pamiatku nose-
ním monštrancie s kúskom premeneného 
chleba a procesia sa postupne zastavila 
pri všetkých štyroch oltárikoch.

Organizácia zodpovednosti výrobcov 
Envi – pak v uplynulých dňoch oceni-
la snahu obce Močenok o čo najlepšie 
triedenie odpadov a s tým súvisiace 
benefity pre nás všetkých. Naša obec 
tak prispela spolu s ostatnými obcami 
a mestami realizujúcimi triedený zber 
k celkovej úspore emisií skleníkových 
plynov za rok 2020 v objeme 70 545 000 
kg CO2. Konkrétne naša obec prispela 
vytriedením 267 339 kg odpadu.

V nedeľu 13. júna 2021 sa v našej farnos-
ti konala sviatosť birmovania alebo svia-
tosť Zoslania Ducha svätého. Sviatosť 
birmovania tvorí spolu s krstom a Eucha-
ristiou jeden celok sviatostí uvádzania do 
kresťanského života. V tomto roku svia-
tosť birmovania prijalo 98 birmovancov 
z našej farnosti a okolia. Sviatosť vyslu-
hoval náš rodák biskup Mons. František 
Rábek.

V piatok 11. júna 2021 sa v Kostole 
sv. Gorazda na nitrianskej Klokočine 
uskutočnila vysviacka diakonov. Svä-
titeľ Peter Beňo vysvätil trojicu dia-
konov, z ktorých jedným bol náš spo-
luobčan Radoslav Lenčéš. Radoslav 
teraz absolvuje dvojmesačnú diakon-
skú prax vo Farnosti Topoľčany-mesto 
a potom bude pokračovať v štúdiu po-
sledného ročníka. Blahoželáme a pra-
jeme veľa Božích milostí.

V piatok 11. júna 2021 sa uskutočnil po 
dlhej pandemickej prestávke hromadný 
odber krvi. Odber realizovala Národná 
transfúzna služba z Nitry v spolupráci 
s Miestnou organizáciou Červeného krí-
ža v našej obci za dodržania všetkých 
nariadených opatrení. Krv prišlo počas 
piatku darovať 34 darcov, z ktorých boli 
3 prvodarcovia.

Chráňme prírodu spoločne

Je začiatok leta a príroda je v plnej 
sile, rastliny bujne rastú a kvitnú. V le-
soch sa rodia mláďatá a v hniezdach sa 
liahnu vtáky. Všetky zvieracie mamy sa 
svoje mláďatá snažia chrániť a k ich kŕ-
meniu a výchove potrebujú pokojné pro-
stredie. O zvieratká sa počas celého roka 

starajú poľovníci – v zime ich pravidelne 
prikrmujú, v lete napájajú a rekonštruu-
jú kŕmidlá. V čase pandemickej situácie 
začalo chodiť do prírody niekoľkoná-
sobne viac ľudí, ako tomu bolo predtým, 
mali by si preto uvedomiť, že lesy a lúky 
nie sú ich prirodzeným prostredím, »  

hláškou úradu verejného zdravotníctva. 
Za realizátorov zámeru sa verejného 
prerokovania zúčastnilo vedenie spo-
ločnosti Ewia a. s., ktorá projekt za-
strešuje, a zároveň odborníci z oblasti 
ekológie, environmentálneho inžinier-
stva, dopravy alebo verejného zdravia. 
Spomedzi verejnosti prejavila záujem 
necelá tridsiatka občanov, väčšinou 
z okolia našej obce.

V prvej časti prerokovania bolo 
predstavené fungovanie celého sys-
tému centra cirkulárnej ekonomiky, 
ktoré by mohlo vyrásť na okraji areá-
lu chemického podniku Duslo. V hre 
sú dve miesta – jedno bližšie k mestu 
Šaľa a druhé zasa bližšie k našej obci. 
Prednášajúci z radov vedenia spoloč-
nosti realizujúcej zámer a spoločnosti 

zaoberajúcej sa ekológiou ozrejmili 
spôsob spracovania odpadov, ktoré sa 
majú v plánovanej prevádzke centra 
zhodnocovať, ale aj všetky ekologické 
a ekonomické dopady takejto prevádz-
ky na región.

V časti vyhradenej na otázky alebo 
názory verejnosti prítomní položili nie-
koľko otázok týkajúcich sa plánované-
ho projektu alebo vyjadrili svoj názor na 
fungovanie spaľovne v našom regióne – 
názory boli kladné aj záporné. Všetky 
pripomienky občanov budú spracované 
a zaslané ministerstvu životného pros-
tredia ako podnety k danej problemati-
ke. V ďalšom kroku bude ministerstvo 
rozhodovať o ďalšom postupe na zák-
lade všetkých informácií včítane pripo-
mienok obyvateľov regiónu.
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» ale prirodzeným životným prostredím 
voľne žijúcich živočíchov, ktoré pred 
hlukom, psami či odpadkami nemajú 
kam ujsť. V mene všetkých poľovníckych 
združení v obci žiadal občanov o ohľadu-
plnosť predseda jedného z nich. „Dovo-
ľujem si poprosiť a požiadať občanov, 
aby sa chovaním prispôsobovali aktuál-
nemu obdobiu, či už je to na prechádz-
kach, počas venčenia psíkov a podobne, 
lebo je tu obdobie kladenia mláďat a liah-
nutia vtákov. Vyrušovanie, ktoré tam 
kvôli vysokému počtu návštevníkov je, 
by bolo dobre nejakým spôsobom trošku 
obmedziť, držať si psíkov na povel a na 
dohľad, aby neodbiehali ďaleko od chod-
níkov. V polovici mája začalo aj obdobie 
lovu a kolegovia poľovníci budú chodiť 
na postriežky, vhodné by bolo absolvo-
vať vychádzky od 8. ráno do nejakej 19. 

hodiny, aby si poľovníci mohli plniť po-
vinnosti, ktoré v chotári majú,“ ozrejmil 
predseda PZ Zálesie Miroslav Pápay.

