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Od 17. do 24. júla nás aj tento rok čaká bohatý 
umelecký i duchovný program. Hlavnou témou 
tohtoročného jubilejného festivalu sú korene a 
návrat ku koreňom. Okrem súťažnej časti festi-
valu, v ktorej môžu divadelné súbory z celého 
Slovenska verejne prezentovať svoje inscenácie, 
bude celý týždeň popretkávaný zaujímavými se-
minármi, koncertami, umeleckými výstavami či 
prednáškami. Pre všetkých, ktorí sa chcú oboha-
tiť o cenné vedomosti a zručnosti, sú už tradič-
ne pripravené festivalové tvorivé dielne. Tie sú 
rozdelené na divadelnú, výtvarno-scénografickú 
a filmovú. Každú z nich povedú skutoční profe-
sionáli a majstri svojho remesla – herec a komik 
Stano Staško (divadelná dielňa), výtvarník a ar-
chitekt Michal Žák (výtvarno-scénografická diel-
ňa) a filmový režisér a fotograf Tomáš Baršváry 
(filmová dielňa).

V sprievodnom programe sa môžete tešiť na:
• Slávnostné uvedenie zberateľskej 0 euro ban-

kovky obce Močenok na Obecnom úrade v Mo-
čenku (18.7.2022 o 13:00)

• Otvorenie filatelistickej výstavy Poštová pečiat-
ka, obrazovej výstavy Ikony a fotografickej ver-
nisáže Ing. Štefana Pápaya Takto sme začínali (v 
priestoroch Kláštora od 18.7.2022)

• Pešiu púť z Močenka s posolstvom na Biskupský 
úrad v Nitre (20.7.2022 o 14:30)

• Výstavy fotografií Filipa Lašuta a Michala Lašu-
ta – 30 rokov v Gorazdove (21.7.2022 v Kultúr-
nom dome)

• Koncert František Báleš Ansámbel – Hviezdo-
slavove sonety (22.7.2022 o 20:30 v Kultúrnom 
dome)

• Slávnostný GALAKONCERT (23.7.2022 o 19:00 
v Kultúrnom dome)

• Cyklopúť do Gorazdova (štart 22.7.2022 o 8:30 
spred Obecného úradu Močenok)

• Pontifikálnu sv. omša za účasti J. Ex. Mons. 
Františka Rábeka - ordinára OS a OZ SR a J Ex. 
Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho 
biskupa (24.7.2022 o 9:30 v Gorazdove)

• Množstvo pútavých i poučných divadelných in-
scenácii zo súťažnej aj nesúťažnej časti festivalu.

 

Celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok 
oslavuje 30 rokov a opäť otvára svoje brány 

všetkým nadšeným divadelníkom a priateľom umenia. 
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Od konca februára 2022 sa najmä kvôli 
vojnovému konfliktu na Ukrajine neustále 
mediálne prezentujú problémy s dodávka-
mi či cenami plynu, elektriny alebo palív do 
automobilov. Ceny sa astronomicky zvýši-
li a pocítia to nielen bežní občania, ale aj 
podniky, firmy a, samozrejme, aj samosprá-
va, ktorá musí vo svojich budovách kúriť a 
svietiť a zabezpečuje aj verejné osvetlenie v 
obci. Týka sa to teda aj našej obce a tento 
problém prerokovávali aj poslanci obecné-
ho zastupiteľstva na jednom zo svojich za-
sadnutí. „Ako obec máme plyn vysúťažený 
do konca tohto kalendárneho roka, ale v 
novom verejnom obstarávaní sa podarilo 
vysúťažiť cenu, ktorá je o viac ako 400% 
vyššia oproti tej pôvodnej od 1. 1. 2023. V 
prípade elektrickej energie máme energiu 
zazmluvnenú iba do konca júna 2022. Vo 
verejnom obstarávaní sa nepodarilo vysú-
ťažiť dodávateľa elektriny pre druhý polrok 
tohto kalendárneho roka, a preto budeme 
elektrickú energiu nakupovať cez dodávate-

ľa na spotovom trhu, to znamená, že každý 
mesiac budeme platiť cenu za elektrickú 
energiu takú, akú sa nám v danom mesiaci 
podarí nakúpiť. V súčasnosti pripravujeme 
podklady pre verejné obstarávanie, ktoré by 
malo prebehnúť v druhom polroku tohto 
kalendárneho roka, a uvidíme, aký bude 
výsledok, a podľa toho sa stanoví aj výška 
za elektriku,“ s miernou obavou, ako to do-
padne, nám povedal starosta obce Roman 
Urbánik.

Obec na markantné zvyšovanie cien 
reagovala úpravou rozpočtu obce na tento 
rok. Rozpočet v budúcom roku bude su-
mou za energie zaťažený ešte viac. „Pri 1. 
zmene rozpočtu sme z pôvodných 40 000 
eur na elektrickú energiu museli navýšiť 
na 75 000 eur a to hovoríme len o druhom 
polroku kalendárneho roka. Znamená to, 
že o 35 000 eur v druhom polroku narastie 
cena elektrickej energie, ktorú budeme pre 
verejné osvetlenie, ale aj naše budovy, ktoré 
máme v správe obce, nakupovať. V zásade 

Energie za zvýšené ceny

tým, že v rezerve máme finančné prostried-
ky, tak sme na túto situáciu pripravení, ale 
tieto peniaze nám v konečnom dôsledku 
budú chýbať na kapitálové výdavky. V tejto 
chvíli môžeme povedať, že ak to bude v ta-
kom stave, ako je to v súčasnosti, nechceli 
by sme robiť nejaké zásadné obmedzenia 
typu vypínania osvetlenia alebo nejakých 
úsporných opatrení, ktoré by zasahovali do 
fungovania. Samozrejme, budeme hľadať 
riešenia, aby sme tú elektrickú energiu na-
kúpili čo najefektívnejšie, najlacnejšie, ale 
tak, ako pre všetkých ostatných a koniec 
koncov aj pre domácnosti, sa cena energií 
stáva zásadným problémom, čo sa týka vý-
davkov z rozpočtu obce,“ ozrejmil starosta 
R. Urbánik.

Budúcoročné výdavky za energie prav-
depodobne obmedzia niektoré investičné 
plány obce, pretože financie budú musieť 
byť v prvom rade vyhradené na zaplatenie 
energií.
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V marci 2022 sa vzdal svojej funkcie 
hlavný kontrolór obce Ladislav Fúska, ná-
sledne obecné zastupiteľstvo 30. marca 
2022 na svojom zasadnutí vyhlásilo výbe-
rové konanie na voľbu nového hlavného 
kontrolóra. Záujemcovia o toto miesto sa 
mohli prihlasovať do 11.mája. „Do sta-

noveného termínu prišla jedna prihláška. 
Komisia zostavená z poslancov obecného 
zastupiteľstva skontrolovala úplnosť tejto 
prihlášky a  skonštatovala, že uchádzač-
ka splnila všetky podmienky na to, aby 
mohla byť vypočutá a  následne na za-
stupiteľstve aj volená. Voľba prebehla taj-

ne a uchádzačka pani Veresová získala 9 
hlasov z deviatich prítomných poslancov. 
Bola zvolená za hlavnú kontrolórku obce 
Močenok, nasledujúci deň nastúpila do 
funkcie kontrolórky a  jej funkčné obdo-
bie bude trvať 6 rokov,“ spresnil informá-
cie starosta obce Roman Urbánik. Nová 
hlavná kontrolórka pre našu obec Milena 
Veresová je zamestnaná na tretinový úvä-
zok a na hospodárenie úradu a obce bude 
dohliadať do mája 2028. 

Nová hlavná kontrolórka obce

Už v roku 2020 sme informovali o úspeš-
nom projekte, ktorý podporilo ministerstvo 
vnútra, a týkal sa rekonštrukcie časti asfal-
tového koberca v ulici Kakava a vybudova-
nia časti chodníka v  ulici Balajka. Projekt 
bol schválený v  hodnote 215 tisíc eur, 
z čoho obec hradí z vlastných zdrojov 5 % 
spoluúčasť, predstavuje to 10 750 eur. Kvôli 
pandémii sa však všetky legislatívne proce-
sy natiahli na neskutočne dlhé mesiace a až 
koncom apríla sa uskutočnilo stretnutie 
s realizátorom prác. „Takmer po troch ro-
koch od podania projektu sa v týchto týž-
dňoch dostávame k samotnej realizácii re-
konštrukcie cesty Kakava a výstavby časti 
chodníka na ulici Balajka. Celý ten projekt 
bol postavený a  mal nejaké svoje kritériá 
a zároveň tam aj bola stanovená finančná 
suma prostriedkov a  museli byť splnené 
určité ciele, preto sme museli hľadať také 
riešenie - ak sa budú niektorí zamýšľať, 
že prečo nie celá ulica Kakava, prečo nie 
celá ulica Balajka - pretože také boli pod-
mienky projektu,“ vysvetlil koncom apríla 

starosta obce Roman Urbánik. „V auguste 
2019 sme projekt podali a  teraz by mali 
začať samotné práce. Každému je jasné, že 
ten proces je veľmi dlhý, zložitý a o to, že 
v  súčasnosti rastú ceny, aj náročnejší, ale 
ja verím, že sa nám 
podarí zrealizovať to, 
čo v  rámci projektu 
je naplánované tak, 
aby to slúžilo ľuďom. 
Chcem občanov na 
jednej aj druhej ulici 
poprosiť, aby boli tr-
pezliví, samotné práce 
budú trvať niekoľko 
dní, ale ten výsledok, 
ktorý budeme užívať, 
bude slúžiť niekoľko 
desaťročí.“ Stretnutia 
sa zúčastnili zástupco-
via obce a  realizátora 
stavby, aby sa spoloč-
ne dohodli na všet-
kých detailoch prác. 

