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Hádzaná v Močenku začala písať svoju histó-
riu už v  roku 1951. Medzi známych zakladateľov 
patria najmä Izidor Géring a  František Sedlák. 
Najprv sa hrala hádzaná na pažiti, neskôr sa ľudia 
spojení s hádzanou zaoberali tým, ako podmienky 
na hru zlepšiť, a vybudovali ihrisko vedľa kláštora, 
terajšieho kultúrneho strediska. Ihrisko prešlo po-
čas rokov asi všetkými fázami, bolo prírodné, po-
tom škvárové, antukové a napokon asfaltové. Prvé 
oficiálne hádzanárske ihrisko bolo vybudované na 
mieste športových priestorov predtým patriacich 
škole – Orlovni. Takisto malo rôzne povrchy od an-
tuky, cez betón a asfalt a slúžilo svojmu účelu celé 
desaťročia, až kým na jeho mieste nevyrástla špor-
tová hala. 

Oslavy 70. výročia založenia hádzanej v Močen-
ku sa kvôli pandemickej situácii konali s  ročným 
oneskorením – v sobotu 24. septembra 2022 v spo-
mínanej športovej hale. Zaujímavý program obsa-
hoval zápasy mladších a  starších žiačok a  ukážku 
tréningu prípravky.

Potom nasledovala pietna spomienka na hráč-
ky, trénerov a  funkcionárov na hornom cintoríne. 

V rámci osláv 70. výročia bolo odovzdaných aj 11 
plakiet za osobný prínos pri rozvoji hádzanej v na-
šej obci. Za svoju obetavú činnosť v poli hráčok, tré-
nerov či funkcionárov si plakety prevzali: Stanislav 
Šimko, bývalý predseda klubu a člen výkonného vý-
boru. „Veľmi si to vážim, pretože hádzaná pre mňa 
predstavuje kus môjho života, venoval som jej ener-
giu, čas, mal som ju rád a milujem ju dodnes. Teším 
sa, že som pridal ruku k veľkému dielu, a hádzanej 
vďačím za to, že som stretol vynikajúcich ľudí, ktorí 
hádzanú ľúbili, nezištne podporovali, dávali jej svoj 
čas a  energiu a  myslím si, že môžem zodpovedne 
povedať, že po sedemdesiatich rokoch sa máme čím 
pochváliť.“ Ľuboš Blažo, bývalý prezi-
dent klubu, Jozef Vavrinec, bývalý tré-
ner a  člen výkonného výboru, Mária 
Topercerová Beňová, bývalá hráčka 
klubu, držiteľka titulu Majsteriek Čes-
koslovenska, 147-násobná reprezen-
tantka Československa a  účastníčka 
olympiády v  Moskve, Anton Lovás, 
tréner, člen výboru a bývalý predseda 
klubu: „Ja som aj hrával a v hádzanej 
som začínal v pätnástich rokoch. Pre-
šiel som si, dá sa povedať, od zameta-
nia ihriska až po predsedu klubu. Há-

dzaná pre mňa znamená strašne veľa – veľa mi toho 
dala, veľmi veľa som s ňou precestoval. Čo sa týka 
výsledkov, boli rôzne, ale vždy sa s radosťou spomí-
na na tie najlepšie. To bolo napríklad 4. miesto na 
majstrovstvách Slovenska s družstvom starších žia-
čok. Stretla sa tu kopa dobrých ľudí, ktorí si vedeli 
nájsť čas a boli ochotní priložiť ruku k dielu, spoloč-
ne sme veľa vybudovali.“ Jozef Korgo, najstarší člen 
a v podstate prvý predseda klubu a člen výkonného 
výboru, ktorého vášeň k hádzanej vždy podporova-
la aj jeho manželka: „Ja som voľakedy v roku 1968 
podpísal Kolenčíkovi kontrakt, že budem v hádza-
nej do smrti. Ja som bol prvý predseda aj v prvom 
výbore, skrátka, ja som tu strávil pol života. Všetko 
som mal na starosti. Ďulo ma k tomu dotiahol, sťa-
žoval si, že je na to len sám a má toho veľa. Tak som 
išiel a  odvtedy som v  hádzanej viac ako 52 rokov 
v jednom kuse.“ Miroslav Horňák, 33 rokov pôso-
biaci v  hádzanej ako člen výboru a  tréner: „Hreje 
to pri srdiečku, takéto ocenenie, pán Kolenčík nás 
dal dokopy. Ešte by som sa chcel angažovať, aj keď 
už nemôžem celkom zdravotne tak, ako by som 
chcel, ale niečo opraviť a podobne, to môžem uro-