Rovnako ako je dôležité správať sa 
v lese ohľaduplne voči rastlinám aj živo-
číchom, je dôležité zanechať ho po svojej 
návšteve čistý. ,,Chcel by som apelovať 
na všetkých, ktorí chodia von, aby sa dr-
žali takého ľudského poriadku, teda ne-
nechávali smeti a prázdne obaly v chotá-
ri, nech máme trošku tú krajinu kultúrnu 
a keď na tie prechádzky ideme, aby sme 
sa nemuseli  rozčuľovať nad neporiad-
nosťou iných, ale aby to bola radosť,“ 
doplnil predseda Pápay. Správajme sa 
všetci preto k prírode tak, aby si jej krásu 
so všetkým, čo k nej patrí, mohli vychut-
návať aj nasledujúce generácie. Veď ak 
si tam vládzeme priniesť jedlo a nápoje, 
tak ľahké prázdne obaly určite unesieme 

naspäť bez problémov. A o tom, že sa tam 
nemajú vyvážať žiadne iné odpady, ktoré 
by sa tu rozkladali stovky rokov, sa snáď 
ani netreba rozpisovať.

Deň detí v Močenku
Začiatok júna vždy patrí deťom, pre-

tože vtedy slávia Medzinárodný deň detí. 
Kvôli zlej pandemickej situácii sa však po-
čas uplynulého roka nemohlo pre ne usku-
točniť žiadne podujatie a v tomto roku 
s obmedzeniami podľa vestníka vlády.

Deti v materskej škole sa v tomto roku 
mohli tešiť zo svojho sviatku dokonca 
päť dní, počas ktorých boli pre ne pripra-
vené zaujímavé aktivity. „Deti si naozaj 
vychutnávajú celý ten týždeň, kedy slá-
via ten svoj sviatok, a prichádzajú v hoj-
nom počte do materskej školy, môžeme 
povedať, že je 95 % účasť detí, veľmi 
sa z toho tešíme. V Deň detí 1. júna sme 
pripravili pre našich žiakov individuál-
ne športové súťaže, niektoré deti boli na 
športovom ihrisku futbalovom, iné boli 
zasa na výletoch v prírode. Individuálne 
si pani učiteľky pripravili pre deti rôzne 
súťaže. Ďalší deň deti tancovali s myšia-
kom Mickeym a Minnie, takže bolo vese-
lo. Prišli nás pozrieť aj nejaké zvieratká 
do materskej školy a počas ďalšieho dňa 
mali deti súťaže Z rozprávky do rozpráv-
ky. Každá pani učiteľka si pripravila jed-
no stanovište, ktoré prezentovalo nejakú 
rozprávku, a boli tu pripravené zaujímavé 
súťaže. Počas všetkých súťaží a zábavy 
sme sa snažili o čo najmenej kontaktov 
detí s materiálmi použitými v súťažiach 
a pravidelne sme ich dezinfikovali. Dnes 
nás čaká návšteva policajtov, deti si pre 
nich pripravili aj výstavku kresieb,“ pri-
blížila nám bohaté oslavy Dňa detí v ma-
terskej škole riaditeľka Soňa Hippová. 
Všetky detičky čakali policajtov na škol-

skom dvore a prichádzajúce policajné 
autá nadšene vítali. Ich radosť bola ešte 
väčšia, keď sa im predstavili policajti so 
služobnými psíkmi, ktoré dokonale po-
slúchali a vedeli vyhľadávať výbušniny 
alebo zadržať páchateľa. „Je to forma 
preventívnej aktivity, ktorú polícia vyko-
náva niekoľkokrát ročne, nanešťastie tá 
doba bola taká, že nám neumožnila robiť 
takéto výjazdy. Opatrenia sa uvoľňujú, 
tak sme využili túto možnosť a prijali 
sme pozvanie pani riaditeľky, naše po-
zvanie zasa prijali aj kolegovia zo slu-
žobnej kynológie Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Nových Zámkoch, 
ktorí predviedli deťom ukážky práce so 
psami v teréne,“ pochvaľoval si kontakt 
s najmladšou generáciou občanov riaditeľ 
Obvodného oddelenia Policajného zboru 
v Močenku Jozef Komlósi. 

Deti v materskej škole si naozaj vy-
chutnávali zaujímavé aktivity každý deň 
a veľmi si to užívali. „Najviac sa mi páčili 

súťaže,“ potvrdil Maxim. „Bol Deň detí 
a ja som si to užívala. Budú aj skákacie 
hrady, tak tie si budem užívať najviac,“ 
tešila sa na ďalší program Ela. „Prišiel 
Mickey Mouse a Minnie a máme tu vše-
lijaké súťaže, lebo bol Deň detí,“ pridala 
sa aj Hanka. Záver aktivít venovaný Dňu 
detí tvorili atrakcie v školskom dvore – 
deti sa vybláznili v skákacom hrade na 
šmykľavkách a podobne.