„Odovzdávalo sa stavenisko v rámci rekon-
štrukcie cesty v Kakave a realizácie chod-
níka na Balajke. Všetko momentálne závisí 
od dodania určitých stavebných materiá-
lov. Každý týždeň vo štvrtok budeme má-
vať kontrolný deň, aby sme riešili aktuálne 
technické a administratívne veci,“ vyjadril 
sa k  téme konateľ spoločnosti Efektívne 
stavby Progres, ktorá bude stavbu realizo-
vať, Branislav Bartišek.

Konkrétne stavebné práce by sa tak mali 
začať v  máji a  bude zrekonštruovaný 370 
metrový úsek asfaltového koberca cesty. 
Potom bude nasledovať chodník v  ulici 
Balajka, ktorý má 430 metrov. Po skončení 
týchto prác by sa malo pokračovať v prá-
cach na zostávajúcich úsekoch v oboch lo-
kalitách tak, aby bola zrekonštruovaná celá 
cesta v Kakave a dobudovaný celý chodník 
na Balajke, to však už bude investičná akcia 
obce.

Záverečný účet obce schválený
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Obec Močenok sa pred rokom uchá-
dzala o dotáciu a úver na výstavbu byto-
vého domu. Čoraz viac občanov či mla-
dých rodín chce totiž bývať práve v našej 
obci. Nová bytovka za viac ako 1 milión 
eur by vyriešila bytovú situáciu 16 rodinám 
alebo jednotlivcom. „V  uplynulých dňoch 

sme dostali oznámenie o tom, že naša žia-
dosť na výstavbu 16-bytového nájomného 
domu na ulici M.R. Štefánika zo strany 
ministerstva dopravy a  Štátneho fondu 
rozvoja bývania bola podporená úverom 
a  dotáciou. Okrem úveru a  dotácie, kto-
ré sú vo výške 950 tisíc eur, použijeme aj 
vlastné zdroje z rozpočtu obce a v najbliž-
ších dňoch odovzdáme víťazovi, ktorý vzi-
šiel z  verejného obstarávania, stavenisko. 
Víťaz verejného obstarávania potom začne 
prípravné práce na výstavbu tak, aby dodr-

žal termín výstavby do 12 mesiacov. Zna-
mená to, že približne o  rok sa budú noví 
nájomníci sťahovať do 8 jednoizbových a 8 
dvojizbových bytov,“ informoval nás o  si-
tuácii v polovici mája starosta obce Roman 
Urbánik.

Obec sa bude na financovaní stavby 
nájomného bytového domu v  ulici Mila-
na Rastislava Štefánika spolupodieľať 120 
tisícmi eur z  vlastných zdrojov. Samotné 
práce by sa mali začať v  najbližších týž-
dňoch.

Obec Močenok pravidelne reaguje na 
najrôznejšie výzvy. V uplynulom období 
sa medzi inými objavila aj výzva Sloven-
ského futbalového zväzu na rekonštruk-
ciu futbalových ihrísk pod názvom Eurá 
z Eura. Do tejto výzvy sa zapojila aj obec 
Močenok, vypracovala a podala žiadosť na 
rekonštrukciu sociálnych zariadení na fut-
balovom ihrisku. ,,V uplynulých dňoch bola 
výzva vyhodnotená, v prípade obce Moče-
nok pozitívne v tom, že sme získali dotáciu 
nenávratných finančných prostriedkov v 
sume 10 000 eur,“ informoval o úspešnom 
projekte starosta obce Roman Urbánik. „V 
dezolátnom stave máme oplotenie a soci-
álne zariadenia,“ spresnil prezident futba-
lového klubu Miloš Bleho, „voľba padla na 

opravu sociálnych 
zariadení. Ide už 
o piaty úspešný 
projekt, ktorý nám 
skrášli areál a po-
môže pri práci.“ 
Práce budú reali-
zované na základe 
verejného obsta-
rávania a spoloč-
nosť, ktorá zvíťazí 
vo verejnom ob-
starávaní, bude aj 
realizátorom prác. Areál futbalového klubu 
po rokoch služby športovcom a fanúšikom 
potrebuje rekonštruovať rôzne časti. Vďaka 
predošlým úspešným projektom sa už opra-

vila strecha a fasáda hlavnej budovy, vy-
budovalo sa malé detské ihrisko s hracími 
prvkami, nakúpili sa lopty a dresy a buduje 
sa tréningové ihrisko za hlavnou tribúnou.

Počas jari bolo na základe plánovaných 
investičných akcií z rozpočtu obce realizo-
vané osadenie urnových stien – kolumbárií 

na oboch cintorínoch 
v našej obci. Občania 
tak budú môcť vyu-
žiť ďalší spôsob po-

chovávania blízkych 
zosnulých. „V rámci 
schváleného rozpočtu 
a schválených investícií 
sme v uplynulých týž-
dňoch urobili osadenie 
kolumbárií. V súčasnos-
ti dokončujeme dlažbu 
pred urnovými stenami 
a zároveň obecné zastu-
piteľstvo na ostatnom 
zasadnutí schválilo 

zmenu všeobecne záväzného nariadenia, kto-
rá začala platiť od 1. júna. Všetci záujemco-

via, ktorí budú mať záujem o tento spôsob 
ukladania ostatkov zosnulých, môžu využiť 
túto službu v obci Močenok už v najbližších 
dňoch,“ spresnil informácie starosta obce Ro-
man Urbánik.

Momentálne je na oboch cintorínoch po 
jednej urnovej stene s kapacitou 24 miest, v 
prípade potreby je však možnosť doplniť ďal-
šie dve rovnako veľké steny na každom cin-
toríne.

V našej obci je možné prenajať si rôzne 
formy miest posledného odpočinku – detské 
hroby,  jedno- až štvorhroby, urnový hrob do 
zeme a najnovšie aj miesto v urnovej stene. 
Informácie o výške poplatkov za jednotlivé 
hrobové miesta záujemcovia nájdu na webo-
vej stránke obce alebo ich dostanú v obecnom 
úrade.

Bude sa stavať 
bytový dom 

Dotácia pre futbalový klub

Kolumbáriá na cintorínoch



V prvý deň Veľkého týždňa - v pondelok 11. apríla 2022 sa v kostole sv. 
Klimenta konal organový koncert. Návštevníci podujatia si mohli vypočuť 
dielo skladateľa Marcela Duprého Krížová cesta v kombinácii s poéziou Pau-
la Claudela a tanečným umením študentov Univerzity Konštantína Filozofa 
z Nitry. Hrou na organ sa predstavil močenským divákom známy organista 
Marek Štrbák. V spolupráci s choreografkou Zuzanou Hubinskou pripravil 
divákom v predveľkonočnom čase zaujímavý umelecký zážitok. „Na tento 
nápad sme prišli pred tromi rokmi, keď sme našli toto dielo od francúzskeho 
skladateľa Marcela Duprého a spoločne s kolegyňou choreografkou sme si 
povedali, že táto hudba je dosť ťažká, tak prečo ju trošku neozrejmiť pohy-
bovým divadlom. Vedeli sme, že máme na katedre hudby veľmi šikovných 
študentov. Žiaľ, pred koronou nám to nevyšlo, už sme to mali nacvičené, ale 
všetko sa zatvorilo. Sme veľmi radi, že teraz po dvoch rokoch s tým môžeme 
vystúpiť. Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili tu v Močenku vystúpiť,“ 
bol vďačný za možnosť prezentovať sa organista a pedagóg Marek Štrbák. 

Marek Štrbák si na koncert nosí vlastný hudobný nástroj, koncert však 
nenacvičoval s tanečníkmi v niektorom z chrámov, ale svoju časť nacvičoval 
každý osobitne. ,,Dávali sme to dohromady tak, že pre potreby našich ta-
nečníkov som vytvoril nahrávku, oni cvičili s nahrávkou a vedeli, čo budem 
hrať ja. V podstate tu vidíme dve nezávislé záležitosti - organista hrá sám 
svoj part a nevie, čo sa deje za ním, priznám sa, že dodnes som ako jediný 
nevidel, čo sa za mnou deje, a  je mi z  toho trošku smutno. Tanečníci už 
tú hudbu poznajú tak dobre, že vedia, čo majú v každom momente robiť 
a dôverujú mi, že nespravím nejakú vylomeninu,“ vysvetlil Marek Štrbák. 
„Nácviky v  tých koronových časoch neboli ideálne. Ja som veriaca, tak 
som mala predstavu, o čom to je, ale predsa len do toho pohybu a do toho 
priestoru to bolo celkom náročné dať. Včera som tak nad tým rozmýšľala, 
že aká to bola výzva, ako sa nám nedarilo to uviesť pred publikom kvôli 
obmedzeniam a nakoniec sme šťastní, že to môžeme predviesť aj publiku. 
Neskutočne nás to napĺňa, aj keď je to ťažká téma, dáva nám to niečo do 

života a sme radi, že sa nám to podarilo,“ tešila sa z vydareného diela chore-
ografka a pedagogička Zuzana Hubinská. 

Tanečníci si pred koncertom vždy musia dostatočne skoro pozrieť kon-
krétny kostol, v ktorom budú vystupovať, lebo každý kostol je zvnútra iný 
a tanečný dej sa odohráva v podstate v celom priestore kostola. Za ich snahu 
a výkon, takisto za prednes Claudelovych veršov a Duprého hudby zožali 
umelci od desiatok divákov uznanlivý potlesk.
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Ešte v apríli roku 2018 sa začalo s rekonštrukciou a reštaurovaním or-
gana v kostole sv. Klimenta v našej obci. Močenský organ patrí medzi naj-
vzácnejšie na Slovensku a pochádza zo slávnej organovej dielne Pažických. 
Bol do kostola nainštalovaný v roku 1790, má teda už 232 rokov. V prvej 
polovici apríla sa konal kontrolný deň rekonštrukčných prác, na ktorom sa 
zúčastnili zástupcovia Krajského pamiatkového úradu z Nitry, zástupcovia 
Hudobného centra z Bratislavy, zástupcovia obce a farnosti, členovia farskej 
rady a, samozrejme, organár. Všetci spoločne si priamo v kostole prehliad-
li stav prác na píšťalách, ostatných zariadeniach i organovej skrini. Potom 
sa dohodli na ďalšom postupe a spísali zápisnicu z kontrolného dňa. „Cie-
ľom našej návštevy bolo vykonanie štátneho pamiatkového dohľadu, ktorý 
vyplýva pamiatkovému úradu zo zákona o ochrane pamiatkového fondu. 
Štátny pamiatkový dohľad teda preveril postup prác, či práce sú realizované 
v zmysle schváleného návrhu na obnovu s tým, že garanti tohto projektu sú 
špecialisti z Hudobného centra z Bratislavy, ktorí sa vyjadrili, že tá obnova 
prebieha v zmysle schváleného návrhu a je vykonaná na požadovanej úrov-
ni,“ povedala nám k problematike Tatiana Danieličová z Krajského pamiat-
kového úradu v Nitre.

