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3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:  
sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým 
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označeNie Na obale: 

...
riaďte sa pravidlami svojej obce.

1. Snažte sa odpad netvoriť Vôbec.

len vytriedeNý oDpad sa dá zhoDnotiť a recyklovať.4.

2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do preDajne.

trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený oDpad občan Neplatí, 
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom oZV eNvi - paK.

obal označeNý  patrí do triedeného zberu. 

5.

6.

aK SpráVNe

SVet je KrajŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

Majte na pamäti Nasledovné pravidlá :

poplatKY Za oDpad
VIDÍ SA VÁM, ŽE ZA ODPAD PLATÍTE PRIVEĽA?  

POLOŽILI STE SI NIEKEDY OTÁZKU, ZA ČO VLASTNE PLATÍTE?

Čo je pre občana bezplatNé? 
Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov 
zodpovedajú výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI - PAK zabezpečujú a financujú 
zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu.

POZOR, AK JE V TRIEDENOM ZBERE VIAC, AKO 35 % NEČISTÔT (TO ZNAMENÁ 
ODPADU, KTORÝ DO DANÉHO KONTAJNERA ČI VRECA NEPATRÍ), ODPAD SA 

UŽ NEPOVAŽUJE ZA VYTRIEDENÝ A NAKLADANIE S NÍM MUSÍ UHRADIŤ OBEC.

Obyvatelia neplatia ani za zber elektroodpadu či batérií.

Za čo občan platí?
Poplatok za komunálny odpad zahŕňa zmesový odpad (čierny kontajner alebo vrece), 
drobný stavebný odpad, objemný odpad (napr. nábytok), odpad z cintorína, odpad  
z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj odpady z parkov a záhrad.

V  ROČNOM POPLATKU ZA ODPAD MAJÚ OBČANIA OD SVOJEJ OBCE 
ZABEZPEČENÝ KOMPLETNÝ SERVIS 365 DNÍ V ROKU. 

Prispejme spoločne k znižovaniu množstva odpadu v našich domácnostiach. Najlepším 
spôsobom je prevencia a minimalizácia odpadu, ktorá začína už pri nákupoch. 

Nezabúdajme, že odpadu vieme dať druhú šancu, či už napr. darovaním šatstva alebo kníh 
alebo opätovným použitím vecí. A ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych 
vreciach či kontajneroch.

€

€
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nutí. Všetkým patrí veľká vďaka. Dnes 
pozorujem včielky na letáči sama a som 
rada, že som to zvládla. V budúcnosti by 
som sa chcela venovať aj deťom, aby si 
včielky obľúbili a nebáli sa ich. Edukačné 
aktivity viesť hravou a pútavou formou, 
zoznámiť ich so životom včiel, dovoliť im 
nahliadnuť do úľa, oboznámiť ich s celým 
procesom tvorby medu a presvedčiť ich 
o tom, že včielka je zázrak prírody – vďa-
ka jej opeľovaniu sa rozmnožujú rastliny, 
čím sa zachováva druhová pestrosť našej 
prírody, že vďaka včelám máme veľa dru-
hov ovocia aj zeleniny a okrem nenahra-
diteľného opeľovania nám poskytujú aj 
celý rad iných produktov, ktoré majú ši-
roké využitie v gastronómii, kozmetickom 
a farmaceutickom priemysle. 

So životom včiel a liečivými včelími 
produktmi včítane ich praktického využi-
tia by som vás chcela postupne obozna-
movať aj v ďalších článkoch. 

Renata Straňáková, včelárka

Ako som sa stala včelárkou
S myšlienku začať včeláriť prišiel môj 

manžel Mirko. Našiel sa v tom dokonale. 
Veľa študoval, vzdelával sa vo včelár-
skom obore a s láskou sa včelám venoval. 
Ja som v tom čase väčšinou len počúvala, 
ako krásne rozpráva o živote včiel, pozo-
rovali sme včielky na letáči a pomáhala 

som pri vytáčaní medu. Ako to však v ži-
vote býva, nečakane nastala zmena a vče-
ly zostali bez včelára.  V tom okamihu 
som sa spolu s mojimi synmi rozhodla, 
že budeme na počesť nášho milovaného 
včelára vo včelárení pokračovať. Prišla 
jar a spolu s ňou ten okamih, keď sme sa 
začali o včielky starať. Moje prvé kroky, 
samozrejme, viedli na včelárske kurzy 
a aj rovno  ku včelám. Išlo predovšetkým 
o to, aby som sa dostala do kontaktu so 
živým včelstvom a zbavila sa strachu. 
Mala som naozaj veľký strach. Nebo-
lo to jednoduché, ale veď čo je v živote 
jednoduché. Moje začiatky boli ťažké, ale 
moji synovia mi boli a sú veľkou oporou. 
Pomáhali mi aj včelári, ako Miško Bleho 
a Janko Lenický svojimi radami, ale aj 
pomocou okolo včiel. S úsmevom si spo-
mínam na svoje začiatky a suseda pána 
Vojtecha Lóžiho, ako sme chytali roje 
a dostali sme aj nejedno žihadlo. Spolu 
sme zažili veľa úsmevných príhod aj bod-

Vraví sa, že ak vyhynú včely, vyhynie aj ľudstvo. Dúfajme, že sa táto predpoveď 
nenaplní, pretože aj v Močenku máme množstvo včelárov, ktorí sa o prežitie včiel 
príkladne starajú. Väčšinou sú to páni, ale nájdu sa aj zanietené včelárky. Jedna 
z nich – Renata Straňáková – nám prezradila, ako sa k netradičnej záľube dostala, 
a nielen, ako sa k nej dostala, ale že chce so včelárením zoznámiť aj iných.
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Aktuality z obce
Po skončení 5-ročného funkčné-

ho obdobia riaditeľa základnej školy 
bolo vypísané výberové konanie na 
tento post na ďalšie obdobie. Kvôli 
pandémii sa dátum výberového ko-
nania posunul a riadením školy bol 
poverený dovtedajší riaditeľ Eduard 
Lacko. Ten sa prihlásil aj do výbero-
vého konania, v ktorom ho komisia 
opäť vybrala ako vhodného kandidá-
ta, a základnú školu povedie ďalších 
5 rokov. V druhej polovici júna mu 
poverovací dekrét slávnostne odo-
vzdal starosta obce Roman Urbánik.  

22. júna 2021 sa konala v priesto-
roch spoločenskej sály obecného úradu 
výročná členská schôdza Miestnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku. Schôdze, na ktorej bola prednese-
ná správa o hospodárení za roky 2019 
a 2020, správa revíznej komisie aj plán 
práce pre rok 2021, sa zúčastnila viac 
ako tridsiatka členov a niekoľko hostí 
včítane starostu obce Romana Urbánika 
a predsedu okresnej organizácie Jedno-
ty dôchodcov Jozefa Kurňavu. 

25. júna sa začala v budove zdra-
votného strediska rekonštrukcia so-
ciálnych zariadení.  Odborná firma 
práce realizovala po skončení ordi-
načných hodín lekárov a počas víken-
dov, aby stavebnými prácami nerušili 
chod zdravotného strediska. Rekon-
štrukčné práce boli dohotovené pri-
bližne o mesiac.