Sláviť mohli deti aj v nedeľu 6. júna 
2021, kedy pre ne obec zorganizovala 
Deň detí. Podujatie sa za pomerne prís-
nych hygienických opatrení uskutočni-
lo v parku. Všetky súťažné stanovištia 
boli pripravené tak, aby sa deti jedno po 
druhom nedotýkali žiadnych predme-
tov a bolo ich menej ako zvyčajne, aby 
ich splnenie netrvalo príliš dlho, pretože 
z dôvodu platných opatrení sa na podujatí 
nepodávalo jedlo a nápoje. Deti si vyskú-
šali svoju šikovnosť v hľadaní rozdielov » 
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» na obrázkoch, v poznávaní zvukov zvie-
ratiek, v kopaní na cieľ či v tvarovaní ces-
ta, ktoré si potom mohli zobrať domov. 
„Ja som sem prišla, lebo som vedela, že 
mi tu bude dobre ako vtedy, keď tu boli 
tí piráti,“ spomenula si na Deň detí spred 
dvoch rokov Saška. „Najviac sa mi páčilo 
to pečenie, aj keď som to veľmi nevedela 
a bolo to tenšie na konci,“ povedala nám 
so smiechom Barborka po absolvova-
ní  stanovišťa, kde sa modelovalo cesto. 
„Mne sa páči, že som robila slimáka 
a ešte to, kde bolo treba ísť pomaly a po-
tom veľkým krokom,“ vybrala si najlep-
šie stanovištia Salome. „Mne sa celkom 
páčilo tam, kde sme robili tie malé krôč-
ky a potom dlhé a bolo to celkom fajné, 
ale bolo to skôr pre také menšie deti,“ 

skonštatovala s úsmevom školáčka Sára. 
Každé dieťa dostalo za splnenie všetkých 
piatich disciplín drobné odmeny, o ktoré 
sa okrem obce postarali aj sponzori. „Sme 
veľmi radi, že situácia s covidom a všet-
kými opatreniami nám umožnila urobiť 
toto prvé podujatie v rámci tohto kalen-
dárneho roka. Stretávame sa s deťmi 
a ich rodičmi pri súťažiach a plnení úloh 
vlastne po dvoch rokoch, pretože minulý 
rok sme neorganizovali Deň detí a podľa 
toho, ako sa tu deti a ich rodičia pohybu-
jú v príjemnom prostredí nášho parku, si 
myslím, že o podujatie je záujem,“ kon-
štatoval starosta Roman Urbánik, ktorý 
sa prišiel pozrieť na priebeh podujatia. Za 
dve hodiny trvania podujatia sa prišlo do 
parku zabaviť približne 150 detí.

V utorok 8. júna 2021 sa v základnej 
umeleckej škole v našej obci konal záve-
rečný koncert. Realizácia bola netradič-
ná ako celý školský rok, koncert sa ko-
nal bez divákov. Prezentovala sa na ňom 
štyridsiatka žiakov školy z hudobného 
odboru. Počas koncertu odznelo množ-
stvo speváckych vystúpení, žiaci školy 
sa prezentovali hrou na gitaru, elektrickú 
gitaru, zobcovú a priečnu flautu, key-
board, klavír, husle, trúbku a akordeón. 
„Aj napriek pandémii vyučovanie v zák-
ladnej umeleckej škole pokračovalo for-
mou dištančného vzdelávania, približne 
od polovice mája sme otvorili školu pre 
všetky odbory a výučba pokračovala už 
prezenčnou formou. Napriek krátke-
mu času alebo sťaženým podmienkam 
sme, myslím, že dostatočne pripravili 
žiakov na záverečný koncert, počas kto-
rého odzneli aj dve absolventské čísla. 
Z môjho pohľadu môžem tento školský 
rok hodnotiť pozitívne, i keď bol oproti 

tým predošlým komplikovaný, ale je tam 
stále vidieť to umelecké napredovanie 
u tých žiakov,“ konštatoval riaditeľ školy 
Tomáš Obola.

Na koncert prichádzali žiaci postupne 
a trval v podstate celý deň, kým sa všetci 
so svojím programom vystriedali. „Pevne 
verím, že v septembri bude tá situácia ešte 
lepšia, ako je v tomto momente a otvorí-
me brány školy pre všetkých tak ako tra-

dične, a zároveň pozývam na zápis, ktorý 
sa bude konať v posledný augustový ale-
bo v prvý septembrový týždeň, prípadne 
je možné poslať elektronickú prihlášku 
prostredníctvom našej webovej stránky,“ 
doplnil informácie riaditeľ Obola. 

Záujemcovia o štúdium v základnej 
umeleckej školy si môžu podrobnejšie 
informácie dohľadať na webovej stránke 
školy www.mocenokzus.edupage.org.

Záverečný koncert 
mladých umelcov
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Začiatky močenského ochotníckeho 
divadla sa datujú do roku 1921. Z tohto 
roku sa totiž zachoval plagát pozývajú-
ci  na predstavenie divadelnej hry Ferka 
Urbánka Už sme všetci v jednom vreci. 
Znamená to, že to mohla byť prvá naštu-
dovaná hra, ale mohlo ich byť aj niekoľko 
pred ňou, o tých však záznam nemáme. Po 
roku 1918 prestala byť slovenčina na na-
šom území po rozpade Rakúsko-Uhorska 
tabu a ľudia ju mohli používať bez obme-
dzení. Po tomto roku prišli do kaštieľa re-
hoľníci Spoločnosti bratov kresťanských 
škôl a začalo sa obdobie rozkvetu ochot-
níckeho divadla v našej obci. Divadelné 
hry nacvičovali deti i dospelí. Miestom 
pre hranie bola školská trieda či krčma. 
Javisko bolo vždy improvizované (naprí-
klad na pivových sudoch), kulisy si herci 
alebo režisér vyrábali vlastnoručne z do-
stupných materiálov, plachta slúžila ako 
opona, petrolejové lampy ako osvetlenie 
javiska. Napriek všetkému ochotníci hra-
li s nadšením, najradšej hrali hry sloven-
ských autorov.