Rekonštrukcia je na vysokej kvalitatívnej úrovni, ale časové termíny nie 
sú najmä kvôli opatreniam z uplynulého obdobia a opakovaným ochore-
niam zainteresovaných odborníkov na covid dodržané. „Ďalším postupom 
je postupná montáž jednotlivých častí organa. Máme tam ešte nejaké resty 
od niekoľkých subdodávateľov, a keď to bude zosumarizované, tak sa to celé 
zmontuje, vyreguluje a potom sa budeme takrečeno hrať so zvukom, čiže 
intonáciou a ladením píšťal. Montážou myslím montáž tej technickej časti, 
teda tzv. traktov. To je spôsob toho mechanického ovládania od klaviatúr po 
ventily, ktoré vpúšťajú vzduch do píšťal. Potom je tam práca s píšťalami, to 
je tá intonácia a ladenie, kde sa to postupne zakladá po registroch, teda po 
radoch píšťal a každý ten rad sa intonuje, to znamená také nastavenie rov-

nakého spôsobu nasadzovania, rovnakej dynamickej intenzity a rovnakej 
farby tých píšťal v priebehu  registra a zároveň ladenie. Ladenie však už nie 
je umelecká, ale remeselná činnosť, nastavenie výšky toho tónu,“ ozrejmil 
postup prác organár Martin Bako.

Od začiatku prác na reštaurovaní a rekonštrukcii organu a organovej 
skrine už ubehli štyri roky a veriaci aj duchovní by už boli radi, keby bol 
organ zrekonštruovaný a jeho zvuk znel počas svätých omší. „Absolvovali 
sme kontrolný deň, ako prebiehajú reštaurátorské práce pri oprave močen-
ského organu, skonštatovali sme, že meškáme. Dohodli sme sa, že organár 
bude pracovať ďalej na oprave nášho organu a také prvé viditeľné veci, aj 
hudobné, by mali byť okolo mesiaca jún,“ smutne skonštatoval neustále pre-
dlžovanie termínu ukončenia prác dekan Peter Michalov.

Kompletne by mal byť podľa zmluvy a dohody organ dohotovený a na-
ladený do konca augusta tohto roku tak, aby mohol byť v septembri počas 
sviatku Povýšenia sv. Kríža požehnaný.

Organový koncert v kostole

Vzácny organ sa stále reštauruje
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Už neodmysliteľne ku sláveniu Dňa matiek, ktorý je vždy v druhú 
májovú nedeľu, patrí akadémia základnej školy. V  tomto roku spojili 
sily všetky školy – k základnej sa pridala aj materská škola a základná 
umelecká škola, aby pre všetky mamičky a  babičky pripravili krásny 
slávnostný program. Celou akadémiou divákov sprevádzali moderátor-
ky, ôsmačky Barbora Horňáková a Jana Sýkorová. 

Žiaci si pre mamičky pripravili milú kolekciu básní, piesní, tančekov, 
scénok a hudobných vystúpení. Program zabodoval u všetkých návštev-
níkov podujatia. „Veľmi pekne im ďakujeme za všetko, bolo to skvele pri-

pravené, tešíme sa všetci,“ bola programom dojatá prababička Jozefína 
Szabová. „Bolo to nádherné, mala som tu vnučku a vnuka. Vnuk malin-
ký 3-ročný vystupoval, bol prenádherný a vôbec bolo to krásne všetko, ja 
som fakt dojatá, aj slza mi vypadla,“ netajila sa dojatím ani Eva Ristová. 
„Veľmi pekný program, všetky mamičky boli asi spokojné,“ dodala Helena 
Zelenická. „Veľmi sa mi program páčil. Vystupovala aj moja dcéra, ktorá 
nacvičuje program s deťmi zo špeciálnej triedy, a  to je umenie! Takže ja 
mám dnes krásny sviatok,“ dodala Alena Balážová. Iba nedávno pominuli 
všetky protipandemické opatrenia a učitelia a žiaci mohli začať uvažovať 
o príprave programu. „Za našu základnú školu by som chcel povedať, že 
toto vlastne bola prvá akcia, ktorú sme mohli pripraviť pre verejnosť. Je 
fajn, že to bolo akurát ku Dňu matiek, lebo mamy si zaslúžia všetku našu 
pozornosť. Čo ma trocha mrzí, je, že sme mali veľmi málo času na prípra-
vu, a preto sa nemohol zapojiť druhý stupeň, lebo by sme nestihli nič na-
cvičiť, aj chorobnosť nám spôsobila problémy, lebo deti vypadávali každý 
deň a pani učiteľky museli improvizovať a meniť zostavy, takže bolo to pre 
ne veľmi náročné, aj za to im patrí veľká vďaka. Dúfam, že sa program všet-
kým páčil, a pevne verím, že na budúci rok budeme mať také podmienky, 
na aké sme zvyknutí,“ konštatoval dlhoročný režisér akadémie, pán učiteľ 
Radoslav Novelinka. „Po dvojročnej odmlke aj naša základná umelecká 
škola rada prispela svojou dávkou hudby k tomuto krásnemu sviatku. Sna-
žili sme sa do programu zakomponovať všetky vekové kategórie žiakov,“ 
tešil sa z peknej prezentácie školy žiakmi riaditeľ ZUŠ-ky Tomáš Obola. 
Jeden a pol hodinu trvajúci program prispel k slávnostnej atmosfére svia-
točnej slnečnej nedele a spríjemnil náladu viac ako dvom stovkám divákov.

Pri príležitosti Dňa matiek sa aj v tomto roku uskutočnilo v našej obci 
vítanie najmladších detí do života. V máji sa zvyčajne organizuje slávnost-
né uvítanie pre detičky, ktoré sa narodili v druhom polroku predchádzajúce-
ho kalendárneho roka. V našej obci sa ich v termíne od 1. júla do 31. decem-
bra 2021 narodilo 19. Na slávnostnom uvítaní do života všetky prítomné deti 
aj ich rodičov a starých rodičov v priestoroch kultúrneho strediska v sobotu 
7. mája 2022 srdečne privítal starosta obce Roman Urbánik. Každé dieťatko 
privítal osobitne a rodičom odovzdal pamätný list a malý darček. „Veľmi sa 
nám to páčilo, užili sme si to naplno a ďakujeme za pozvanie,“ páčilo sa pod-
ujatie mamičke malého Adamka Darine. „Akcia bola super, zabavili sme sa 
tu s detičkami, maminky sa poznáme. Nelke sa tiež páčilo, dostali sme krásne 
darčeky,“ pridala sa mamička Martina. „Príjemná akcia, bolo to veľmi, veľmi 
milé,“ tešila sa z príjemného popoludnia mamička Daniela. 

„Pri príležitosti Dňa matiek sme aj v tomto roku privítali najmenších ob-
čanov, ich rodičov a starých rodičov na slávnostnom programe. Ja za seba, 
ale aj za našu obec prajem všetkým deťom, aby vyrastali v spokojných rodi-
nách, aby boli zdravé a šťastné, aby rástli pre radosť svojich rodičov, ale aj nás 
všetkých,“ tešil sa z najmladších obyvateľov obce starosta Roman Urbánik.

Príjemnú atmosféru na podujatí navodila talentovaná žiačka základnej 
umeleckej školy Kristínka Bernáthová, ktorú na klavíri sprevádzala pani uči-
teľka Monika Leššová.

Prirodzeným pokračovaním podujatia bola Míľa pre mamu, ktorá sa 
v areáli kultúrneho strediska začala krátkym vystúpením škôlkarov, po kto-
rom starosta obce Roman Urbánik slávnostne prestrihol pásku a mamičky 
a  staré mamy spolu s deťmi vyštartovali na okruh symbolickej míle. Ďalší 
program míle na stanovištiach pre deti, žiaľ, pokazila búrka.

V tomto roku sa konal už 
26. ročník najznámejšej ve-
rejnej zbierky na pomoc on-
kologickým pacientom orga-
nizovanej pod taktovkou Ligy 
proti rakovine pod názvom 
Deň narcisov. V  našej obci sa 
zbierka v  tomto roku po dvoj-
ročnej prestávke konala v  uli-
ciach už 21. raz. Občania mohli 
do nej prispieť priamo pro-
stredníctvom vkladu do pok-
ladničky 28. apríla alebo mohli 
poslať sms správu, prípadne 
vložiť peniaze na účet Ligy proti 
rakovine až do 6. mája. Pomo-
cou tejto zbierky občania vždy 
pomáhajú ľuďom bojujúcim 

s rakovinou. Každoročne sa do nej zapája aj základná škola, v tomto roku 
prispeli do zbierky žiaci a zamestnanci školy opäť peknou sumou 325 eur. 
Mnohí prispievatelia zbierku vnímajú aj ako vyjadrenie spolupatričnosti 
s chorými. „Určite je to dobrá vec, lebo byť chorý a zdravý je veľký rozdiel. 
My, čo sme zdraví, možno iba zdanlivo, by sme si mali vedieť vážiť chorých 
a najmä nevyliečiteľne chorých, lebo rakovina, to je pliaga ľudstva, ktorá sa 
tak ľahko nedá vyliečiť. Keď môžeme, tak myslím, že bolo ľudské od každé-
ho, kto môže aspoň malou štipkou pomôcť,“ myslí si každoročný prispieva-
teľ do zbierky Ladislav Sabo. „Myslím si, že treba pomáhať tým ľuďom, as-
poň trošku to pomôže,“ pridala sa Valéria Pappová. „Táto zbierka je úžasná 
a je pre dobro veci, máme si navzájom pomáhať,“ myslí si Jolana Lenčéšová. 
„Deň narcisov je veľmi dôležitá akcia, myslím si, že môžeme takto veľmi 
významným spôsobom pomôcť,“ dodal Ľuboš Lóži.