Žatevný čas je opäť tu. V tomto roku 
kvôli špecifickému priebehu počasia po-
čas jari trošku neskôr, ako sme zvyknutí. 
Močenskí poľnohospodári začali úrodu 
repky, jačmeňa a pšenice zberať takmer 
o dva týždne neskôr, približne v polovi-
ci júla, keďže máj bol extrémne chladný 
a daždivý. „Z celkovej výmery okolo 2 000 
ha pšenice, jačmeňa, repky a hrachu, ktorý 
robíme v obmedzenej miere na výmere asi 
35 ha, ten sme zobrali 3. júla, to bol na-
ozaj len taký počiatočný štart. Po hrachu 
sme ostali mierne v šoku, lebo sme dosiahli 
50 % úrody oproti minulému roku. Obavy 
sme mali hlavne z toho dôvodu, že od 25. 
mája padlo 5 mm, namiesto bežných 70 
mm zrážok, ktoré padnú za jún. Bolo ex-
trémne sucho a čo bolo dôležité –   extrém-

ne teplo a prakticky 3 vlny tepiel, ktoré sa 
od toho 25. mája prestriedali na úrovni 35 
- 37 stupňov. To si ani nepamätáme, takže 
sme čakali skutočne veľmi veľké straty na 

úrovni možno 40 - 50 %, čo sa týka u ostat-
ných plodín, teda repky na výmere 700 ha, 
jarného sladovníckeho jačmeňa na výme-
re 700 ha a ozimnej pšenice na výmere » 

Žatva

Zákon o verej-
ných vodovodoch 
a kanalizáciách ho-
vorí, že v obciach, 
v ktorých je vybu-
dovaná kanalizácia, 
sú vlastníci stavieb 

povinní tieto stavby pripojiť ku kanalizá-
cii do konca roka 2021. V našej obci je 
na kanalizáciu pripojených asi 70 % všet-
kých nehnuteľností. Zákon, samozrejme, 
špecifikuje aj výnimky, kedy nehnuteľ-
nosť nemusí byť k verejnej kanalizácii 
pripojená. „Podľa zákona o Verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 
442 z roku 2002 v znení neskorších pred-
pisov je vlastník pozemku alebo vlastník 
nehnuteľnosti povinný splniť si povin-
nosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu 
do 31.12.2021. Povinnosť pripojenia sa 
na verejnú kanalizáciu sa však nevzťahu-
je na nehnuteľnosti, ktoré majú aktuálne 
povolený iný spôsob nakladania s odpa-
dovými vodami, pričom za iný spôsob 
sa považuje domová čistiareň odpado-
vých vôd alebo vodotesná žumpa. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje ani na odberné 
miesta, na ktorých pripojenie na verejnú 
kanalizáciu nie je technicky možné, alebo 
vyžaduje neprimerane vysoké náklady. 
Keďže sa povolenie na iný spôsob nakla-
dania s odpadovými vodami vždy vydáva 
na dobu určitú, odporúčame skontrolovať 
si platnosť tohto povolenia,“ informovala 
hovorkyňa Západoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti z odštepného závodu 
Nitra Dominika Čavojová. 

Od začiatku roka 2022 bude Západo-
slovenská vodárenská spoločnosť spolu-
pracovať s obecnými úradmi a postupne 
vykonávať kontroly nepripojených ne-
hnuteľností. „Všetkých vlastníkov nehnu-
teľností, ktorí nebudú mať svoju nehnu-
teľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu 
a nepreukážu zákonnú likvidáciu odpa-
dových vôd, bude riešiť príslušný orgán 
štátnej vodnej správy. Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť disponuje techni-
kou na zistenie nelegálneho vypúšťania 
odpadových vôd do verejnej kanalizácie 
a túto techniku využíva priebežne počas 
celého roka,“ spresnila Čavojová.

Upozorňujeme preto majiteľov nepri-
pojených nehnuteľností, aby využili čas 
a do konca roka svoju nehnuteľnosť pripo-
jili ku kanalizácii, pretože inak budú sank-
cionovaní. Pokuta sa môže vyšplhať na 
niekoľko stoviek eur a môže byť udelená aj 
opakovane. V prípade, že majitelia stavieb 
využívajú iný spôsob zhodnocovania odpa-
dových vôd, musia to vedieť vydokladovať.

Už niekoľkokrát sme upozorňovali aj 
na fakt, že do verejnej kanalizácie sa môžu 
vypúšťať iba odpadové vody z domácnos-
tí, nesmú byť do nej napojené zvody zo 
striech a čerpadlá na kanalizačnej trase nie 
sú schopné spracovať predmety ako teh-
ly, drevo, oblečenie, detské hračky a po-
dobne. Opakovane sa však tento problém 
v našej obci vyskytuje a pracovníci vodár-
ní chodia z kanalizácie v našej obci vybe-
rať predmety, ktoré sa žiadnym spôsobom 
nedajú spláchnuť v toalete ani v umývadle 
či dreze, takmer na dennej báze.

Povinnosť pripojiť sa ku kanalizácii
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»  1500 ha,“ mal pred začiatkom obilnej 
žatvy obavy o úrodu agronóm Poľnohos-
podárskeho družstva Močenok Milan Gier.

S miernymi obavami, aká bude v sku-
točnosti úroda a aké vysoké budú straty, sa 
poľnohospodári pustili do žatvy 13. júla 
2021. Dúfali, že straty nebudú dosahovať 
50 %, ako to bolo pri hrachu. „Pri repke sa 
to absolútne nepotvrdilo, repka, nakoľko je 
to ozimná plodina a bol veľmi dobrý prie-
beh zimy, prakticky vegetovala aj v zime 
a koreň narástol dostatočne hlboko, takže 
dosiahol až po spodnú vodu. Pri repkách 
sme dosiahli pekné výsledky, dokonca lep-
šie ako minulý rok a minulý rok sme mali 
pri všetkých plodinách podnikové rekordy. 
Pri ostatných plodinách to sucho už však cí-
tiť, najmä jarný jačmeň, ktorý má na vývin 
krátky časový úsek. Nesťažujeme si na úro-
du, aj keď je nižšia ako minulý rok, ale sla-
dovnícky priemysel požaduje podiely zrna 
nad sitom 2,5, to znamená toho najväčšieho 
zrna. Má ho byť 90 % podiel a taký ma-
teriál sme nebrali, čiže my budeme musieť 
s tým naším materiálom na parametrom,“ 
doplnil informácie Milan Gier. pozbero-
vých linkách niekoľko mesiacov pracovať, 
aby sme vyhoveli pomerne prísnym

V čase vzniku článku poľnohospo-
dári zberali ešte pšenicu, ktorá vykazuje 
približne rovnaké hmotnostné aj akostné 
hodnoty ako ostatné plodiny. „Pri  pšenici 
dosahujeme tiež veľmi slušné výsledky, 
čo sa týka kvantity. Čo sa týka kvality, 
tam už je to trošku problém. V poriadku 
sú všetky možné  parametre, je ich 5 - 6, 
ktoré sa sledujú, ale jeden parameter, kto-
rý je veľmi dôležitý, je objemová hmot-
nosť a tie objemové hmotnosti sú proste 
menšie ako boli. Zrna sa urodilo toľko ako 
inokedy, možno ešte viacej, ale je drobné. 
Bude tiež záležať od toho, že do akej mie-
ry budú schopní zľaviť naši odberatelia 
z kvality, hoci máme aj materiál na hranici 
potravinárskej pšenice. Partia ľudí, ktorá 
robí na pozberových linkách pod vedením 
Jožka Pápaya, sa bude musieť s tým nao-
zaj pohrať. Dažde, ktoré sme veľmi  úpen-
livo očakávali, a od 25. mája do 10. júla 
prakticky nepadlo nič, potom našťastie 
dažde prišli, čo žatve už nepomohlo. Ža-
tve to mohlo spraviť len zle, ale rozhodli 
prakticky o tom, že kukuricu mať bude-
me, lebo akurát, keď začala kvitnúť, tak 
prišli tie dažde a bola šanca, aby sa kuku-
rica opelila. Zatiaľ úroda vyzerá sľubne,“ 

zhodnotil prebiehajúcu žatvu aj rastúce 
plodiny Milan Gier. 

Naši poľnohospodári žatvu ukončili 
do konca júla a úrodu pripravujú na pre-
daj, prípadne skladovanie.

Po dlhej prestávke v organizácii 
akýchkoľvek podujatí sa v sobotu 10. 
júla 2021 uskutočnila v areáli kultúrne-
ho strediska ochutnávka močenských 
vín, ktorú zorganizoval Vinársky spolok 
svätého Urbana pôsobiaci v našej obci. 
„Spolok Urbana Močenok vznikol pred 
štyrmi rokmi, založili sme ho za účelom 
zjednodušeného prenajatia si pozemkov 
pod vinohradmi, ktoré máme pod Títe-
šom. Aby sa veci dali do poriadku, spolok 
prevzal zodpovednosť a  nájomné zmlu-
vy s biskupským úradom a obcou, aby 
vinári, ktorí tam svoje vínko dorábajú, 
mali zábezpeku, že o tie vinohrady neprí-
du. Ďalším dôvodom bolo, aby Močenok 
nezabudol, že je vinárskou obcou a vždy 
bol. Kedysi tu bolo snáď okolo 2 000 ha 
vinohradov, dnes je  z toho možno 10 %,“ 
objasnil predseda spolku Miroslav Pápay. 