Prvý ochotnícky súbor založil 
kaplán Koloman Juska a bol zlože-
ný z mládežníkov. Ako prvú hrali 
hru Ferka Urbánka Kamenný chod-
níček, neskôr napríklad Márnotrat-
ného syna. Režisérmi boli neskôr 
okrem kaplána Jusku aj školskí 
bratia alebo učitelia. Z obdobia od 
20. po 40. roky minulého storočia  
je známych viac ako 20 titulov, 
ktoré močenskí ochotníci naštu-
dovali a odohrali pred publikom.  
Po roku 1940 stále trvalo nadše-
nie z možnosti nacvičovať nové divadelné 
hry, situácia sa však začala meniť, keď sa 
nehrávali iba hry z dedinského prostredia, 
lebo vtedy bolo potrebné začať zháňať di-
vadelné kostýmy, ktoré nemali herci bežne 
doma. Kostýmy si požičiavali napríklad 
z Martina alebo z českého Kostelca nad Or-
licí. Plagáty si maľovali ručne, ale s osve-
tou nebol veľký problém, lebo veľká časť 
dediny žila divadlom a všetci vedeli, čo sa 
nacvičuje aj kedy sa bude hrať. Počas roka 
dokázali naštudovať aj viacero predstavení. 
V roku 1950 začal v našej obci pôsobiť aj 
oficiálny učiteľský dramatický súbor, ktorý 
založil a zároveň bol režisérom učiteľ Ján 
Bobko. V súbore účinkovali najmä učite-
lia, ale vypomáhali im aj rodinní prísluš-
níci. Učitelia hrali divadlá aj predtým, ale 
nie v samostatnom súbore. Ich asi najväč-
ší úspech sa dostavil už v roku 1953, keď 
s hrou Mlyny vyhrali divadelnú prehliadku 
v Šali a ako odmenu dostali 35 000 korún 
československých na zakúpenie kulís. Na-

študovali množstvo hier od slovenských au-
torov, ale napríklad aj od Gogoľa. Pán učiteľ 
Bobko bol režisérom do roku 1958, potom 
bol z Močenka preradený do inej školy. Sú-
bor však v činnosti pokračoval, pretože do 
učiteľského zboru stále prichádzali posily 
v podobe zapálených divadelníkov, ako na-
príklad manželia Gašparíkovci, pán učiteľ 
Baláž alebo pani učiteľka Janská, ktorí po-
silnili rady hercov. V roku 1960 sa k učite-
ľom pridali aj mladí nadšenci z obce a na-
študovali operetu Gejzu Dusíka Modrá ruža.

V ďalších rokoch sa divadelné predsta-
venia, ktoré sa dovtedy hrávali v krčmách, 
kaštieli, škole a v podobných priestoroch, 
presunuli do kinosály v Orlovni, kde bolo 
aj javisko, na ktoré svietili reflektory, 
a hoci šatne neexistovali, všetci zmenu 
s nadšením uvítali. V roku 1966 sa Jozef 
Gašparík a Ľudovít Suchý podujali prebu-
dovať javisko – s pomocou miestneho JRD 
a Združených služieb zveľadili javisko, 
nainštalovali nové osvetlenie a opravili 
oponu. Z bývalej zborovne urobili šatňu 
a z nej priamy prístup na javisko.

Asi najpočetnejšia bola generácia diva-
delníkov v 60-tych rokoch minulého sto-
ročia, vtedy vznikali divadelné súbory pod 
rôznymi spoločenskými organizáciami. 
Réžii sa venovali najmä páni Thúroczy, 
Holásek, Deváth, Slamka, Gašparík, Kopr-
da a pani Holáseková.

V roku 1968 prestala doba priať ochot-
níckemu divadlu a začala sa rozmáhať éra 
televízie, o ochotníčenie prestával byť zá-
ujem. Pokračovateľmi boli začiatkom 80-
tych rokov mladí združení vo vtedajšom 
Socialistickom zväze mládeže, ktorí pod 
taktovkou pána učiteľa Michala Ilečka 
naštudovali hru Karneval v Bruchoslavi-
ciach. Oficiálne začalo ochotnícke divadlo 
fungovať opäť v roku 1988, prvotinou bola 
scénka Poklad Yankeeho Zeffra. V roku 
1988 vznikol pri farskom spoločenstve aj 
divadelný súbor, ktorý neskôr prijal meno 
Gorazd. V súbore účinkovali všetky veko-
vé kategórie hercov. Zakladateľom, reži-
sérom aj hercom bol Peter Sýkora. Súbor 

pripravoval vianočné hry, scénky o svätom 
Mikulášovi alebo predstavenia o živote 
svätých. Skúšky i vystúpenia bývali naj-
mä v kostole. Súbor podporoval správca 
farnosti Alojz Dubravický. V roku 1989 
naštudovali hru Svätá Helena, s ktorou 
sa predstavili vo viacerých farnostiach. 
Potom ešte napríklad Jozefko, Pochova-
ný život alebo Svätý Gorazd. K hre o sv. 
Gorazdovi sa súbor ešte raz vrátil v 1. roč-
níku festivalu Gorazdov Močenok v roku 
1993 a vyhral s ňou súťažnú časť. Neskôr 
naštudoval napríklad hru Zázrak na vlásku, 
Klement alebo Svätopluk (poslednú meno-
vanú v réžii Vladimíra Sadíleka).