Mnohí občania dobrovoľníkov s pokladničkou v tento deň aktívne vy-
hľadali, hoci si v obci nič nepotrebovali vybaviť, prišli iba kvôli tomu, aby 
prispeli. V tomto roku v Močenku občania prispeli sumou 1 309, 94 eur. 

Ochotu všetkých prispievateľov si veľmi vážime a  za každú pomoc 
v mene pacientov i Ligy proti rakovine srdečne ďakujeme.

Deň matiek

M á j ové  v í t a n i e  d e t íM á j ové  v í t a n i e  d e t í

D e ň  n a r c i s o vD e ň  n a r c i s o v
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V sobotu 7. mája 2022 sa v  priesto-
roch Kultúrneho strediska v  Močenku 
uskutočnil už 36. ročník výstavy vín. 
Tradičné podujatie zorganizoval Vinár-
sky spolok Urban v spolupráci s obcou. 
Vinári a  vinárstva z  Močenku a  blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia priniesli do súťaže 
290 vzoriek vín. Bohaté zastúpenie mali aj 
vína z Moravy, najmä z družobného mesta 
Vracov, odkiaľ prišli aj traja hodnotitelia. 
Degustátorov na odbornej časti poduja-
tia privítal predseda Vinárskeho spolku 
Urban Miroslav Pápay a  odborný garant 
degustácie Peter Pápay. Degustátori boli 
rozdelení do piatich hodnotiacich komisií, 

z  ktorých každá ochutnávala takmer 60 
vzoriek vín. Postupne hodnotili 201 vzo-
riek bielych vín, 18 vzoriek ružových vín 
a 71 vzoriek červených vín. „Dnešnú od-
bornú degustáciu by som napriek chýba-
júcim degustátorom hodnotil veľmi pozi-
tívne. Podarilo sa nám zozbierať rekordné 
množstvo súťažných vín v počte 290 a boli 
aj vo vynikajúcej kvalite, pretože viac ako 
50 získalo zlatú medailu. Som hrdý na 
všetkých spolupracovníkov, ako sa nám 
to podarilo zorganizovať,“ pochvaľoval si 

odborný garant degustácie Peter Pápay. 
Veľmi dobre sa darilo aj močenským vi-
nárom, ktorí sa prezentovali 83 vzorkami 
vín, čo bola takmer tretina všetkých vzo-
riek, a za svoje vína získali množstvo zla-
tých, strieborných a bronzových medailí.

Druhá časť podujatia bola verejná 
ochutnávka, ktorá sa konala o týždeň ne-
skôr – 14. mája 2022. Verejnosti prístupná 
časť výstavy vín sa konala v  spoločenskej 
sále obecného úradu. 

Úvod podujatia patril predsedovi Vi-
nárskeho spolku Urban Miroslavovi Pá-
payovi a  odbornému garantovi súťažnej 
časti Petrovi Pápayovi, ktorí privítali hostí 
a  zhodnotili odbornú degustáciu. Potom 
slovo odovzdali starostovi obce Romanovi 
Urbánikovi, ktorý sa prítomným prihovo-
ril a vzápätí odovzdal Ceny starostu obce 
za najlepšie močenské vína výstavy. V ka-
tegórii bielych tichých suchých a  polosu-
chých vín si Cenu starostu obce prevzal 
Peter Pápay za Rulandské biele, ročník 

2021.V  kategórii 
bielych tichých 
ostatných vín bol 
najúspešnejší To-
máš Minár s  bie-
lou zmesou z roku 
2021.V  kategórii 
tichých ružových 
vín bol najúspeš-
nejší z  Močen-
čanov Zdeno 
Braun, ktorý dal 
do súťaže Caber-
net Sauvignon 
rosé, ročník 2021. 

V  poslednej kategórii 
– vína tiché červené 
získal za Frankovku 
modrú, ročník 2019 
cenu Peter Pápay.

Na degustáciu pri-
nieslo 129 vinárov 
spolu 290 vzoriek vín, 
ktoré získali 52 zla-
tých, 162 strieborných 
a  66 bronzových me-
dailí. Všetky vzorky 

mohli návštevníci verejnej časti výstavy 
ochutnať. 

Celkovo najúspešnejšími vínami 36. 
ročníka boli vína, ktoré získali titul šam-
pión výstavy. Tento titul bol udelený 
v dvoch kategóriách – v kategórii bielych 
suchých a  polosuchých vín a  v  kategórii 
červených tichých vín. V kategórii bielych 
vín získal titul šampióna Savignon, ročník 
2021 vystavovateľa Vinárstvo Šintavan zo 
Šintavy. V kategórii červených vín získala 
titul šampióna výstavy Frankovka modrá, 
ročník 2019 domáceho vinára Petra Pá-
paya. 

Výstava vín sa počas pandemického ob-
dobia nekonala, organizátori sa preto teši-
li, že vinári ani občania nestratili záujem 
o takéto podujatia a podporili akciu vzor-
kami vín aj svojou účasťou. „Po dvoch ro-
koch sa Vinárskemu spolku Urban a obci 
Močenok podarilo zorganizovať výstavu 
vín. Organizátori sa snažili, pretože majú 
takmer tri stovky vzoriek, je za tým veľké 
množstvo práce, ale zároveň aj prezentácie 
vinárov s tým, čo sa im podarilo v posled-
ných rokoch z  hrozna, ktoré dopestovali, 
urobiť. Ja pevne verím, že takéto poduja-
tie je podporou aj ich spolkovej činnosti, 
aj spestrením kultúrneho a  spoločenské-
ho života v našej obci,“ tešil sa zo záujmu 
vinárov aj verejnosti o  podujatie starosta 
Roman Urbánik. „Myslím si, že môžeme 
byť veľmi spokojní, pretože vzoriek bolo 
neúrekom a je to asi aj dobré lákadlo pre 
tých, čo prišli vína ochutnať. Dúfam, že 
aj do budúcich ročníkov to pôjde ďalej,“ 
zhodnotil podujatie predseda spolku Ur-
ban Miroslav Pápay.

Výstava vín  Výstava vín  
v Močenkuv Močenku
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V nedeľu 29. mája 2022 sa konalo blízko kal-
várie v ulici sv. Gorazda požehnanie sochy svä-
tého Jána Nepomuckého. Podujatia sa zúčastnili 
duchovní z obce a niekoľko desiatok veriacich. 
Sochu požehnal pomocný nitriansky biskup 
Mons. Peter Beňo: „Vždy ma poteší, keď vidím 
obnovený kostol, kaplnku, sochu či už sv. Jána Ne-
pomuckého, alebo inú, pretože aj to vyjadruje náš 
vzťah ku kultúrnym a historickým pamiatkam.“

Požehnaniu predchádzala rekonštrukcia a 
reštaurácia sochy s podstavcom, ktorá sa začala 
koncom minulého kalendárneho roka, a zároveň 
jej osadenie na nové miesto. Predtým socha svä-
tého Jána Nepomuckého viac ako sedem desaťročí 
stála v predzáhradke rodinného domu. „Keď som 
sa dozvedel od pána starostu, že sochu chce prelo-
žiť, tak som bol smutný, ale som si nakoniec po-
vedal, že veď patrí obci, ľuďom, všetkým nám, tak 

som rád, že stojí práve na tomto mieste,“ povedal 
nám Dušan Kompas, v ktorého záhradke socha 
stála 74 rokov. 

Svätý Ján Nepomucký býva vyobrazený so 
svätožiarou s piatimi zlatými hviezdami, krížom 
v ruke, prípadne s prstom na ústach. Je v prvom 
rade patrónom Čiech, ale aj patrónom spoved-
ného tajomstva a ochrancom pred potopou. Jeho 
sochy sú často umiestňované na mosty. U nás je 
umiestnená socha svätého Jána Nepomuckého 
blízko potoka. „Obec Močenok dlhodobo preja-
vuje záujem aj o kultúrne a cirkevné pamiatky. Pre 
spoluobčanov pripomeniem, že v predchádzajú-
cich rokoch sme takto zrenovovali sochu sv. Ven-
delína a sv. Floriána, a myslím si, že to je dedičstvo 
našich otcov, vážime si ho, a chceme, aby zostalo 
aj do budúcna,“ pripomenul starosta obce Roman 
Urbánik.

Predposledný aprílový víkend patril v Nitre a 
Močenku divadlám. Od piatku 22. do nedele 24. 
apríla 2022 sa totiž konal ďalší ročník krajskej 
postupovej  súťaže a prehliadky neprofesionál-
neho divadla mladých a neprofesionálneho di-
vadla dospelých Nitrianskeho kraja pod názvom 
Na scénu. Vyhlasovateľom a odborným garantom je 
každoročne z poverenia Ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky Národné osvetové centrum. Projekt už 
tradične zorganizovalo Krajské osvetové stredisko v 
Nitre v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym kra-
jom ako spoluorganizátorom a Obcou Močenok ako 
partnerom. Podujatie Na Scénu podporil z verejných 
zdrojov Fond na podporu umenia. 