Ochutnávka vín sa konala v areáli 
kultúrneho strediska v sobotu v podvečer 
a večer. Všetci milovníci vína mali mož-
nosť ochutnať a porovnať vína najmä 
z pivníc domácich vinárov. „Dnes máme 
verejnú degustáciu močenských vín spol-
ku sv. Urbana, ktorú sme zorganizovali 
pre obyvateľov Močenku po tom dlhom 
kovidovom období, aby ľudia ochutna-
li močenské vína, ktoré boli v minulom 
roku dorobené, aj keď sme ich nemohli 
odprezentovať na štandardných výsta-
vách vín, ktoré bývali v Močenku. Plá-
nujeme v týchto ochutnávkach pokračo-

vať, budú sa konať vonku aj vnútri,  ako 
nám to počasie a pandemické opatrenia 
dovolia,“ doplnil informácie tajomník 
spolku Peter Pápay. V ponuke bolo 67 
vzoriek vín – biele, ružové i červené, od-
rodové vína aj zmesi. Na ochutnanie tu 
bolo aj niekoľko vzoriek, ktoré sa mali 
degustovať počas minuloročnej odbor-
nej výstavy. Podujatie navštívili desiatky 
návštevníkov, ktorí si okrem príjemnej 
ochutnávky na pamiatku odnášali aj štý-
lový pohár s logom spolku a vinári dúfa-
jú, že počas ďalších podujatí bude záu-
jem ešte väčší.

Ochutnávka vín

Aktuality z obce
Počas prvého júlového víkendu sa 

v našej obci konalo už tradičné pre-
mietanie filmov pod holým nebom pod 
názvom Močenský kinematograf. Aj 
v tomto roku si diváci mohli v areáli 
kultúrneho strediska pozrieť tri filmy 
z českej a slovenskej produkcie, ktoré 
vznikli v uplynulom roku. Za všetky tri 
dni sa premietania zúčastnili približne 
štyri stovky divákov.

6. júla 2021 mali obyvatelia Mo-
čenka možnosť dať sa zaočkovať 
prvou dávkou vakcíny proti korona-
vírusu. Očkovanie sa konalo v kul-
túrnom stredisku a všetci prihlásení 
a zaočkovaní občania boli preočkova-
ní druhou dávkou vakcíny na rovna-
kom mieste o 28 dní, začiatkom au-
gusta. Záujem o očkovanie prejavili 
desiatky obyvateľov našej obce.
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Okrem svätých omší sa vo farskom 
kostole konali aj prednášky o uzdravení 
vzťahov s Máriom Schwarzom, Tomá-
šom Gerbocom alebo Petrom Vagašom.

Farský kostol bol aj miestom kona-
nia malého koncertu speváckej skupiny 
Úsmev z Cabaja-Čápora, moderovanej 
adorácie so sprievodom speváckeho 
zboru Cor Unum z Nitry Kalvárie, uve-
denia do života príležitostnej poštovej 
pečiatky či výstav. Vernisáže výstav sa 
uskutočnili v pondelok 26. júla v pod-
večer. Ako prvá bola otvorená výstava 
pod názvom Divadelný kostým pomáha 
premieňať herca v postavu, ktorou náv-
števníkov sprevádzala umelecká šéfka 
Starého divadla Karola Spišáka v Nitre 
Danica Hudáková a herec Ivan Gontko. 
Z kostýmov odohraných hier Starého 
divadla bola totiž výstava zostavená. 
Druhou vernisážou bola vernisáž výsta-
vy  Krása dreva rezbárskych prác On-
dreja Záňa. Ľudový rezbár Ondrej Záň 
vystavil počas Gorazdovho Močenka 
svoje rezby s kresťanskými námetmi, 
ale aj práce zo života. Príležitostná 

XXIX. ročník Gorazdovho Močenka

Bohatý program sa konal v kostole počas celého týždňa

Koniec júla v našej obci už tradične každoročne patrí festivalu kresťanského divadla. 
Gorazdov Močenok sa v tomto roku konal už po 29. raz a tak ako každé podujatie aj toto 
poznačila pandémia. Realizovalo sa oproti tradícii v pozmenenom formáte – súťažná časť 
festivalu sa konala v online priestore a naživo si návštevníci mohli vychutnať sväté omše 
a sprievodné podujatia. 

Festival, ktorý okrem hlavných organizátorov – Obce Močenok, OZ Krediv a Rímskoka-
tolíckej farnosti Močenok - z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nitrian-
sky samosprávny kraj, sa začal v nedeľu 25. júla 2021 svätou omšou vo Farskom kostole sv. 
Klimenta. Svätú omšu celebrovali pátri Tomáš Gerboc a Peter Vagaš a počas omše spieval 
Zbor pri Farskom kostole v Močenku pod vedením Šimona Boháča. V tento deň sa konalo aj 
slávnostné otvorenie XXIX. ročníka festivalu v kultúrnom dome v našej obci. Hostí srdečne 
privítal starosta obce Roman Urbánik a festival slávnostne otvoril dekan Peter Michalov. 
Rôzni celebranti slúžili sväté omše počas celého festivalu. Okrem pátrov Gerboca a Vagaša to 
boli Tomáš Pavlík, prefekt Kňazského seminára v Nitre, páter Peter Dušička, kanonik z Kra-
kova Pawel Kubani, ktorý celebroval svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre, Marián 
Bér, rodák z Hájskeho, ktorý celebroval svätú omšu v Gorazdove, a, samozrejme, náš rodák 
Mons. František Rábek, ktorý celebroval slávnostnú pontifikálnu svätú omšu v Gorazdove 
v závere festivalu.

Súťažná časť sa v tomto roku celá 
konala v online priestore – súťažné diva-
delné predstavenia piatich divadelných 
súborov boli k dispozícii na webovej 
stránke OZ Krediv. Nesúťažné divadlá 
boli naopak naživo. Prvé bolo odohra-
né v kultúrnom dome v nedeľu 25. júla 
2021 bezprostredne po otvorení festivalu. 
Divákom sa predstavilo Teatro Colorato 
z Bratislavy s hrou na motívy básní Pav-
la Országha Hviezdoslava pod názvom 

Časy, časy, mrcha časy... pod režisér-
skou taktovkou Petra Weincillera. Druhé 
nesúťažné divadelné predstavenie bolo 
odohrané na kostolnom nádvorí a v par-
ku. Bolo to bábkové divadlo Tyjátr Ivana 
Gontka, ktorý najmä detským divákom 
zahral hru Don Šajn. Tretím a posledným 
nesúťažným divadelným predstavením 
XXIX. ročníka Gorazdovho Močenka 
bola hra Kapustnica v podaní divadla 
Commedia Poprad v réžii Vlada Benka.

Divadlá sa prezentovali naživo aj online

poštová pečiatka Klubu filatelistov 52-
46 v Močenku pod názvom 29. ročník 
festivalu Gorazdov Močenok bola po-
žehnaná v utorok 27. júla počas svätej 
omše.