Dedinský ochotnícky divadelný súbor 
bol obnovený v roku 1990 a pôsobil pri 
kultúrnom stredisku a pozostával najmä zo 
starších ochotníkov, ktorí sa po dlhšej pre-
stávke vrátili na javisko, ale pridali sa mla-
dí, ktorí s divadlom začínali. Hrali najprv 
jednoaktovky a divadelné skeče, neskôr 
veselohry z dedinského prostredia – Chu-
dobná rodinka,  Kubo alebo Divá Bára. 
Réžii sa venoval Peter Sýkora a neskôr aj 
Anna Tóthová. K predošlým hrám pridali 
Jožko Púčik a jeho kariéra, Ženský zákon, 

Všetko naopak a mnoho iných. 
Ako ďalší v poradí sa k reži-
sérom pridal Vladimír Sadílek 
a spolu so súborom naštudoval 
slovenskú klasiku Neprebude-
ný od Martina Kukučína.

V roku 2008 sa divadelný 
súbor premenoval na Divadlo 
Dominus. Súbor pokračoval aj 
v spolupráci s režisérom Vla-
dimírom Sadílekom. Spoločne 
naštudovali napríklad Dom 
Bernardy Alby, Ryba pre šty-

roch alebo hru Matka (s touto hrou vyhrali 
hlavnú cenu Gorazdovho Močenka v roku 
2010). S režisérom Romanom Budaiom 
v roku 2009 súbor naštudoval hru Panny 
v oblakoch. V ďalších rokoch režisérsky 
divadlo viedol Peter Weinciller. Divadel-
níci naštudovali napríklad hru Keď jubi-
lant plače, Svadobné košele (s touto hrou 
sa stalo Divadlo Dominus laureátom di-
vadelného festivalu Aničky Jurkovičovej 
v Novom meste nad Váhom) alebo Mister 
Taylor a Bubáci.

V ostatných rokoch ochotnícka diva-
delná činnosť v našej obci mierne ochladla, 
stačí však zrejme iba správny popud, aby 
sa na divadelných doskách v Močenku zro-
dila nová hra.

Divadelná tradícia v našej obci slávi 
v tomto roku už storočnicu, preto všetci 
veríme, že nezanikne.

Použitá literatúra: bulletin Akí sme boli autoriek 
Gabriely Borzovej a Jiřiny Gašparíkovej

Divadlo v Močenku slávi storočnicu!
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Lenka Bollová bodovala v súťaži neprofesionálnych výtvarníkov
V apríli 2021 sa konala v Krajskom 

osvetovom stredisku v Nitre súťaž Re-
gion Art, online prezentácia diel regio-
nálnej postupovej súťaže neprofesionál-
nej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. 
Zastúpenie tu mala kresba a grafika, 
maľba, priestorová tvorba, insitné ume-
nie a digitálna tvorba. V tomto roku sa 
v kategórii insitnej tvorby prezentovala 
Močenčanka Lenka Bollová. So svojou 
podmaľbou na sklo vybojovala prvenstvo 
v kategórii. Lenka vo svojich exponátoch 
prezentovala aj močenský kroj. Odborná 
porota pod vedením akademického ma-
liara Karola Félixa hodnotila hlavne ori-
ginalitu, silu výpovede diela, osobitosť 
výtvarného stvárnenia, myšlienku diela, 

technické a kompozičné zvládnutie a fa-
rebné cítenie. Porotu na Lenkinej tvorbe 
zaujala najmä technika, pretože podmaľ-
ba na sklo je stará technika maľovania na 
rubovú stranu skla, kedy sa maľujú naj-
prv detaily a nakoniec pozadie. Práce au-
torky Lenky Bollovej postúpili do kraj-
ského kola Výtvarného spektra, ktoré sa 
konalo v máji 2021 v Tribečskom osveto-
vom stredisku v Topoľčanoch. Lenka tu 
získala cenu za kolekciu diel a jej diela 
zároveň postúpili do celoštátneho kola 
Výtvarného spektra, ktoré sa bude na je-
seň konať v Leviciach.

Tvorbu Lenky Bollovej sme už mali 
možnosť vidieť v uplynulom roku na jej 
autorskej výstave v Krajskom osvetovom 
stredisku v Nitre. Tu predstavila svoje 
diela s vidieckou tematikou – svoj život 
prepojený so životom na dedine, ľudo-
vé zvyky a tradície, slávenie sviatkov či 
obradov. Svojou tvorbou oživuje tradície 
a život ľudí z Močenka, ale zároveň ma-
puje a zachytáva aj vidiecke motívy z ce-
lého Slovenska. Intenzívne sa maľovaniu 
na sklo začala venovať približne pred 
siedmimi rokmi. Jej výtvarné cítenie sa 
odzrkadľuje aj v bohatej palete farieb, vy-

užíva sýte farby, línie a kontúry. Jej maľ-
by sú obohatené tradičnými ornamentmi, 
citátmi a zaujímavými myšlienkami.

Lenke prajeme čo najlepšie umiest-
nenie v celonárodnom kole a zároveň jej 
vyjadrujeme vďaku za skvelú reprezentá-
ciu našej obce.