Diváci si v tomto roku mohli pozrieť inscenácie 
riešiace najrôznejšie témy podané v najrôznejších for-
mách. Porote sa z kategórie Divadlo mladých najviac 
páčil výkon divadelného súboru LeT pracujúceho 
pod ZUŠ J. Rosinského v Nitre, ktorý sa prezentoval s 

inscenáciou Ľudskosť. Súbor získal aj priamy postup 
na Festival divadla mladých. Druhé miesto patrilo di-
vadelnému súboru Drim takisto zo ZUŠ J. Rosinské-
ho v Nitre s hrou Klamárka a na 3. mieste sa umiest-
nila monodráma Emy Holkovej zo ZUŠ J. Rosinského 

v Nitre s názvom  Objekt. 
V kategórii Divadlo do-
spelých sa prezentoval 
iba jeden zástupca, a tak 
sa porota rozhodla ne-
udeliť umiestnenie, ale 
udeliť návrh na postup na 
Belopotockého Mikuláš 
divadelnému súboru Tri 
bodky na ceste z Levíc za 
hru Palach.

Je dávnou tradíciou, že v  predvečer 1. mája 
sa vztyčujú ozdobené mladé stromy sláviace prí-
chod jari či nového života. Kedysi máje stavali 
najmä mládenci slobodným devám, o ktoré mali 
záujem. V našej obci sa máj stavia v areáli obecného 
úradu, preto sa obyvatelia obce zišli pri tejto príleži-
tosti v sobotu 30. apríla 2022 pred obecným úradom. 

Všetkých prítom-
ných srdečne pri-
vítal starosta obce 
Roman Urbánik. 
Ozdobený strom za 
sprievodu dycho-
vej hudby Močen-

ská kapela vztýčili pracovníci obce spolu s mladými 
členmi dobrovoľného hasičského zboru z našej obce. 
Návštevníci všetkých vekových kategórií odmenili ich 
námahu potleskom.

Pod vztýčeným májom sa s  milým programom 
predstavili žiaci materskej školy. Návštevníci podu-
jatia si užívali pekný program aj nádherné jarné po-
časie. „Je to veľmi pekné ako každoročne, dnes vyšlo 
aj veľmi pekné počasie, takže s rodinkou sme prišli,“ 
povedal nám návštevník Peter. „Veľmi sa mi to páči, 
prišiel som sa hlavne na ten kultúrny program pozrieť 
a chlapom, ktorí stavali máj, som držal palce. Ja, keď 
som bol chlapec, chodievali sme stavať máje, 3 až 4 
sme dokázali postaviť, z močenského hája sme mali 
stromy,“ zaspomínal si Štefan. „Mám rada hudbu, 
spoločnosť a na tie detičky je radosť pozerať, tešíme 

sa,“ pridala sa aj Anna. „My sme prišli kvôli atmo-
sfére, chceli sme vidieť, ako sa stavia máj, aby to videli 
aj naše deti, nech si to vedia predstaviť a aby poznali 
tradície,“ prezradila mamina malých drobcov Džesi-
ka.

Po vystúpení škôlkarov návštevníkom na dobrú 
náladu zahrala opäť dychová hudba Močenská ka-
pela, podávalo sa malé občerstvenie a  ľudia v  areáli 
zotrvali v priateľských rozhovoroch. „Po dlhšej odml-
ke zapríčinenej koronou sme sa v tomto roku zišli pri 
stavaní mája, krásne počasie, ľudia, ktorí prišli, krásny 
program a myslím si, teda aj zážitky z tohto dňa pre 
ľudí po tých dvoch rokoch sú veľmi intenzívne a všet-
ci sa z toho tešíme, že sme sa spolu stretli,“ tešil sa zo 
záujmu občanov starosta obce Roman Urbánik. Po-
časie bolo v tento deň nádherné, ideálne pre aktivity 
vonku – aj preto sa neskôr večer uskutočnil Majáles 
v areáli kultúrneho strediska. Oldies piesne ponúkol 
návštevníkom DJ Viper a rozprúdil  dobrú zábavu.

Požehnanie sochy sv. Jána NepomuckéhoPožehnanie sochy sv. Jána Nepomuckého

Na scénu 2022Na scénu 2022

Stavanie májaStavanie mája



Mnohí naši diváci si od prvého ročníka festi-
valu Gorazdov Močenok pamätajú nenápadného 
muža vždy oblečeného v čiernom a s fotoapará-
tom v ruke – fotografa Filipa Lašuta. Filip Lašut 
pre nás urobil nádherné umelecké fotografie diva-
delných predstavení, svätých omší a sprievodných 
podujatí z devätnástich ročníkov festivalu. Krátko 
pred jubilejným XX. ročníkom v  apríli 2012 tra-
gicky zahynul. Uplynulo už teda 10 rokov od jeho 
odchodu.

Spomienku na významného fotografa, ktorý 
fotil všetky divadelné festivaly a podujatia na Slo-
vensku od Scénickej žatvy až po Divadelné Šura-
ny, Hviezdoslavov Kubín či Rozprávačské Lodno, 
zorganizovali jeho synovia v spolupráci s mestom 
Vrútky, kde Filip Lašut žil.

Rodina, priatelia, predstavitelia mesta a  celo-
slovenskej kultúrnej a  divadelnej obce sa stretli 
najprv pri hrobe Filipa Lašuta na vrútockom cinto-
ríne, kde mu vzdali úctu, a potom sa presunuli do 
priestorov kina 1. máj vo Vrútkach. „Zdalo sa nám 
spolu s  pánom primátorom Vrútok vhodné si ho 
pripomenúť. Pozvaní hostia z celého Slovenska od 
Bratislavy cez Močenok, Uhrovec, Rakovú, Čadcu, 
Liptovský Mikuláš, no proste kade on vandroval 
a kde ho ľudia mali radi, tak odtiaľ prišli. Pozvali 
sme aj divadelný súbor zo Šuňavy, ktorý minulý 
rok vyhral divadelný festival Palárikova Raková, 
a tak som chcel troška prepojiť ten jeho svet s tým 
naším, aby ste sa spoznali všetci tí, ktorí ste mož-
no o sebe počuli, že chodil do Uhrovca, do Čadce, 
do Močenka, ale nikdy ste sa nevideli, takže sú tu 
vlastne ľudia všetci, čo ho mali radi a ktorých mal 
rád on,“ prezradil syn fotografa Michal „Mal som 
šťastie a 14 rokov som s ním aj profesionálne pra-
coval, nabral som všetku tú jeho robotu, čiže keď 
odišiel, tak som v podstate len zdvihol prápor a po-
kračujem ďalej. Všetkým nám chýba, lebo nie je 
sa koho opýtať, ale zanechal strašne veľa múdrych 
ľudí, ktorí sú mi ochotní poradiť.“

V priestoroch kina bola nainštalovaná výstava 
pod názvom Filip Lašut s ochotníckym divadlom 
a  v  kinosále sa prítomným prihovorila Filipova 
dlhoročná spolupracovníčka a  priateľka Katarína 
Šulganová z Mestského úradu v Čadci, kde má na 
starosti kultúru. „Filip mal dva také rozmery, on 
bol profesionál, čo bolo úžasné, pretože kedykoľ-
vek sme ho pozvali na akúkoľvek akciu, tak sme 
vedeli, že urobí fantastické fotky. Ale nielen to, on 
bol veľmi vzdelaný, on bol podkutý, rozumel divad-
lu, poznal históriu, osobnosti, takže nám častokrát 

pomáhal, dával nápady 
alebo rozvíjal tie, ktoré 
sme mali my. Tá druhá 
stránka, to bola tá jeho 
ľudskosť, bol to veľmi 
príjemný, dobrý, milý 
človek, láskavý, ochotný 
pomôcť. Mali sme taký 
priateľský, veľmi hlboký 
priateľský vzťah a  ja si 
pamätám, že vždy, keď 

ma viezol domov, napríklad z  nejakého festi-
valu alebo z  Palárikovej Rakovej, ja som bývala 
v Oščadnici a on mi vždy hovoril – vidíš, aké je dô-
ležité mať Filipa,“ spomínala na fotografa Katarína 
Šulganová „Mali sme veľa spoločných priateľov, 
napríklad Miška Kováča z  Martina. Veľmi ťažko 
sa mi o  tom hovorí, ešte stále som dojatá z  toho 
dnešného dňa, ale hlavne nám veľmi chýba. Chýba 
nám tá jeho profesionalita, aj tie nápady a aj taká tá 
jeho ľudskosť.“ 

Z príhovoru a medailónu o fotografovi si všetci 
mohli poskladať zaujímavú niť života Filipa Lašuta 
oddaného svojej práci. Prítomným sa prihovorili aj 
predstavitelia miest a obcí, s ktorými Filip spolu-
pracoval – primátor Vrútok Branislav Zacharides, 
starosta obce Raková Anton Heglas či starosta na-
šej obce Roman Urbánik. „S  jeho synom Filipom 
som chodil do školy a aj poza školu, takže máme 
množstvo pekných spomienok z  mladosti, a  tým 
pádom som vnímal trošičku aj to, že je tu s nami 
jeho ocino, veľký fotograf. A čo to pre Vrútky zna-
mená? Znamená to úžasnú vec, že máme krásne 
zdokumentované naše dejiny, nemyslím tým len 
nejakú výstavbu, aj keď aj to nám vedel Filip zdo-
kumentovať, ale máme zachytené ozaj nádherné 
kultúrne večery, ktoré sa tu diali, návštevy význam-
ných osobností a podobne. Filip vždy prišiel, keď 
ho bolo treba, prišiel bez toho, aby sme ho museli 
volať, a  vždy potom doniesol krásne fotky. Meno 
Filip Lašut keď poviete, tak netreba ďalej vysvetľo-
vať, že kto to bol,“ vyjadril svoj vzťah k fotografovi 
primátor Vrútok Branislav Zacharides. „Podujatia, 
ktoré sú venované ľuďom, ktorí boli súčasťou nášho 
života, a v tomto prípade je to pán Filip Lašut, ktorý 
bol súčasťou festivalu Gorazdov Močenok od jeho 
prvých ročníkov, sú vždy veľmi vzácne, pretože sú 
to aj spomienky a zároveň je to aj poďakovanie za 
prácu a tie všetky inšpirácie, ktoré dával, či už po-
čas festivalu Gorazdov Močenok, alebo všetkým 
ochotníckym divadelníkom na Slovensku. Tieto 
podujatia sú veľmi príjemné a  aj to dnešné bolo 
naozaj veľmi zaujímavé a pre všetkých aj povzbu-
dzujúce a poučné,“ s radosťou si uctil fotografovu 
pamiatku aj starosta našej obce Roman Urbánik.