Počas celého festivalového týždňa 
sa od rána do popoludnia online reali-
zovali tvorivé divadelné dielne, do kto-
rých sa zapojilo niekoľko frekventan-
tov so záujmom o ochotnícke divadlo.
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Vyvrcholením súťažnej časti festi-
valu bolo vyhlásenie výsledkov, ktoré 
sa konalo po sobotňajšej svätej omši 
v Gorazdove. Tohtoročnú súťažnú 
časť zhodnotil predseda festivalovej 
poroty Michal Babiak: „Dramatur-
gická rada vybrala päť inscenácií. Tie 
inscenácie boli rozličné, rozličné boli 
aj súbory, teda s rozličnou skúsenos-
ťou, lebo mali sme tu súbory, ktoré 
sú už celý rad rokov prítomné v slo-
venskom divadelnom prostredí, ale 
na strane druhej úplne nováčikovské 
súbory, ktoré len prekonávajú základ-
né problémy divadla. Preto by sme 
možno na jednej strane mohli hovo-
riť o kolísavej kvalite, ale na strane 
druhej nás teší, že záujem o tento fes-
tival je a že aj v malých prostrediach 
vznikajú inscenácie a divadelné sú-
bory, ktoré chcú robiť kresťanské di-
vadlo. To, čo vidím ako veľkú kvalitu 
tohto ročníka, je, že naozaj niektoré 
inscenácie priniesli veľmi akútne 
témy, témy, ktoré kladú otázky, isté 
spytovanie sa, nepokoj, otázku, či 
kráčame dobrou cestou, kde sú naše 
hodnoty, kde naša tradícia, a mys-
lím si, že kladenie takýchto otázok 
je poslaním divadla a, chvalabohu, 
za ne.“ Súťažná porota v zložení Mi-
chal Babiak, Zuzana Galková a Ma-
tej Moško sa zhodli na nasledujúcich 
výsledkoch: na 1. mieste sa v XXIX. 
ročníka celonárodného festivalu kres-
ťanského divadla umiestnilo divadlo 
Rondo z Preselian s hrou Preselánska 
komédia o boháčovi a Lazárovi, na 2. 
mieste sa umiestnil divadelný súbor 

Pontifikálna omša s Mons. Rábekom
Úplným záverom XXIX. ročníka Celo-

národného festivalu kresťanského divadla 
Gorazdov Močenok bola slávnostná pon-
tifikálna svätá omša v nedeľu 1. augusta 
2021 v Gorazdove. Omšu už tradične ce-
lebroval močenský rodák Mons. František 
Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbroje-
ných zborov Slovenskej republiky, ktorý 
zároveň slávil 30. výročie biskupskej vy-
sviacky. Svätú omšu v priamom prenose 
verejnoprávnej RTVS spevom sprevádzal 
Chrámový zbor Fraňa Madvu z Nitrian-
skeho Rudna a hrou Dychová hudba Mi-

nisterstva vnútra Slovenskej republiky. 
V kázni sa otec biskup, samozrejme, ve-
noval odkazu sv. Gorazda, ale aj blížiacej 
sa návšteve pápeža Františka Slovenska 
a tradične kladnému vzťahu Slovenska 
k hlave katolíckej cirkvi. Symbolickým 
prepojením slávenia sviatku svätého Go-
razda, ktorý spolu so svojimi učiteľmi svä-
tými Cyrilom a Metodom sprístupnil kres-
ťanstvo širokým vrstvám obyvateľstva 
slávením v rodnej reči a uctením si pápeža 
Františka, sa bohatý program XXIX. roč-
níka Gorazdovho Močenka skončil.

Výsledky sa diváci dozvedeli v Gorazdove

Na skok z Raslavíc s inscenáciou 
Slovenská sirota a na 3. mieste di-
vadelný súbor Doska – Vrútocké 

ochotnícke divadlo s hrou Ženské od-
delenie.

Porota udelila aj individuálne oce-
nenia. Cenu za režijnú koncepciu 
Igorovi Pargáčovi v inscenácii Prese-
lánska komédia o boháčovi a Lazáro-
vi. Cenu za najlepší mužský herecký 
výkon v rovnakej hre Petrovi Beňovi 
za stvárnenie postavy boháča. Cenu 
za ženský herecký výkon si odniesla 
Žaneta Gajdošová za stvárnenie Ireny 
v hre Ženské oddelenie. Cena za scé-
nografickú koncepciu v hre Slovenská 
sirota putovala do Raslavíc Martinovi 
Bašistovi.

Cenu za inšpiratívny autorský text 
v inscenácii Vianoce našej mamy si 
odniesol Ľuboš Benčík z Cabaja-Čá-
pora a cenu za budovanie záujmu o di-
vadlo kresťanských hodnôt divadelný 
súbor Dom svätého Juraja, ktorý pred-
stavil hru Božské srdce Ježišovo.

Festival v závere zhodnotil aj pred-
seda OZ Krediv Jozef Šuvada. 
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,,Robíte nádherný apoštolát, naša kul-
túra je kresťanská a vy svojou dobrovoľ-
níckou činnosťou na Gorazdovom Močen-
ku pomáhate jej rozvoju a ukazujete nám 
vynikajúcu osobnosť vášho rodáka sv. Go-
razda" (jeden z komentárov na facebook 
fanpage Gorazdov Močenok). 

Aj my v mene obce Močenok, OZ 
KREDIV a Rímskokatolíckeho farského 
úradu Močenok sa chceme poďakovať za 
to, že festival aj napriek ťažkostiam a ne-
malým starostiam v dôsledku pandemickej 
situácie, nám chvála Bohu a vďaka dobro-
voľníkom dobre dopadol. 

Vďaka patrí aj vám, milí a obetaví ob-
čania, farníci Močenka a okolitých obcí 
a miest. Bez vašej ochoty, štedrosti, fyzic-
kej, finančnej aj morálnej podpory by sme 
ťažko festival zrealizovali. Neboli by také 
pozitívne ohlasy, aké sú. 

A tak skúsme po poriadku vymenovať 
tých, ktorí sa o jeho dobrý priebeh pričini-
li. Ako predseda OZ KREDIV si dovolím 
vyzdvihnúť ,,hlavu obce" pána starostu 
PaedDr. Romana Urbánika, ktorý sa veľmi 
zodpovedne zhostil všetkých potrebných 
úloh, ktoré bolo treba zabezpečiť, aby GM 
2021 bol dôstojne zrealizovaný. Rovnako 
aj zamestnanci obecného úradu, kultúry, 
hospodárskeho dvora a káblovej televízie 
konali dôsledne a spolupracovali pod jeho 
jednotným vedením. 

Členovia organizačného výboru sa už 
od konca vlaňajšieho roka takmer kaž-
dé dva týždne stretávali a premýšľali ako 
zorganizovať festival, aby sme nikoho ne-
ohrozili a oslávili si svojho rodáka svätého 
Gorazda. Pracovali  v zložení:
Za obec Močenok: starosta obce PaedDr. 
Roman Urbánik
Za OZ KREDIV: predseda a riaditeľ festi-
valu Ing. Jozef Šuvada

Za RKFÚ Močenok: koordinátor liturgickej 
komisie, dekan ThDr. Peter Michalov, PhD.
Hlavná dramaturgička festivalu Mgr. art. 
Lucia Lasičková a doc. PhDr. Michal Ba-
biak, CSc.
Za PR a marketing GM 2021: koordinátor 
Bc. Peter Šuvada
Za stravovaciu a ubytovaciu komisiu: ko-
ordinátorka Mgr. Helena Šuvadová

Ďakujeme odborným pracovníkom - 
dramaturgickej rade, lektorom divadelných 
dielní, porotcom a tiež kazateľom, spevo-
kolom a redaktorom:
- dramaturgická rada festivalu: Mgr. art. 
Lucia Lasičková  a doc. PhDr. Michal Ba-
biak, CSc.  
- lektori divadelných dielní: Mgr. Mari-
ca Šišková, Mgr. art. Katarína Mišíková 
Hitzingerová, ArtD. a Mgr. art. Kamil Žiška
- odborná porota: predseda doc. PhDr. Mi-
chal Babiak, CSc., členovia: Mgr. art. Ma-
tej Moško, PhD. a Mgr. art. Zuzana Galko-
vá, ArtD. 

Ďakujeme divadelným súborom, reži-
sérom, hercom a to tak súťažných, ako aj 
nesúťažných predstavení.
Súťažné predstavenia:
 - DS Na Skok, Raslavice – Slovenská siro-
ta, Réžia: Martin Bašista 
- DOSKA , Vrútky – Vrútocké ochotnícke 
divadlo – Ženské oddelenie, Réžia: Miro-
slav Kozman 
- Dom sv. Juraja, Stará Halič – Božské srd-
ce Ježišovo, Réžia: Mgr. Karol Pinďák 
- Divadlo Rondo Preseľany – Preselánska 
komédia o Boháčovi a Lazárovi, réžia: Igor 
Pargáč 
- DS Família Cabaj-Čápor – Vianoce našej 
mamy, réžia: Ľuboš Benčík
Nesúťažné predstavenia:
- Teatro Colorato, Bratislava - Časy, časy, 
mrcha časy, réžia: Peter Weinciller

- Tyjátr, Nitra - Don Šajn, réžia: Ivan Gontko
- Commedia, Poprad - Kapustnica, réžia: 
Vlado Benko, Michal Novák, Dušan 
Kubáni

Veľká vďaka patrí Biskupskému úradu 
v Nitre, J. Ex. Mons. Viliamovi Judákovi, 
ktorý nás finančne aj morálne podporil, 
a tiež J. Ex. Mons. Františkovi Rábekovi, 
ordinárovi OS a OZ SR za materiálnu aj 
duchovnú pomoc.