Mária Dičérová
vedúca Klubu tvorivosti

Netradične v júnovom termíne sa 7. 
júna 2021 konalo v Šali vyhlásenie naj-
úspešnejších športovcov, trénerov a zaslú-
žilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za 
rok 2020. Pandemická situácia nedovoľo-
vala zorganizovať podujatie skôr a aj 
v tomto termíne sa ešte riadilo nejed-
ným opatrením, ktoré bolo potrebné 
dodržať. Vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov, trénerov a funkcionárov 
zorganizovala Asociácia telovýchov-
ných jednôt a klubov okresu Šaľa 
a mesto Šaľa. Prítomným sa v úvode 
prihovoril primátor Šale Jozef Be-
lický. „Prežili sme asi najnáročnejší 
rok, aký kto pamätá v športe a nie-
len v športe, ale napriek tomu sme 
mali športovcov, ktorých dokážeme 
oceniť, preto, lebo mali úžasné úspechy na 
tých málo podujatiach, ktoré sa diali. Veď 
história si nepamätá, že by boli odložené 
olympijské hry a ďalšie športové podujatia. 
V rámci Slovenska sa nedialo takmer nič, 
ale na tých pár podujatiach – pohárových 
stretnutiach, nejakých turnajoch – naši 
športovci dosiahli neprehliadnuteľné úspe-

chy, a to zo všetkých obcí okresu, takže som 
rád, že sme dnes mali koho oceniť a že ich 
húževnatosť prekonala aj túto krízu,“ tešil 
sa aj z malých úspechov primátor Belický.

Oceňovalo sa ako tradične v niekoľ-
kých kategóriách a z našej obce boli oce-
není futbalisti. V kategórii mládežníckych 

kolektívov dostalo ocenenie mužstvo 
mladších žiakov U13 Futbalového klubu 
Močenok, ktoré v ročníku 2019/2020 vy-
hralo IV. ligu bez straty bodu a v aktuálnom 
ročníku si vedú rovnako dobre a pod tréner-
skou taktovkou Gabriela Vrbu vyhrali halo-
vý aj letný turnaj organizovaný Oblastným 
futbalovým zväzom v Nitre. „Podľa mňa 

sme dobrý kolektív, súperi boli tiež veľmi 
dobrí, ale do každého zápasu sme šli na 100 
% a chalani dobre hrali. Teraz nám odišli 
traja veľmi dobrí hráči, ale veríme, že už 
táto situácia prejde a že budeme hrať na-
ďalej na tej istej víťaznej vlne ako doteraz. 
Ďakujeme za toto ocenenie,“ rozhovoril sa 

talentovaný futbalista Miloš Ble-
ho, ktorý cenu za kolektív prevzal.

Druhým oceneným mládež-
níckym kolektívom bolo mužstvo 
futbalovej prípravky U9 Futbalo-
vého klubu Močenok. Prípravkári 
skončili v uplynulom ročníku vo 
svojej súťaži tretí a v tomto roč-
níku sú aktuálne bez prehry druhí. 
Rovnako ich starší kolegovia vy-
hrali nielen halový, ale aj klasický 
turnaj. Cenu za mladé futbalové 
nádeje prevzal ich tréner Matej 

Šimko: „Dnes som prebral ocenenie pre 
družstvo mladšej prípravky, ktorú trénujem 
už nejaký ten rôčik, a chcel by som vyjad-
riť hrdosť na chalanov, pretože naozaj si 
toto ocenenie zaslúžili. Vyhrali na halovom 
turnaji, aj na veľkom záverečnom turnaji 
v Nitre a dúfam, že čoskoro opäť budú môcť 
fanúšikov a rodičov tešiť na turnajoch.“  »

Športovec roka 2020
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Hádzanársky klub Junior Močenok na čele s prezidentom Jaroslavom Tóthom srdečne ďakuje sponzorom Mariánovi Vimmerovi, 
majiteľovi spol. Mavitor a Šimonovi Slamkovi zo spol. ProMont za sponzorskú pomoc pri výmene striedačiek a brán v športovej hale.

Pandemická situácia zasiahla do 
všetkých oblastí nášho života. Veľmi 
významným spôsobom ovplyvnila aj 
športové dianie – začínajúc od najvyš-
ších svetových súťaží, cez republikové, 
krajské či okresné súťaže až po rekreač-
ný šport. Nevyhla sa, samozrejme, ani 
športu v našej obci – už počas jesene 
boli zastavené súťaže v hádzanej, fut-
bale či stolnom tenise. V tomto období 
(v druhej polovici mája – pozn. red.) sa 
opatrenia začali uvoľňovať a športovcov 
i divákov zaujíma, či bude súťažný roč-
ník pokračovať alebo nie. „Na základe 
hlasovania klubov Výkonný výbor Ob-
lastného futbalového zväzu v Nitre 17. 
5. rozhodol o anulovaní súťažného roční-
ka 2020/2021, čo sa týka dospelých. Čo 
sa týka mládežníckych kategórií zatiaľ 
definitívne rozhodnutie nepadlo, to oča-
kávame v najbližších dňoch. Avšak mo-
mentálna pandemická situácia dovoľuje 
odohrať futbalové zápasy iba s platným 
24 hodinovým antigénovým testom ale-
bo s platným 72 hodinovým testom PCR, 
čo v daných podmienkach považujeme za 
nereálne. Tréningový proces pokračuje 
vo viac-menej neobmedzenej forme, čo 
sa týka externých priestorov, problém je 
akurát s využívaním vnútorných priesto-
rov, ale momentálne 50 športovcov môže 
byť na hracej ploche, takže tam problém 
nevidíme, trénovať sa môže. Pripravuje-
me sa na budúcu sezónu, lebo čo sa týka 
mládeže, možno je v hre ešte dohranie je-
sennej časti, zostávajúcich 5 kôl, takže to 
prinesie najbližší čas,“ zhodnotil situáciu 
vo futbale v polovici mája prezident Fut-
balového klubu Močenok Miloš Bleho. 
„Dostali sme zo zväzu možnosť dohrať 
súťaž, nazvali to reštart súťaže. Náš klub 
prejavil záujem dohrať túto súťaž. Žiac-
tvo dohrá súťaž turnajovo a bude rozde-
lená na dve časti – západ, východ. Naše 

žiačky sa stretnú so Šaľou a Dunajskou 
Stredou. Ženy dohrajú súťaž normálne, 
po jednom zápase. Čo sa týka organizač-
ných vecí, sme pripravení, musíme plniť 
iba nariadenia, ktoré vydal Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Zá-
leží nám na tom, aby sme hrali teraz čo 
najviac, pretože rok sme stáli a chceme sa 
dostať do zápasového tempa,“ zhodnotil 
situáciu prezident Hádzanárskeho klubu 
Junior Močenok  Jaroslav Tóth.