Po medailóne a  príhovoroch prítomným za-
hral symbolicky ochotnícky divadelný súbor, lebo 
divadlo Filip Lašut miloval. Divákom sa predstavil 
divadelný súbor zo Šuňavy s hrou Ženský zákon. Po 
predstavení si prítomní pozreli ešte výstavu foto-
grafií Filipa Lašuta a zotrvali v družných rozhovo-
roch o spoločnom priateľovi a spolupracovníkovi.
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Spomienka na Filipa LašutaSpomienka na Filipa Lašuta Aktuality z obce
• 8. apríla 2022 sa na miestnom trhovisku v 

našej obci uskutočnili prvé farmárske trhy. Podu-
jatie zamerané najmä na to, aby svoj tovar ponúk-
li neprofesionálni predajcovia, si uložilo za cieľ 
prezentovať drobných záhradkárov a pestovateľov, 
ktorí môžu predávať sadenice, kvety, ovocie, zele-
ninu, bylinky či iné poľnohospodárske prebytky, 
obyvateľov s vlastnoručne zhotoveným tovarom z 
prútia, dreva, vosku, látky, včelárov a podobne z 
obce a okolia. Prvé trhy prilákali desiatky návšte-
vníkov, ktorí odchádzali s veľkonočnými per-
níčkami, sviečkami, hračkami, drevenými výrob-
kami, sladkosťami či údenou klobásou. Obec 
plánuje trhy organizovať na pravidelnej báze. 

• V prvej polovici apríla začali pracovníci 
obce s budovaním základovej dosky pre osade-
nie kolumbária na hornom aj dolnom cintoríne. 
Kolumbárium, čiže stena pre uloženie urien, bude 
následne vybudované na pripravených základoch.

• Počas Veľkého týždňa sa v priestoroch 
kultúrneho strediska uskutočnila veľkonočná 
výstava spojená s predajom, ktorú pripravili pre 
návštevníkov členky Klubu tvorivosti z našej 
obce. Záujemcovia sa mohli pokochať výrobkami 
členiek klubu a kúpiť si typické veľkonočné a 
jarné dekoračné predmety, hračky, detské kabelky, 
stromčeky šťastia či sviečky.

• 22. apríla 2022 sa základná škola v našej obci 
pripojila svojimi aktivitami k sláveniu Dňa Zeme. 
Najmladšie ročníky pokreslili kriedami cykloces-
tu, venovali sa tematike ochrany prírody a krajiny. 
Starší žiaci zveľaďovali celý areál školy – zelené 
plochy, zábradlia, bežecké dráhy a podobne a 
niektorí upratovali odpad po občanoch, ktorí stále 
nedokážu pochopiť jednoduchý fakt, že odpad sa 
do prírody nevyhadzuje. Pozbierali odpadky v 
lokalite medzi Močenkom a Hornou Kráľovou v 
Topoľkoch a medzi Močenkom a Síkami.

• Počas posledného aprílového týždňa sa v 
areáli kultúrneho strediska na petangovom ihris-
ku konal 2. ročník petangového turnaja seniorov. 
Zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok seniorov z 
obce a počas súťaže vládla príjemná atmosféra. 
Rovnako príjemné bolo aj počasie, pretože hrialo 
jarné slniečko. Podujatie podporil aj starosta obce, 
ktorý si so seniormi zasúťažil. 

• Pracovníci obce nainštalovali v druhej polov-
ici apríla v areáli materskej školy hracie prvky det-
ského ihriska, ktoré bude slúžiť všetkým žiakom 
školy počas pobytu vonku. Nové hracie prvky, ako 
šmykľavky, preliezačky, húpačky a podobne nah-
radili pôvodné staršie a opotrebované vybavenie 
detského ihriska.

• Veľkonočné sviatky sa v tomto roku už 
našťastie neniesli v znamení pandémie, hoci ob-
medzenia v podobe respirátorov sa stále museli 
dodržiavať. Veľkonočné sviatky sú najvýznamne-
jšími kresťanskými sviatkami pripomínajúcimi 
ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša. Teraz 
boli po dvoch rokoch online prenosov v kostole 
za prítomnosti veriacich slúžené všetky omše a 
obrady, ktoré k Veľkej noci patria. Vyvrcholením 
bola večerná vigília na Bielu sobotu, kedy sa slávi 
zmŕtvychvstanie Ježiša.
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Pri príležitosti sviatku Medzinárodného 
dňa detí zorganizovala oslavu pre všetky deti aj 
obec Močenok. Pre deti bol v nedeľu 5. júna 2022 
v areáli kultúrneho strediska a parku pripravený 
bohatý program zložený z 12 súťažných stanovíšť, 
odmien a ukážok práce jazdnej polície minister-
stva vnútra. V úvode podujatia sa detičkám a ich 

rodičom predstavila práve jazdná polícia. Štyria 
príslušníci polície prišli s dvomi koníkmi a divá-
kom predviedli, čo všetko dokážu síce mohutné, 
ale veľmi plaché zvieratá po správnom výcviku. „V 
skutočnosti ten výcvik naozaj nie je jednoduchý a 
možno, keď sme niekde na ukážke, tak sa zdá, že 
je to ľahko dosiahnuteľné, ale je za tým kopa ro-
boty. Človek si musí s tým 
koňom vybudovať vzťah 
založený na dôvere, preto-
že človek musí presvedčiť 
toho koňa, že napriek tým 
extrémnym situáciám, 
ktorým ho vystavuje, ten 
kôň má dôvod mu dôvero-
vať, nemusí sa báť a všetko 
nakoniec dobre skončí,“ 
načrtol náročnosť výcviku 
policajných koní Slavomír 
Kvapil, inštruktor pre poli-
cajné výcviky Jazdnej polí-

cie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
Po ukážkach práce policajných koní sa už de-

tičky rozbehli po jednotlivých stanovištiach, aby 
nazbierali 12 pečiatok potrebných na vybratie od-
mien. V areáli kultúrneho strediska a v parku ich 
čakali zaujímavé disciplíny, ako petang, policajný 
výcvik, hasenie požiaru, ťahanie hasičských ha-
díc, hod podkovou, country tance, nosenie vody, 
poznávanie strukovín alebo záhradného náradia, 
vozenie sena či práca s futbalovou a hádzanár-
skou loptou.

Deti sa bavili a postupne absolvovali všetky 
pripravené stanovištia a každému sa páčili iné 
disciplíny. „Páčili sa mi tie koníky, čo tam tak 
robili všeličo. Ešte len sme mali len dve súťaže a 
teraz ideme na tretiu,“ myslí si Simonka. „Naj-
viac sa mi páčila súťaž na umelom ihrisku, tá s 
futbalovou loptou a ešte bola dobrá aj tá, kde som 
hádzal do kýblika podkovy,“ vyberal si najlepšie 
stanovištia Leo. „Utekali sme s fúrikom a naložili 
sme doňho seno, potom sme ho vyložili,“ páčilo 
sa na jednom zo stanovíšť Sofinke. „Dnes sa mi tu 
najviac páčilo hasenie a hľadanie fazuliek,“ uza-
tvoril debatu Milanko.

Po celý čas bol deťom k dispozícii aj skákací 
hrad a bufety. Po absolvovaní všetkých disciplín 
si deti prišli s opečiatkovanou kartičkou prevziať 
sladké odmeny a drobné hračky. V tento deň mi-
moriadne akcii vonku prialo aj počasie, rodičia s 
deťmi tak odchádzali z areálu kultúrneho stredis-
ka spokojní.
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• V polovici mája bol dokončený športový 
povrch tréningovej plochy v areáli futbalového 
štadióna. Povrch je tvorený umelou trávou ošetre-
nou zásypom. Takisto boli nainštalované stolno-
tenisové stoly a ochranná sieť. Ďalšie práce budú 
pokračovať inštaláciou osvetlenia areálu.

• 23. apríla 2022 sa uskutočnili v Nesvadoch 
otvorené majstrovstvá Západoslovenského zväzu 
karate seniorov a detí do 11 rokov a 1. kolo Pohára 
Západoslovenského zväzu karate. Močenok mal v 
tejto súťaži dve želiezka v ohni – Dášu Dičérovú 
a Patrika Konečného. Dáška získala dve bronzové 
medaily v cvičení kata dievčat a v kumite. Patrik 
si vybojoval takisto 3. miesto v kumite 14- až 
15-ročných chlapcov. 

• 14. mája 2022 sa v Šuranoch uskutočnilo 2. 
kolo pohára Západoslovenského zväzu karate a 
otvorené majstrovstvá mladšieho a staršieho do-
rastu a U21. Močenok v konkurencii 18 klubov a 
165 súťažiacich reprezentovalo 5 pretekárov, ktorí 
dokázali pre klub vybojovať 6 medailí. Najlepšie 
umiestnenia získali Krištof Malárik a Peter Szabó, 
ktorí si vybojovali strieborné medaily v osobných 
súbojoch kumite. Jakub Benčík získal až dva cen-
né kovy – dve bronzové medaily za cvičenie kata a 
kumite. Po jednej bronzovej medaile domov priv-
iezli Dáša Dičérová a Zara Holubiaková. 