Napriek tomu, že sme v tomto roku ne-
oslovovali sponzorov, boli takí, ktorí sami 
prichádzali a podporili nás finančne aj ma-
teriálne. Medzi nich patria najmä:
MARFIL s. r. o., Ján Šilák
Pekáreň Močenok
Štefan Rábek, ul. Ľ. Štúra, Močenok
DOPA
Monika, o. z., Močenok
Ing. Vladimír Paľo, Cabaj-Čápor
manželia Formánkoví, Cabaj-Čápor
Jozef Urban, záhradník, Močenok
Anna Karlubíková, ul. Rokošová, Močenok
Peter Kohút, ul.  Švábska, Močenok
Reštaurácia ELSA
Penzión Anup, Ivan Sklenár
Zoltán Sklenár, Horná Kráľová
Rodina Horváthová, ul.  Rokošova, Močenok
Rodina Nováková, ul. Nitrianska, Močenok
Komunita Kráľovnej pokoja, Močenok
Kvetinárstvo Veronika Suchá
Kvetinárstvo Hortenzia – Ing. Daniela Ko-
váčová
PC Technik, Gabriel Bleho, Močenok
Klub tvorivosti Močenok
Gabriela Sklenárová, ul. Nad ihriskom
Salón Rena, ul. Rokošová
Hedviga Lenčéšová, ul. B. Klucha,
no boli aj takí, ktorí nechceli byť menovaní. 

Vďaka patrí dobrovoľníkom, ktorí pra-
covali všade tam, kde bolo potrebné:
- Mária Kútna, ul. Hájska, Močenok
- Ing. Marta Nováková, ul. Nitrianska, 
Močenok

Poďakovanie za Gorazdov Močenok 2021

Sprievodný program festivalu bol bohatý na 
rôzne podujatia a okrem už spomínaných, ktoré sa 
konali v kostole, patrila do sprievodného programu 
napríklad beseda s hercom a recitátorom Štefanom 
Bučkom, cyklopúť do Gorazdova alebo pešia púť 
do Nitry s festivalovým posolstvom pre otca bisku-
pa Viliama Judáka. Púte sa zúčastnila takmer štyri-
dsiatka pútnikov a desiatky ďalších prišli autobusom 
na svätú omšu s kanonikom Kubanim, počas ktorej 
bolo odovzdané notárovi Miroslavovi Cimerákovi 
festivalové posolstvo pre otca biskupa Judáka.

Sprievodné podujatia oslovili 
množstvo záujemcov
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- Júlia Hippová, ul. Nitrianska, Močenok
-  Margita Lenčéšová, ul. Biskupa Majera, 
Močenok
- Mgr. Ivana Vörösová, Horná Kráľová
- Gabriela Lóžiová, ul. Rokošová, Močenok
- Veronika Pistovičová a Štefan Pistovič, 
ul. Rokošová, Močenok
- Helena Maláriková, ul. Švábska, Močenok
- Magdaléna Horňáková, ul. Rokošová, 
Močenok

- Veronika Horňáková st., Marek Horňák 
st., Marek Horňák ml., Veronika Horňá-
ková ml., Bc. Jozef Horňák, ul. Rokošová, 
Močenok
- Jozefína Miháliková, ul. Borzagoš, 
Močenok
- Ing. Zuzana Škopková, ul. Hájska, Močenok
- Boris Lešš, ul. Kakava, Močenok
- MUDr. Anna Rábeková, Mgr. Jozef Rá-
bek, ul. Ľ. Štúra, Močenok

- Zoltán Sklenár, Monika Sklenárová, 
Táňa Sklenárová, Nina Sklenárová, Horná 
Kráľová
- manželia Formánkoví, Cabaj-Čápor
- Lucia Blehová, ul. Rokošová, Močenok
- Štefan Bleho, ul. Rokošová, Močenok
- Helena Révayová s manželom, ul. Roko-
šová, Močenok
- Mária Eisellová, ul. Rokošová, Močenok
- Marián Lenčeš, ul. Párovce, Močenok

Nakoniec ďakujeme všetkým zúčastneným a všetkým tým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili. Dovidenia na budúci rok. 
Ing. Jozef Šuvada, predseda OZ KREDIV
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Posledný júnový deň znamenal pre 
406 žiakov močenskej základnej školy 
nielen koniec školského roka, ale záro-
veň začiatok nádherných 62 dní trva-
júcich prázdnin. Posledný deň v škole 
bol nie celkom typický, tak ako nebol 
typický celý školský rok. Žiaci sa zišli 
vo svojich triedach a prostredníctvom 
školského rozhlasu si vypočuli hym-
nu a príhovor riaditeľa školy Eduarda 
Lacka. „O chvíľu končí školský rok 
2020/2021, každý rok je špecifický a na 
druhej strane aj veľmi klasický. Špeci-

Koniec školského roka v základnej škole

Ďakujeme všetkým mediálnym partnerom:

fický v tom, že sme sa borili s tým ne-
štandardným dištančným vzdelávaním, 
a som nesmierne šťastný, že deti sa na-
učili aj nové prvky, aj my pedagógovia 
sme sa zdokonalili v určitých formách 
výučby. Neštandardný ešte snáď v tom, 
že všetky tie hygienické opatrenia sme 
museli aj po papierovej stránke dať do 
poriadku, ale aj fyzicky všetko pripraviť 
k tomu, aby sme tieto štandardy dodržali. 
No a klasický v tom, že deti sa naozaj 
zodpovedne pripravovali na vyučovací 
proces a boli ocenení tí žiaci, ktorí sa 
podieľali na reprezentácii školy, na re-
prezentácii obce. Ja som presvedčený, že 
budú naďalej takto pracovať a že si vy-
lepšia svoje známky a hlavne vedomosti. 
Sú takí, ktorí dostanú naozaj veľmi pek-
né vysvedčenia, samé jednotky, sú takí, 
ktorí prospeli veľmi dobre, ale našli sa 
aj takí, ktorí dostanú len výpisy, preto-
že ich výsledky vyučovacieho procesu 
neboli štandardné. O chvíľu sa nám roz-

behnú deti na prázdniny a pevne verím, 
že v zdraví sa tu všetci stretneme 2. sep-
tembra, aby sme naštartovali nový škol-
ský rok,“ stručne zhodnotil končiaci sa 
školský rok riaditeľ školy Eduard Lacko.

Potom už triedni učitelia rozdali žia-
kom vysvedčenia – niektoré výborné, 
iné trošku horšie. Podstatné však bolo, 
či s nimi boli spokojní žiaci. „Som spo-
kojná a teším sa,“ bola stručná Barborka. 
„Mám jednotku, je to super vysvedče-
nie,“ pridal sa Šimonko. 

V úplnom závere hodnotili aj uply-
nulý školský rok a prezradili plány na 
prázdniny. „Bolo to dobré, až na tú ko-
ronu. Pôjdem do dvoch táborov, určite 
bude mať staršia sestra oslavu a možno 
pôjdeme aj na chatu,“ prezradila Júlia. 
„Myslím, že pôjdeme na nejaké kúpalis-
ká, na rybačku a tak,“ tešila sa na prázd-
niny Barborka. Žiaci sa teda rozlúčili 
na dva mesiace so školou a po oddychu 
a načerpaní nových síl nastúpia do školy, 
dúfajme, že na prezenčné vyučovanie vo 
štvrtok 2. septembra 2021.
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Koncom júna sa s materskou školou 
lúčili predškoláci, ktorí už v septembri 
nenastúpia späť do škôlky, ale do zák-
ladnej školy. Rozlúčka sa kvôli platným 
opatreniam konala na školskom dvore 
a deti ani rodičov počasie v tento deň ne-
šetrilo. Bolo slnečno a mimoriadne horú-
co. „Dnes sa lúčia deti z 5. triedy. Spolu 
s pani učiteľkami si pripravili pre rodi-
čov pekný program a za odmenu dostanú 
od rodičovského združenia na pamiatku 
knižku. Želáme týmto predškolákom, 
všetky pani učiteľky a celý personál, aby 

sa im v základnej škole pri plnení povin-
ností darilo,“ popriala deťom veľa šťas-
tia riaditeľka školy Soňa Hippová. 