„Sezóna 2020/2021 bola skončená 
15. októbra 2020, odohrali sa štyri maj-
strovské zápasy IV. ligy aj V. ligy. VI. 
liga sa nestihla ani rozohrať a najnovšie 
sme zistili, že sa celá súťaž anuluje a už 
sa nebude ani dohrávať. Maximálne, čo 
sa odohrá v pingpongu, je extraliga, aj to 
turnajovým spôsobom,“ smutne konšta-
toval predseda Stolnotenisového oddielu 
Močenok Martin Gálik. 

Napriek iba postupne sa uvoľňujúcej 
situácii a stále platným obmedzujúcim 
nariadeniam sa vedenia klubov zaobera-
jú myšlienkou, čo všetko by chceli počas 
letných mesiacov zorganizovať v prípa-
de, ak to pandemická situácia bude do-
voľovať, alebo aká bude organizácia ďal-
šieho ročníka. „Pokiaľ nám pandemická 
situácia dovolí, máme pripravené sústre-
denie pre najmenších futbalistov v dru-
žobnom Vracove, takisto sústredenie pre 
mládežnícke kategórie v Králikoch ne-
ďaleko Bystrice a pre mužov plánujeme 
18. júla 2021 tradičný letný futbalový 
turnaj. Ak to teda situácia dovolí, verím, 
že sa stretneme v čo najväčšom počte,“ 
prial by si prezident Bleho. „Sezóna bude 
taká istá, ako mala byť aj uplynulá, to 
znamená 14 mužstiev, záleží na rôznych 
okolnostiach, či sa aj začne súťaž, či sa 
bude hrať celá sezóna, alebo len sa niečo 
rozohrá. Plány na leto – v pláne sú dva 
turnaje. Jeden niekedy ku koncu júna 

a jeden niekedy začiatkom septembra. 
Prípadne si pripravíme interný turnaj,“ 
plánuje stolnotenisové leto Martin Gálik. 
Prvoligové hádzanárky Junioru už svoj 
reštart súťaže odohrali. 
1. kolo: HK Junior Močenok - HK Sla-
via Partizánske 29:32 (16:17)
2. kolo: ŠKP Bratislava - HK Junior 
Močenok 33:27 (17:14)
3. kolo: HK Junior Močenok - DHK 71 
Ferplast Nesvady 23:32 (8:16)
4. kolo: HK Sokol Bánovce nad Bebra-
vou - HK Junior Močenok 29:32 (14:16)

Výsledky žiackych družstiev:

Staršie žiačky
Turnaj v Šali:
HK Junior Močenok - HC DAC Dunaj-
ská Streda 14:24 (5:14)
HK Slovan Duslo Šaľa 1 - HK Junior 
Močenok 17:14 (7:7)
Turnaj v Močenku:
HK Junior Močenok - HK Slovan Duslo 
Šaľa 1 13:13 (5:6)
HK Junior Močenok - HC DAC Dunaj-
ská Streda 12:18 (10:9)

Mladšie žiačky
Turnaj v Šali:
HK Junior Močenok - HC DAC Dunaj-
ská Streda 9:26 (6:15)
HK Slovan Duslo Šaľa 1 - HK Junior 
Močenok 21:16 (10:8)
Turnaj v Močenku:
HK Junior Močenok - HC DAC Dunaj-
ská Streda 14:30 (7:16)
HK Junior Močenok - HK Slovan Duslo 
Šaľa 1 7:17 (3:8)

Správajme sa preto všetci zodpoved-
ne, aby sa situácia so šírením koronavíru-
su nezhoršila, a život zahŕňajúci aj šport 
aby mohol bežať tak, ako sme na to boli 
zvyknutí do konca roku 2019. 

Ako bude pokračovať športová činnosť v Močenku?

» Do našej obce putovalo aj tretie oce-
nenie. V kategórii tréneri bol ocenený Da-
niel Čiernik z Futbalového klubu Močenok. 
Daniel Čiernik je pedagóg, ktorý sa ak-
tívne venuje futbalu a zároveň trénuje 
mládež. Jeho zásluhou sa v Močenku po-
darilo stabilizovať dorastenecké mužstvo, 
čo potvrdzuje 2. miesto dorastencov v VI. 

futbalovej lige. „Ďakujem veľmi pekne za 
ocenenie, znamená pre mňa veľa a asi to aj 
pociťujem u tých chalanov, že som ich ako-
si po dlhom čase prebudil k životu a koneč-
ne nás je v tom kolektíve dosť. Baví ich to, 
škoda tej pandemickej prestávky, boli sme 
vynikajúco rozbehnutí, uvidíme, ako sa 
bude teraz hrať. Chcem sa chalanom poďa-

kovať, že majú o futbal záujem,“ povedal 
nám po prevzatí ocenenia Daniel Čiernik. 

Počas podujatia bola ocenená takmer 
päťdesiatka športovcov, trénerov a funkci-
onárov zo všetkých kútov okresu. Ocene-
ným srdečne blahoželáme a všetci svorne 
dúfame, že tento rok bude nielen pre šport, 
ale pre celú spoločnosť priaznivejší.
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Inzercia

„Už len kyticu kvetov
a horiace sviečky
na hrob ti môžeme dať
a vo svojom srdci
si ťa navždy zachovať.” 