• Opäť sa musíme venovať vandalom – ten-
toraz sa zamerali na fasádu kultúrneho domu, 
ktorú pomaľovali nápismi. Približne v tom istom 
čase bola poškodená aj infotabuľa s informáciami 
o súsoší svätej Trojice v parčíku vedľa reštaurá-
cie. Je veľmi pravdepodobné, že tieto činy drvivá 
väčšina občanov obce nepokladá ani za hrdinské, 
ani za vhodné, je teda na zamyslenie, pred kým sa 
chcú takouto formou vandali prezentovať.

• Naša občianka a umelkyňa Lenka Bollová 
pred časom postúpila v regionálnom kole súťaže 
Region Art do krajského kola, ktoré sa začiat-
kom júna konalo v Topoľčanoch. Podujatie pod 
názvom Art spektrum zorganizovalo Tríbečské 
osvetové stredisko. V krajskom kole za svoju tvor-
bu metódou podmaľby na sklo získala v kategórii 
insitná tvorba čestné uznanie. Jej práce postúpili 
aj do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v 
Leviciach. Blahoželáme!

• 14. júna 2022 sa v priestoroch kultúrne-
ho strediska konal koncert základnej umeleckej 
školy. Počas 1,5 hodinového koncertu bolo prez-
entovaných 30 rôznych hudobných čísel žiakov 
všetkých ročníkov školy. Predstavili sa žiaci hu-
dobného odboru študujúci spev, hru na gitare, 
klavíri keyboarde, flaute, akordeóne, husliach či 
trúbke. Talenty žiakov základnej umeleckej školy 
si prišli vypočuť desiatky rodičov, starých rodičov 
a priateľov. Na chodbe budovy sa zároveň prez-
entoval výtvarný odbor so svojimi najnovšími 
prácami.

• A opäť raz vandali... Tentoraz sa im znepáčila 
socha svätého Floriána v ul. Sv. Gorazda. Poškod-
ili sochu pooblievaním hnedou hmotou, ktorú 
museli pracovníci obce zo sochy, podstavca a 
dlažby prácne odstraňovať. Prípadom sa zaoberá 
obecná a štátna polícia. 
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V pondelok 6. júna 2022 sa v zrekonštruovanom šalianskom dome 
kultúry konal už 24. ročník vyhlásenia najúspešnejších športovcov, 
trénerov a funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2021. Podujatie 
zorganizovala Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa 
v spolupráci s mestom Šaľa a okolitými obcami. Vyhodnotenie bolo 
rozdelené do viacerých kategórií na kolektívy alebo jednotlivcov, 
športovcov, trénerov a funkcionárov.

Obec Močenok mala aj v tomto roku pomerne bohaté zastúpenie.
V kategórii dospelých a juniorov jednotlivcov získal ocenenie Močen-

čan Filip Bleho, talentovaný karatista, 
ktorý si v  uplynulom roku vybojoval 
na majstrovstvách sveta 3 bronzové 
medaily – dve ako junior a jednu ako 
senior, a na 3. mieste sa umiestnil aj na 
British Open v Londýne.

V  tej istej kategórii bol ocenený 
aj Radovan Paľo, jeden z  najstarších 
aktívnych hráčov Futbalového klubu 
Močenok, ktorý je v  obci aj regióne 
pojmom. Pôsobil aj v  ligových súťa-
žiach, teraz je vďaka svojej kondícii, 
skúsenostiam, výsledkom, tréningo-
vému nasadeniu, ale i  životospráve 
vzorom pre mládež. „Keď som dostal 
to pozvanie od nášho prezidenta, tak 
som tak v duchu zaspomínal, že taký-
to pohár mám z  roku 2004, keď som 
tu tiež stál v  rámci obce Močenok, 

ešte vtedajšieho Eldusu. 
Veľmi si to cením a strašne 
ma to zaväzuje do ďalšej 
práce odhliadnuc od toho, 
koľko má človek rokov, pre-
tože vek je len číslo. Vek je 
naozaj len číslo a  otázka 
toho, ako sa cítite, ako ste 
na tom zdravotne, vďaka 
Bohu, ak ste zdraví, môžete 
robiť, čo chcete, čo vás na-
pĺňa. Chcem sa poďakovať 
všetkým, ktorí sa pričinili 
o to, že som mohol prísť na 
to pódium a  zobrať si toto 
ocenenie,“ poďakoval sa za 
ocenenie Radovan Paľo.

V kategórii mládežníckych 
kolektívov získalo ocenenie 
žiacke družstvo Futbalového 
klubu Močenok, kategória 
U11. Mladí talentovaní fut-
balisti pokračovali vo svojich 
úspechoch napriek odchodu 
troch opôr do druhej ligy. Po 
jeseni sú v tabuľke na medai-
lovej pozícii a  majú najlepší 
útok so 102 gólmi. Ocenenie 
za nich prevzal prezident klu-
bu Miloš Bleho: „Dnes som 
prebral ocenenie za družstvo 
staršej prípravky U11. V  ko-
lektíve sú šikovní chlapci, čo 

svedčí o tom, že viacerí z nich sa dostali do výberu ObFZ. V najbližších 
dňoch sa chystajú na medzinárodný turnaj do Poľska, ale rovnako tak, 
ako bola ocenená kategória U11, tu dnes mohla stáť kategória U9, kde sú 
takisto šikovní chlapci, alebo kategóriia U15, šikovní chlapci momentál-
ne na medailovej pozícii, rovnako ako družstvo staršieho dorastu.“

V  kategórii tréneri bola ocenená trénerka Hádzanárskeho klubu 
Junior Darina Braunová. Darina Braunová je bývalá reprezentantka 
v  hádzanej a  bývalá trénerka šalianskej ženskej hádzanej. Už niekoľko 
rokov pôsobí v Močenku a venuje sa nielen prvoligovým hráčkam, ale 
aj hádzanárskemu dorastu. „Z každého ocenenia a nielen z tohto, ale aj 
z viacerých, ktoré som dosiahla, sa veľmi teším. Nie je to len moja záslu-
ha, je to zásluha klubu, zásluha všetkých dievčat, ktoré tam boli, a ja sa 
chcem aj im v prvom rade poďakovať, pretože všetci tu hovoríme o ťažkej 
dobe, že bola korona, nemohlo sa trénovať, a  keď to spustili, tak som 
bola veľmi nadšená z dievčat, ich prístupu na tréningoch a dosiahnutých 
výsledkov, ktoré sme mali. Veľmi pekne ďakujem,“ bola z ocenenia dojatá 
Darina Braunová.

V  kategórii funkcionárov bol medzi inými ocenený aj dlhoročný 
funkcionár a neoddeliteľná súčasť klubu Marián Straňák, ktorý sa spo-
lupodieľa na chode klubu, zúčastňuje sa všetkých turnajov, ale aj na akti-
vitách výboru. „Bolo to pre mňa prekvapenie, lebo som to nečakal. Som 
rád, že ma navrhli a že si podľa nich zaslúžim takúto cenu,“ tešil sa z oce-
nenia svojej práce Marián Straňák.

Vyhlasovania najúspešnejších športovcov, trénerov a  funkcionárov 
sa každoročne zúčastňuje aj starosta našej obce Roman Urbánik: „Ja by 
som chcel všetkým oceneným športovcom a  funkcionárom z Močenku 
zablahoželať k dosiahnutému oceneniu. Chcem sa im za všetkých nás, ale 
aj za seba zo srdca úprimne poďakovať za to, že venujú svoj voľný čas 
a  reprezentujú seba, ale aj 
našu obec, že vychovávajú 
mládež. Mali sme ocene-
ných mladých futbalistov, 
ale máme ocenených aj 
skúsených športovcov, tré-
nerov a funkcionárov, ktorí 
môžu byť pre našich mla-
dých ľudí vzormi, a bol by 
som veľmi rád, keby v  ich 
šľapajach pokračovali, a tak  
reprezentovali našu obec, 
ako sa to podarilo týmto ľu-
ďom. Ešte raz im ďakujem.“ 

Všetkým oceneným sr-
dečne blahoželáme a  pra-
jeme ešte veľa športových, 
trénerských alebo funkcio-
nárskych úspechov.

Š p o r t o v e c  r o k a  2 0 2 1Š p o r t o v e c  r o k a  2 0 2 1
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Močenku z poverenia 
okresného výboru JDS bola organizátorom Okresných športových hier 
seniorov, ktoré v Močenku prebiehajú každý rok. 

24. mája 2022 sa konal na futbalovom štadióne v Močenku už IX. ročník 
takéhoto športového podujatia. V úvode prehovoril k prítomným starosta 
obce PaedDr. Roman Urbánik, ktorý kladne zhodnotil iniciatívu a športo-
vého ducha našich členov a poprial všetkým veľa úspechov a medailí v tomto 
podujatí. Potom prehovoril predseda okresnej organizácie JDS Jozef Kurňava, 
ktorý vyzdvihol pôsobenie športových aktivít na zdravie seniorov a IX. ročník 
okresných športových hier otvoril.

Po rozchode športovcov sa svojej práce ujali Marta Braunová, hlavná roz-
hodkyňa, a Anton Lovás s Ing. Ernestom Verešom a Miroslavom Horňákom, 
ktorí boli pomocní rozhodcovia pri všetkých disciplínach. Súťažilo sa v troch 
disciplínach: beh na 200 m muži, beh na 100 m ženy, hod granátom na diaľku 
a hod granátom na cieľ pre obe kategórie. 

Svoje sily si zmerali členovia ZO JDS zo Šale, Hájskeho, Diakoviec, Tr-
novca nad Váhom a Močenka. Na podujatí sa zúčastnilo veľa športuchtivých 
seniorov i divákov. Našu ZO reprezentovali členovia: Júlia Hippová, Helena 
Maláriková, Štefan Bleho, František Lenčéš, Júlia Uhrová, Mária Kútna, Hele-
na Soroková a Anton Majdiak. 

Počasie sa po dlhom daždi umúdrilo, vyšlo slniečko, a tak v príjemnom 
ovzduší prebehlo celé podujatie. Po celý čas panovala výborná atmosféra. 