Detičky sa svojim rodičom, ale aj 
vedeniu materskej školy a ostatným pra-
covníčkam  predstavili s milým progra-
mom, ktorým vyjadrili vďaku za všetko, 
čo sa v škôlke naučili, aj vďaku za to, 
ako sa o ne všetci pracovníci školy počas 
niekoľkých rokov s láskou starali. „Spie-
vali sme, lebo bola rozlúčka so škôlkou, 
a bolo mi strašne teplo,“ zhodnotila situá-
ciu Saška. „Vystupovali sme pre mamin-
ky a tancovali sme na pesničku o škole,“ 
doplnil Marko. „My sa už chystáme » 

Rozlúčka so škôlkou

V pondelok 28. júna 2021 sa so ško-
lou rozlúčili žiaci deviateho ročníka mo-
čenskej základnej školy. Žiaci oboch de-
viatackých tried sa stretli na vyzdobenej 
chodbe druhej budovy školy s vedením 
školy a učiteľmi, ktorí ich počas devia-
tich rokov učili. Po slávnostnom nástupe 
sa im prihovoril riaditeľ školy Eduard 
Lacko, ktorý v krátkosti zhodnotil ich 
pôsobenie v základnej škole a zaželal 
im do ďalšieho štúdia veľa úspechov: 
„Každý rok je niečím výnimočný, tento 
tým, že naši deviataci sa zúčastnili vyu-
čovacieho procesu pol roka v dištančnej 
fáze. Hovorí sa o stratenej generácii, ale 
ja pevne verím, že títo deviataci, ktorí te-
raz opúšťajú brány našej školy, si nájdu 
to miesto v živote a na stredných školách, 
lebo všetci sú na tie stredné školy prijatí. 
Ja som presvedčený o tom, že tie decká 
si nájdu svoj priestor. Odchádzajú, mys-
lím si, celkom dobre pripravení na život 
a stredné školy.“ 

Pedagogickému zboru sa prihovorili aj 
žiaci, poďakovali za starostlivosť i nado-
budnuté vedomosti. Zaspomínali na dobré 
i zlé časy spoločne strávené v školských 
laviciach. Žiakom sa prihovorili aj tried-
ne učiteľky Lenka Miháliková a Zuzana 
Sýkorová. „Hoci som bola s týmito moj-
imi žiakmi iba tri roky, no aj tak môžem 
povedať, že mi prirástli k srdcu. A čo im 
popriať do života? Ja by som im chcela 
aj popriať, aj poprosiť ich, aby sa v živote 
správali tak, aby sa nemuseli za seba han-
biť, a prajem im v prvom rade veľa šťastia 
a úspechov, aby boli úspešní v tom, v čom 
sú dobrí, aby sa v živote našli, a budem 
rada, keď ma občas prídu pozrieť, a nielen 
mňa, ale všetkých mojich kolegov, určite 
ich radi uvidíme,“ popriala všetko naj-
lepšie svojim žiakom triedna 9. A Lenka 
Miháliková. „Svojim deviatakom prajem 
hlavne veľa zdravia, veľa chuti učiť sa, 
aby v živote niečo dosiahli. Bola to trieda, 
ktorá bola veľmi šikovná, samozrejme, 
boli tam aj žiaci, ktorí vymýšľali, ale mala 
som ich rada, naučili ma, ako byť trpezli-
vejšia,“ pridala sa s prianím aj triedna 9. B 
Zuzana Sýkorová.

Emócie samotných žiakov boli trochu 
na vážkach, u mnohých sa radosť mieša-
la so smútkom. Tešili sa na nové zážitky, 
ale aj smútili za obľúbeným kolektívom, 
priateľmi, učiteľmi a známym prostredím. 
„Určite sa teším, že pôjdem na novú stred-

Deviataci sa rozlúčili 
so školou

nú školu, a bude mi to trocha aj chýbať, 
kamaráti a tak, lebo každý pôjde inam, ale 
inak sa teším,“ myslí si Tomáš. „Bude mi 
smutno, pretože predsa len prežili sme tu 
deväť rokov spolu, našli sme si tu kamará-
tov, nájdem si kamarátov aj na novej škole, 
ale určite mi to tu bude chýbať,“ pridala 
sa Michaela. „No tak určite mi to tu bude 
chýbať, pretože na strednej si budem mu-
sieť zvykať na nové veci, ale život ide ďalej 
a treba sa posunúť, ale bude mi to tu určite 
chýbať a dakedy sa sem určite prídem po-

zrieť znova,“ zamyslel sa Jozef. „Za touto 
školou mi bude smutno, ale teším sa na ďal-
ších kamarátov, ideme niekoľkí  na rovnakú 
školu, ale bude mi to tu chýbať – spolužia-
ci, pani učiteľky, pán riaditeľ, pani zástup-
kyňa a náš kolektív,“ uzavrela tému Laura.

Deviataci prišli po rozlúčke do školy 
ešte dvakrát a v ten druhý raz, v stredu 
30. júna 2021, si prevzali z rúk svojich 
triednych učiteliek posledné vysvedčenie 
zo základnej školy a navždy zo základnej 
školy odišli.
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» do školy, tak sme tancovali. Dostali 
sme sladkosti a knižku, aby sme si spo-
menuli na svoju škôlku,“ dodala Ela. 

Pani učiteľky sa veľmi tešili, že na-
priek enormnej horúčave deti dokázali 
odprezentovať celý program a z rúk pani 
riaditeľky a pani učiteliek si potom pre-
vzali spomienkové knižočky, pamätné 
listy a sladké dobroty. „Rozlúčku máme 
úspešne za sebou, veľmi sa tešíme, že 
sme to takto zvládli až do konca škol-

ského roka. Detičky som si ja priniesla 
už zo strednej triedy, takže mám k nim 
silný citový vzťah, budú mi veľmi chý-
bať a dúfam, že z nich vyrastú úspešní 
a šťastní ľudia,“ bola smutná z rozlúčky 
pani učiteľka Ingrid Odrášková. „Teší-
me sa, že to detičky tak super zvládli, 
aj keď to nacvičovanie netrvalo dlho, 
znamená to teda, že sú veľmi šikovní, 
že to za taký krátky čas zvládli. Budú 
nám chýbať a hoci tento rok bol taký 

náročný aj vzhľadom na momentálnu 
situáciu, raz sme ich v škôlke mali, raz 
nemali, takže o to intenzívnejší je ten-
to záver školského roka a naplno si to 
užívame,“ doplnila pani učiteľka Erika 
Hippová. 

Do základnej školy by malo v sep-
tembri nastúpiť približne 40 predškolá-
kov, ktorí sa rozlúčili so svojou škôlkou 
a ostatnými spolužiakmi z mladších 
ročníkov.