Dňa 3. júla 2021 to 
bude 5 rokov, čo nás 
navždy opustil náš dra-
hý otec, dedko a manžel 
Ivan Szabo.
S úprimnou láskou 

spomína milujúca rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 

Dňa 22. júla 2021 
uplynie 15 rokov, čo 
nás navždy opusti-
la naša drahá ma-
mička a stará mama 
Katarína Suchá.

S láskou a úctou spomína dcéra, zať 
a vnučky a vnuk s rodinami. Kto ste ju 
poznali, venujte jej prosím spolu s nami 

modlitbu a tichú spomienku.

Dňa 29. júna 2021 
si pripomíname 1. vý-
ročie, čo nás navždy 
opustil otec a dedko 
Jozef Mondočko.
S úctou a láskou spomí-

na syn s rodinou.

Dňa 21. augusta 2021 
si pripomíname už 4. 
výročie, čo nás na-
vždy opustil náš mi-
lovaný otec a manžel 
Jozef Lenčéš.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí sa 23. júna 2021 
prišli naposledy rozlúčiť s našou dra-
hou mamou, babičkou a prababičkou 
Máriou Beňovou. Ďakujeme za preja-
vy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou spomína smútiaca rodina.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

Kúpim pozemok na ulici Balajka alebo na Nitrianskej ulici.
Prípadne starší dom. Tel.: 0917 315 271

Hľadáme byt (2-izbový, 3-izbový) v Močenku. Tel.: 0904 048 180

Sídlo advokátskej kancelárie: 
Švábská 1431/18, Močenok  951 31

Kontakt:
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 pozem-
kového práva, prevody nehnuteľností 
– kompletná príprava a vypracovanie 
dokumentov pre prevod nehnuteľností, 
vrátane autorizovaných advokátskych 
zmlúv o prevode vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam, vypracovanie 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností, právne pora-
denstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, 
nájmu a podnájmu bytu, nebytového 
priestoru, pozemkov, atď.

• obchodné právo, vrátane práva
obchodných spoločností

• pracovné právo  • občianske právo
• rodinné právo  • správne právo
• príprava a vypracovanie všetkých

druhov zmlúv
• vypracovanie návrhov na začatie

konania a ďalších podaní
v konaniach pred súdmi, orgánmi
štátnej správy a miestnej samosprávy 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Lýdia Vylimcová

• 

Posledný školský deň bol zároveň aj 
posledným dňom sezóny 2020/2021, kto-
rá v histórii futbalu nemá obdoby. Mesiac 
jún napokon priniesol návrat futbalu aspoň 
v mládežníckych kategóriách. O „veľký 
futbal“ kluby v oblasti záujem neprejavili. 
Družstvá od prípraviek až po dorast tak 
mohli v FK Močenok dohrať nekompletné 
súťaže a rozlúčiť sa s týmto nešťastným 
ročníkom, chvalabohu, na ihrisku.

Nájsť nadobudnutú formu nebolo pre 
každého ľahké, no močenských trénerov 
určite potešil záujem detí pokračovať 
v tom, čo ešte na jeseň poctivo budo-
vali. Ich počet sa, našťastie, vôbec ne-
zredukoval. Po úvodných tréningových 
jednotkách prišli prvé prípravné zápasy 
a zakrátko aj tie súťažné. Avšak aj v mlá-
dežníckych kategóriách mnoho zdeci-
movaných klubov na svoje stretnutia 

nenastúpilo. Preto o relevantnosti koneč-
ných tabuliek, kde tímy nemajú odohratý 
rovnaký počet zápasov, možno hovoriť 
len veľmi ťažko. Juniorské družstvá FK 
Močenok však pokračovali vo víťaznom 
trende z jesennej časti a potvrdzovali 
v zápasoch rolu favorita. Dorastenci vy-
hrali vo Vozokanoch 0:3 a doma porazili 
lídra z Nededu 15:1, starší žiaci vo svo-
jom jedinom vystúpení deklasovali Selice 
v pomere 20:0, mladší žiaci si poradili so 
súperom na ihrisku Veče výsledkom 1:5. 
V kategóriách starších prípraviek skonči-
lo A-mužstvo na 3. mieste a B-mužstvo 
na 14. mieste. Mladšie prípravky svoju 
skupinu bez jedinej prehry vyhrali.

Hráčska, ale aj tímová kvalita v jed-
notlivých zložkách futbalového klubu tak 
nesporne zostala a v porovnaní s ostat-
nými klubmi, nielen tými, ktoré zápasia 

o prežitie, môžeme pokojne konštatovať, 
že aj narástla. O to väčšia škoda je, že 
v dnešnej dobe si divák cestu na štadión 
nájde len veľmi zriedkavo. A pritom niet 
pre hráča lepšieho dopingu než podpora 
fanúšikov priamo na štadióne. Držme si 
teda spoločne palce, aby pohyb na čer-
stvom vzduchu nebol už onedlho opäť 
tabu a aby naše deti, ale i dospelí mohli 
budovať toľko omieľanú imunitu pri hre, 
ktorá ich baví. Mládež FK Močenok je 
totiž pripravená útočiť na tie najvyššie 
priečky aj v novej sezóne 2021/2022!

Matej Šimko

Úspešná sezóna mládeže FK v neľahkých podmienkach

Futbalový klub Močenok pozýva 
širokú verejnosť na tradičný Letný 
futbalový turnaj, ktorý sa odohrá 
v nedeľu 19. júla 2021 na domácom 
štadióne so začiatkom o 13.00 h.



100 ROKOV DIVADLA V MOČENKU