Po skončení všetkých disciplín nastalo vyhodnocovanie. Počas neho bolo 
podané občerstvenie a dobrú náladu navodila aj spevácka skupina Zúgovan-
ka, ktorá všetkých zabávala ešte aj dlhú chvíľu po skončení súťaží.

Po vyhodnotení dostali víťazi za svoje výsledky v súťažiach malé darčeky 
od pána starostu a diplomy, ktoré  odovzdali starosta obce PaedDr. Roman 
Urbánik, predseda okresnej organizácie Jozef Kurňava, predsedníčka základ-
nej organizácie Ing. Marta Nováková. 

Predsedníčka ZO sa všetkým srdečne poďakovala za účasť, za spoluprácu 
a pomoc pri organizovaní športových hier - pánovi starostovi a kultúrnemu 
stredisku pri obecnom úrade, svojim členom za úspešnú reprezentáciu zá-
kladnej organizácie a žienkam v bufete za skvelú prácu a popriala všetkým 
veľa zdravia a úspechov a s prianím „stretneme sa o rok“ podujatie ukončila.

Výsledky  IX. ročníka okresných športových hier seniorov:
Umiestnenie v disciplínach 

Behy – jednotlivci
ŽENY (na 100 m) MUŽI (na 200 m)
1. Emília Dulíková (Trnovec n/V) 1. Peter Gomboš (Šaľa) 
2. Marta Braunová (Močenok) 2. František Lenčéš (Močenok)
3. Júlia Uhrová (Močenok) 3. Štefan Bleho (Močenok) 

Hod granátom na cieľ - jednotlivci
ŽENY MUŽI
1. Anna Novosadová (Diakovce) 1. Jozef Nemček (Šaľa) 
2. Mária Bennárová (Hájske) 2. František Lenčéš (Močenok)
3. Magdaléna Ritterová (Šaľa) 3. Vendelín Karas (Šaľa) 

Hod granátom do diaľky - jednotlivci
ŽENY MUŽI 
1. Júlia Uhrová (Močenok) 1. Peter Devát (Šaľa)  
2. Katarína Marčeková (Šaľa) 2. Juraj Csirik (Trnovec n/V) 
3. Mária Kútna (Močenok) 3. Štefan Bleho (Močenok)

Umiestnenie družstiev ZO JDS
1. ZO JDS Šaľa
2. ZO JDS Močenok  
3. ZO JDS Trnovec nad Váhom    

Marta Nováková

Po dlhom čase a niekoľkých odkladoch Základná organizácia Jednoty dô-
chodcov v Močenku zorganizovala spolu s kultúrnym strediskom obecného 
úradu turnaj v petangu O cenu starostu obce. V tomto roku sa konal II. ročník 
a okrem členov Jednoty dôchodcov boli pozvaní aj seniori z obce. Turnaj otvorila 
predsedníčka základnej organizácie JDS Marta Nováková a starosta obce Roman 
Urbánik.  

Na pripravenom ihrisku si zmeralo sily a šikovnosť 9 žien a 5 mužov a naho-
vorili sme aj pána starostu, „aby bola lepšia účasť“. Nálada bola výborná, k čomu 
prispelo aj niekoľko divákov, ktorí povzbudzovali súťažiacich. Po skončení súťaže 
boli vyhlásené výsledky.

V kategórii žien sa na 1. mieste umiestnila Júlia Uhrová, 2. miesto patrilo 
Helene Malárikovej a ocenenie za 3. miesto si odniesla Valéria Pappová. V ka-
tegórii mužov bol v tomto ročníku víťazom Anton Lovás, druhé miesto patrilo 
Michalovi Uhrovi a na bronzovej priečke skončil posledný zapísaný účastník tur-
naja – starosta Roman Urbánik. Výhercom odovzdali predsedníčka organizácie 
Marta Nováková a starosta obce Roman Urbánik medaily. Po skončení súťaže sa 
v príjemnej pohode ešte všetci chvíľu pobavili a občerstvili. Nešlo iba o športovú 
súťaž, ale aj o stretnutie seniorov, známych a priateľov a môžeme dúfať, že v tejto 
tradícii budeme pokračovať.

Marta Nováková, predsedníčka ZO JDS 

S e n i o r i  š p o r t o v a l iS e n i o r i  š p o r t o v a l i

Pe t a n g o v ý  t u r n a j  s e n i o r o vPe t a n g o v ý  t u r n a j  s e n i o r o v
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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

Plnenie CO₂ bombičiek Sodastream, Limobar, Syphon a iné.
Tel.: 0915 396 305

RIADKOVÁ INZERCIA

Ťažko sa 
s tebou lúči, 
ťažké je bez 
teba žiť, 
láska však 
smrťou nekončí, v srdci 
ťa stále budeme mať.
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom, ko-
legom a známym, ktorí 
sa dňa 28. apríla 2022 
prišli rozlúčiť s naším 
milovaným manželom, 
otcom, dedkom a zaťom
Michalom Flammi-
chom a odprevadili ho 
na poslednej ceste jeho 
pozemského života.
Navždy nás opustil 25. 
apríla 2022 vo veku 
62 rokov. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kve-
tinové dary.
Smútiaca rodina

Ďakujeme 
všetkým 
príbuzným, 
priateľom 
a známym, 
ktorí sa 6. 

mája 2022
prišli naposledy rozlúčiť 
s naším drahým man-
želom, otcom, dedkom a 
pradedkom Jozefom 
Verešom.
Zároveň ďakujeme všet-
kým zúčastneným za 
prejavy sústrasti a kve-
tinové dary,
ktorými sa pokúšali 
zmierniť náš hlboký 
žiaľ.
S láskou a úctou spomí-
na manželka a synovia 
s rodinami.

Dňa 21. augusta 2022 
si pripomíname už 5. 

výročie, čo 
nás navždy 
opustil náš 
milovaný 
otec a man-
žel Jozef Lenčéš.
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 18. júla 
2022 si pri-
pomenieme 
5. výročie, 
čo nás na-
vždy opus-

tila naša drahá mama, 
babka a prababka 
Katarína Szökeová.  
S úctou a láskou spo-
mínajú dcéry a synovia 
s rodinami.

Dňa 
19. júla 
uplynie 
17 rokov, 
čo nás 
navždy 

opustila naša drahá 
manželka, mama 
a babka Magdaléna 
Tóthová.
S úctou a láskou spo-
mína manžel s rodi-
nou.

Ako tíško žila, tak aj 
ticho odišla.
Skromná vo svojom 
živote,
veľká vo svojej láske 
a dobrote.
Keby sa dal vrátiť čas, 
pohladiť ju, zavolať do 
neba, počuť jej hlas 
a povedať, ako nám 
chýba a ako je nám 
smutno...

Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mala si rada život 
a všetkých nás. 
Hoci si odišla a niet ťa 
medzi nami, v našich 
srdciach zostaneš stále 
s nami.
Dňa 2. júla si pripomí-
name prvé smutné výro-
čie úmrtia našej drahej 
mamy a babky Márie 
Mondočkovej.
S láskou a úctou spo-
mínajú syn František 
s manželkou Vierkou, 
vnúčatá Lenka a To-
máško s rodinami.

Dňa 23. júna 
2022 uply-
nulo päť dl-
hých smut-
ných rokov, 
čo nás navždy opustil 

milovaný manžel a otec 
Miroslav Straňák.
S láskou a úctou spomí-
najú manželka a syno-
via. 

Ako ticho žila, tak tíško 
navždy odišla. 
Skromná v živote, veľká 
v láske a dobrote.

Dňa 17. júla 
si pripo-
menieme 
prvé smutné 
výročie, čo 
nás navždy 

opustila naša drahá Eva 
Fürstenzellerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami 
tichú modlitbu a spo-
mienku.
S láskou a bolesťou v srd-
ci spomína celá rodina.

Smútočné oznamy
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KKRRÁÁSSAA  AA  ZZDDRRAAVVIIEE  RREENNAA  
ZZDDRRAAVVOOTTNNÉÉ  SSTTRREEDDIISSKKOO  MMOOČČEENNOOKK,,  11..  PPOOSSCCHHOODDIIEE  

PPOONNÚÚKKAA::    

kkoonnttaakktt::  MMggrr..  RREENNAATTAA  SSTTRRAAŇŇÁÁKKOOVVÁÁ    00990055  661144  773300  

Medicínska pedikúra je vhodná  aj na ošetrenie nôh diabetikov. 
          
Používam profesionálny vysokootáčkový prístroj s odsávaním a nadstavcami rotačných fréz. 
Samozrejmosťou je dezinfekcia, diagnostika, ošetrenie nechtov – valov, 
ich primerané skrátenie, odstránenie hyperkeratózy (zhrubnutej kože), otlakov, 
kurieho oka, prasklín a zarasteného nechta, ošetrenie krémom a v závere krátka masáž. 
 
Kombinovaná pedikúra je ošetrenie s použitím skalpela a prístroja s rotačnými frézami. 
 
 
                                                                                                                  

V ponuke je aj: 
-reflexná masáž chodidiel                                                                           
-aplikácia špony Podofix (dezinfekcia, ošetrenie zarasteného nechta, 
osadenie špony na necht) 
-parafínový zábal (blahodarné účinky na suchú popraskanú kožu) 
-Japonská manikúra (starostlivosť o prírodné nechty) 
-protetika nechtu                         
-orientálna epilácia (zbavenie sa chĺpkov prírodnou cestou)  

 

Na základe úspešného 
projektu obce podporené-
ho Fondom na podporu 
umenia pod názvom Mo-
dernizácia priestorov kniž-
nice v  obci Močenok bola 
v  týchto dňoch vymenená 
v  knižnici časť knižničných 
regálov. Časť sumy vo výške  
2 800 eur bola uhradená 
z projektu a druhú časť vo výš-
ke 3 343,22 eur hradila obec 
z  vlastných zdrojov. Vedenie 
obce plánuje postupne obno-
viť všetky regály v knižnici.

Nové Nové 
vybavenie vybavenie 

knižniceknižnice
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