Tradíciou patriacou k letu je pre deti 
letný tábor. V našej obci boli v tomto roku 
zrealizované dva turnusy miestneho let-
ného tábora pod organizačnou taktovkou 
jazykovej školy Zuniga v spolupráci so 
základnou školou. Konali sa počas prvých 
dvoch júlových týždňov. „Prvý týždeň sa 
nám nahlásilo 24 detí, druhý týždeň 21. 
Tábor je určený predovšetkým pre deti zá-
kladných škôl, ale väčšinu máme menšie 
deti, čiže prvostupniarov, máme tu však 
aj predškolákov, ktorí sa aktívne zapája-
jú do všetkých činností, ktoré pripravíme 
pre školákov. Náš deň začína od ôsmej, 
deti prichádzajú už okolo pol ôsmej a trvá 
do šestnástej, čo je trošku novinka oproti 
minulému roku, keď sme boli do druhej. 
Zmenili sme to na základe žiadosti rodi-
čov. Máme zabezpečený pitný režim počas 
dňa, obedy v školskej jedálni, pani kuchár-
ky nám varia a čo sa týka zamerania – tá-
bor je zameraný športovo-jazykovo, hráme 
rôzne hry, robíme kvízy, jazykolamy, hrá-
me futbal, dievčence vybíjanú, mali sme 
olympiádu, deti môžu rozvíjať aj svoju 
tvorivosť prostredníctvom projektov, kde 
kreslia, vyfarbujú, maľujú, strihajú. Minu-
lý týždeň sme mali napríklad tému zvie-
ratká. Deti vytvorili mapu sveta a do nej 
pokreslili zvieratá, popísali v anglickom 
jazyku zaujímavé fakty. Všetky aktivity sú 
bodované, čiže dostávajú body za akékoľ-
vek aktivity, ktoré sú na konci vyhodno-
tené, deti sú motivované a na konci môžu 
získať ceny, čo sa im veľmi páči. Myslím, 

Letný miestny tábor

V prvej polovici júla sa v obecnom 
úrade uskutočnilo stretnutie vedenia 
obce a riaditeľov škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce so zástupcami spo-
ločnosti, ktorá prispela k rozvoju škôl 
edukačnými pomôckami. „Pred časom 
nás oslovili zástupcovia firmy s myš-
lienkou, že spoločnosť by chcela pod-
poriť školy v našej obci. Po stretnutí 
s jednotlivými riaditeľmi a zástupcami 
tejto spoločnosti došlo k záveru, že si 

pani riaditeľka a páni riaditelia vybrali 
pomôcky, ktoré potrebujú pre výchovu 
a vzdelávanie, a ja môžem s potešením 
skonštatovať, že spoločnosť, tak ako si 
nás vybrala, tak aj naplnila to zadanie, 
ktoré si riaditelia určili, a dnes prišlo 
k slávnostnému odovzdaniu týchto po-
môcok pre žiakov. Verím, že to pomôže 
školám a žiakom, a ja sa chcem aj touto 
cestou poďakovať spoločnosti za to, že 
si vybrala práve naše školy,“ poďako-
val za učebné pomôcky starosta obce 
Roman Urbánik.

Riaditelia škôl sa zamerali na po-
môcky, ktoré pomôžu rozšíriť obzor po-
znania žiakov, uľahčia vyučovací proces 
alebo pomôžu rozvíjať schopnosti a da-
nosti detí, prípadne jemnú motoriku. Ide 
napríklad o softvér so zariadením na tes-
tovanie žiakov, 3D tlačiareň s počítačom 
a softvérom, pocitový chodník, magne-

Pomôcky na skvalitnenie výučby pre školy

že sú spokojné, my robíme to, čo nás baví, 
a je tu pohodová atmosféra,“ objasnila ve-
dúca tábora Zuzana Gáliková.

Medzi deťmi i lektorkami to naozaj 
vyzeralo na príjemnú a priateľskú atmo-
sféru, deti s radosťou plnili zaujímavé za-
dania a úlohy a dobre sa pri tom bavili. 
Mnohé z detí v tábore sa zúčastnili oboch 
turnusov. „Je tu hrozná sranda, väčšia, ako 
som si myslela, ja som sem najprv nechce-
la ísť, mama ma k tomu donútila, prihlási-
la ma na dva týždne, za čo som skoro chy-
tila väčší infarkt, ale je to tu dobré, dosť 
dobré a pôjdem aj na budúci rok, určite, ak 
bude,“ povedala nám Terezka. „Najviac sa 
mi páči, keď súťažíme v družstvách. Na-
príklad dnes sme hľadali 11 vecí,“ pridala 
sa Lea. „Páči sa mi, že chodíme von, to 
je to najlepšie asi, čo je tu v tábore, že sa 
môžeme vydýchať vonku a sme na slnku,“ 
pridala svoje plus Peťka. „Najviac sa mi 
páčilo, ako sme sa oblievali s fľašami a je 
tu dobre,“ zareagoval na otázku s úsme-
vom a typicky chlapčensky Marcel. 

Napriek tomu, že byť vedúcou alebo 
lektorkou v tábore nie je jednoduchá čin-
nosť – veď zodpovedať za dve desiatky 
neposedných detí, ktorými šijú všetci čer-
ti nie je ľahké – lektorkám úsmev z tváre 
celý deň neschádzal. Neustále mali pre deti 
pripravené nové a nové podnetné hry alebo 
súťaže. „Pokúšame sa do programu vždy 
zakomponovať športy a tak isto aj angličti-
nu. Decká sa toho chopili výborne, aj keď 
nerozumejú všetkému, tak sa pokúšajú, do-
rozumievame sa rukami-nohami, fotky po-
užívame, všelijaké obrázky. Majú aj dosť 
aktivít na vyfarbovanie, kreslenie a keďže 
väčšina z nich je prvákov, tak sme zaradili 
aj písanie. Vyzerajú byť spokojní, vraveli, 
že sa tešia, takže aj my sme spokojné ako 
lektorky,“ skonštatovala lektorka Nicol.

Lektorky si pochvaľovali nielen špor-
tovú zdatnosť a chuť detí pracovať na 
zadaných úlohách, ale aj výsledky jazy-
kovej časti tábora – najmä staršie deti si 
výrazne rozšírili slovnú zásobu anglic-
kých slovíčok.
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Už nepočuť po dome
otcov a dedkov hlas,
už viac nepríde medzi nás.
Deti, vnúčatá a pravnúčatá
si nepohladí a nepovie drahí moji,
mal som vás všetkých veľmi rád.
S kytičkou kvetov
budeme nad tvojím hrobom stáť,
modliť sa a ticho spomínať.

Dňa 1. augusta si pri-
pomíname 9. výročie 
úmrtia nášho manžela, 
otca, dedka a pradedka 
Jozefa Hippa.
S láskou spomína man-

želka a deti s rodinami.

Dňa 9. augusta uply-
nuli tri smutné roky, 
čo nás navždy opustil 
Dušan Packa.
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.

S úprimnou láskou spomína smútiaca 
rodina.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
ale ostali krásne okamihy,
na ktoré spomíname.

Dňa 9. augusta 2021 
uplynulo dvadsať rokov, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec 
a dedko Emil Prúčny.
S láskou, vďakou a úc-

tou spomína manželka, dcéra, synovia, 
vnuci a ostatná rodina. 

Dňa 9. septembra 2021 
uplynie 10. rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
mama Alžbeta Malchová.
S úctou a láskou spomí-
na celá rodina.

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Tak náhle odišla duša tvoja,
že nestihla si povedať zbohom rodina moja.

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť s našou dra-
hou mamou a babkou 
Máriou Mondočkovou 

7. júna 2021. Ďakujeme za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou spomínajú syn Franti-
šek s manželkou Vierkou, vnučka Len-
ka, vnuk Tomáško s rodinou a ostatná 
rodina.

Už len kytičku kvetov a horiace svieč-
ky na hrob ti môžeme dať a vo svojom 
srdci ťa navždy zachovať.

Dňa 3. septembra 2021 
uplynuli dva smutné 
roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
ocko a dedko Ján Hipp. 
Kto ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Čas plynie a nevráti, čo vzal, 
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Už len kytičku kvetov na hrob ti mô-
žeme dať a s láskou spomínať.

Dňa 22. augusta 2021 
si pripomenieme 1. vý-
ročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec 
Tibor Braun. S láskou 
spomína celá rodina.

 
Ráno, keď slnko vychádzalo,
tvoje srdce sa navždy zastavilo.
Odišiel si rannou rosou
tíško s bolesťou svojou.
Nebolo ti dopriate s nami byť,
nebolo lieku, aby si mohol žiť.
...keď odíde jeden z nás,
nedá sa iné,
len plakať a spomínať
a v duchu mať rád...
... zapáliť sviecu, nech v pokoji spí,
už ho nič nebolí,
zbohom...

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa dňa 
27. júla 2021 prišli na-
posledy rozlúčiť s naším 
drahým manželom, ot-

com a dedkom Štefanom Nožičkom.
Zároveň ďakujeme všetkým zúčastne-
ným za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými sa pokúšali zmierniť náš 
hlboký žiaľ.
S láskou a úctou spomína manželka, 
dcéra a syn s rodinou.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

Kúpim RD v Močenku. 
Tel. č.: 0902 367 878

Inzercia

Predám jačmeň, pšenicu a zo 
pšeničnej slamy malé balíky. 
Tel. č.: 0915 972 753

Plním CO2 bombičky 
Sodastream, Limobar,
Syphon.
Cena: 4,50 eur/kus.
Tel. č.: 0948 045 084

Č A U - Č A U ,  Š K O L A ,  FA R S K Á  O P E K A Č K A
V stredu 30. 6. 2021 sa po roku opäť zišli deti, rodičia a farníci na ďakovnej sv. 

omši za uplynulý školský rok. Po skončení pokračovali  vo farskej záhrade na tra-
dičnej farskej opekačke ČAU-ČAU, ŠKOLA pod taktovkou združenia Rodina je viac. 

Ďakujeme za pomoc nášmu p. dekanovi Petrovi  Michalovovi, p. kaplánovi Da-
liborovi Vavrovi, starostovi obce Romanovi Urbánikovi, chlapom z hospodárskeho 
dvora a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli, samozrejme, aj tým, ktorí sa zúčastnili.

Peter Kohút

tické lego a podobne. „Naša spoločnosť, 
keď zhodnocovala možnosti, že akým 
spôsobom by sme mohli pomôcť po pan-
démii, ktorým smerom, povedali sme si, 
že v katastrálnom území obce Močenok 
máme najväčšiu výrobu technických ply-
nov, je tam aj plniareň, tak by sme mohli 
pomôcť školám v Močenku a nechceli 

sme robiť nejaký rozdiel, že či základnej 
škole, umeleckej alebo materskej, z toho 
vlastne vznikla táto iniciatíva,“ objasnil 
zámer generálny riaditeľ Messer Tatra-
gas, s. r. o. Bratislava Michal Paľa.

Všetky učebné pomôcky budú zave-
dené do vyučovania jednotlivých škôl 
v najbližšom školskom roku.



KAMENÁRSTVO
MGS Granit s.r.o. 
Mlynská 462 , 951 31 Mo�enok

   (budova Zdravotného strediska)

tel.: 0902 709 552
  

 �elezobet�n. základy � likvidácia starých hrobov
�renovácie písma  dopisovanie dátumov

� � �portréty do kame�a  lampy  vázy krí�e 
 

Ponúkame kvalitné prevedenie
 prác za prijate�né ceny

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok  Streda  Piatok   9.00-12.00  13.00-16.00 h

 Sobota - na objednávku 

�iroký výber  
pomníkov a hrobov zo �uly

InzerciaMOČENOK

Mgr. Renata Straňáková, Rokošová II. 250, 951 31  Močenok

Krása a zdravie RENA 
mobilná pedikúra a kozmetika v pohodlí Vášho domova

kontakt: 0905 614 730
Zdravotné ošetrenie zarastených nechtov
1.Ošetrenie zarasteného nechta tamponádou je účinná metóda ošetrenia na vyrovnávanie okrajov zarastených nechtov.
2. Ošetrenie zarasteného nechta podofix šponou pomôže aj tam, kde nedokáže ani chirurg. Výsledkom terapie pomocou 
podofix špony je pravidelný, estetický a funkčný necht bez recidívy a zarastania.

Zdravotná pedikúra - medicinálna
Medicinálna prístrojová pedikúra umožňuje zdravotné ošetrenie nôh - bezbolestné a nekrvavé ošetrenie zarastajúcich 
nechtov, otlakov, kurích ôk 
Je vhodná aj pre klientov trpiacich cukrovkou (diabetická noha). Ošetrenie je aj o relaxácii a o príjemnom pocite.

Klasické ošetrenie pleti a k tomu možnosť aplikácie kyseliny hyalurónovej a botulotoxínu.
Kyselina hyalurónová sa používa na vyplnenie, vyhladenie, vypnutie a hydratáciu v ošetrovaných oblastiach ako sú noso-
vé ryhy, kútiky, oblasť hornej pery, korekcia pier a modeláž tváre. Je využívaná aj na úpravu kruhov pod očami, ktoré sú 
častým problémom u žien. Kyselina hyalurónová dokáže tento problém takmer bezbolestne odstrániť.
Botulotoxín sa používa na korekciu vrások medzi obočím, mimických vrások v oblasti okolia očí, čela a vertikálnych vrá-
sok nad hornou perou.
Aplikácia je bezpečná, rýchla a bezbolestná, vykonáva ju PaedDr. Dáša Vičanová, PhD.

Na Vaše objednávky sa teším na tel. čísle 0905 614 730.

Jazyková škola ZUNIGA
Mgr. Zuzana Gáliková
www.zuniga.sk 

Sídlo: ZŠ Močenok 
(4. budova – priestory šk. klubu -1. posch.)

Ponúkame kurzy anglického jazyka pre deti
ZÁKLADNÝCH škôl.
Skupiny: predškoláci až deviataci

STREDOŠKOLÁCI
Úrovne od začiatočníkov po pokročilých
Príprava na maturitu od 3. ročníka SŠ (B1/B2)
Príprava na maturitu B1/B2 pre študentov 4. ročníka SŠ
Príprava na certifikát C1

DOSPELÍ
Začiatočníci, mierne pokročilí

Mini skupiny 3 – 4 študenti
Malé skupiny 5 – 8 študentov
Ceny všetkých kurzov na www.zuniga.sk

Ponúkame úradne (súdne) overené preklady z anglického 
jazyka do slovenského a naopak.

Tel.: 0907 701 497                         E-mail: skola@zuniga.sk
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Je možné odovzdať počas celého roka v zbernom dvore v ul. Úzkej.
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ELEKTRO + NO 

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

2

ÁNO: 
NIE:

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hoblinyÁNO: 

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorkyNIE:

odpad bez možnosti vytriedenia

BIO ODPAD

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

piatok
štvrtok

streda

Zmeny sú označené červeným rámikom

streda

15
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a separovaného odpadu v roku 2021

obec Močenok časť 1

máj

B. Klucha, Chalupy, Rokošova I., II., III., Mlynská, M. R. Štefánika, A. Hlinku, Sv. Gorazda, Gorazdov,                                    
Kakava, Malá Kakava, Čingov, Pri Kamennom moste

november
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alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

2

ÁNO: 
NIE:

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hoblinyÁNO: 

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorkyNIE:

odpad bez možnosti vytriedenia

BIO ODPAD

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),

jún júl august

stredaštvrtok
pondelok

Harmonogram vývozu komunálneho
a separovaného odpadu v roku 2021

obec Močenok časť 2

máj

Úzka, Lipová, Borzagoš, Cintorínska, Hájska, Nitrianska, Lúčky, Sv. Cyrila a Metoda, Pri kúpalisku, Topoľová, Švábska, 
Družstevná, Ľ. Štúra, Balajka, Krátka, Vinohradská, Pribinova, Školská, B. Majera, Nad ihriskom, Športová,                             

D. Dubravického, D. Sčasného, Párovce, Pod Kalváriou

Zmeny sú označené červeným rámikom

utorok

september október

štvrtok

november

štvrtok
streda

piatok

Inzercia

9 26
9
12
23
25

6 29 4 2 2
9 7 28 4 2
9 15 15 16
20 18 18 30
23 21 18

Je možné odovzdať počas celého roka v zbernom dvore v ul. Úzkej.

december

ELEKTRO + NO 

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

2

ÁNO: 
NIE:

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hoblinyÁNO: 

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorkyNIE:

odpad bez možnosti vytriedenia

BIO ODPAD

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

piatok
štvrtok

streda

Zmeny sú označené červeným rámikom

streda

15

NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),

jún júl august

pondelok

utorok

september október

Harmonogram vývozu komunálneho
a separovaného odpadu v roku 2021

obec Močenok časť 1

máj

B. Klucha, Chalupy, Rokošova I., II., III., Mlynská, M. R. Štefánika, A. Hlinku, Sv. Gorazda, Gorazdov,                                    
Kakava, Malá Kakava, Čingov, Pri Kamennom moste

november