biť.“ Magdaléna Horňáková, desiatky 
rokov sa starajúca o  ekonomiku klu-
bu, Marta Braunová, najobľúbenejšia 
a najobetavejšia trénerka: „Ťažko sa mi 
rozdýchava, lebo toto bol môj veľký 
sen, aby sme to dokázali urobiť, hlavne 
kvôli Ďulkovi Kolenčíkovi. Predtým 
sme to robili každé desaťročie. Veľmi 
som rada a šťastná a ďakujem obci, že 
nám pomohli. Podarilo sa mi zohnať 
aj tie ženy, ktoré boli v roku 1971 Maj-
sterky Československa, je to pre mňa 

najväčší darček, čo som z  hádzanej mohla dostať. 
Ďakujem, ešte raz ďakujem!“ Ernest Vereš, bývalý 
predseda klubu, tajomník aj člen výkonného vý-
boru a Július Kolenčík, duša klubu, in memoriam. 
Plaketu za manželovo celoživotné dielo prevzala 
pani Kolenčíková.

„Hádzanársky klub si v minulom roku pripome-
nul 70. výročie svojho založenia, ale pre opatrenia, 
ktoré fungovali v minulom roku, sa spomienka na 
toto jubileum a  oslava spojená s  tým posunula až 
do roku 2022. 70 rokov v živote športového klubu je 
množstvo príbehov, životných osudov, radosti, pria-
teľstiev, ale aj pozitívnych emócií z víťazstva a mož-

Hádzaná v Močenku oslávila 
70 rokov

no aj smútku z  prehry. Hádzanársky klub vytvára 
jednu obrovskú príležitosť pre všetky dievčatá nie-
len z našej obce, ale aj z okolia, aby mohli využívať 
svoj čas pri športe, aby reprezentovali samy seba, ale 
aj našu obec, a za to všetkým funkcionárom, tréne-
rom, ale aj tým dievčatám, ktoré tú hádzanú chodia 
hrávať, patrí obrovské poďakovanie. Naše poďako-
vanie, samozrejme, patrí aj tým, ktorí stáli na po-
čiatku pred 70 rokmi, respektíve počas celého toho 
dlhého obdobia, že niečo takéto v Močenku vybu-
dovali a napriek všetkým problémom, ktoré svet so 
sebou prináša, táto ich myšlienka pretrvala až do 

dnešného dňa. Ja pevne verím, že má aj svoje pokra-
čovanie. Klubu prajem, aby sa mu darilo, mladým 
ľuďom, aby mali záujem o šport, a fanúšikom, aby 
sa tešili z  víťazstiev,“ poprial klubu úspešné ďalšie 
sezóny starosta obce Roman Urbánik. Pomoc obce, 
ochotu pracovať na rozvoji klubu všetkých členov, 
ktorí sa kedy v hádzanej vystriedali a nezištne po-
máhali, si nesmierne váži aj terajší šéf Junioru Jaro-
slav Tóth: „Sme vďační, že sme aj s veľkou pomocou 
obce Močenok mohli zorganizovať oslavy 70. vý-
ročia hádzanej v Močenku. Naozaj mi bolo veľkou 
cťou znovu tu niektorých stretnúť, niektorých ľudí, 
ktorí sa zaslúžili o fungovanie hádzanej v Močenku, 
aj spoznať. Som rád, že mohol prísť aj najstarší člen, 
čestný člen výboru pán Korgo, že sme mohli pre-
hodiť pár slov, pospomínať na všetko, čo tu zažili.“ 

Záver dňa naplneného slávnostnou atmosfé-
rou sa niesol v duchu ďalších zápasov. Dorastenky 
Junioru si zmerali sily s hádzanárkami z Čadce, zví-
ťazili 31:13 a prvoligové družstvo sa stretlo so Spor-
tou Hlohovec, podľahlo jej o 5 gólov, 22 : 27.
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V decembri sa dožíva krásneho 

životného jubilea Valéria Hambal-
ková, dlhoročná speváčka dychovej 
hudby, ktorá svojim spevom sprevá-
dzala aj vznik mnohých manželstiev 
uzatváraných v našom obecnom úra-
de, členka ženského speváckeho zboru 
Cantica, speváckej skupiny Zúgovan-
ka, hlasová poradkyňa Zúgovanky, 
divadelníčka, vždy a ochotná priateľ-
ka, kolegyňa a spolupracovníčka. 

Pri príležitosti jej sviatku jej prajú 
v  prvom rade veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti a  pohody členovia spe-
váckej skupiny Zúgovanka, členky 
ženského speváckeho zboru Cantica 
a pracovníci kultúrneho strediska.

V sobotu 29. októbra 2022 sa konali voľby na post starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva a zároveň voľby do štruktúr Nitrianskeho samosprávneho kraja.V našej 
obci bolo k 29. októbru 3 560 oprávnených voličov. Voliť ich prišlo 1 811, čo je 50,87 % 
Občania našej obce rozhodli o tom, kto bude nasledujúce štyri roky viesť našu obec a aké 
bude zloženie 11-členného poslaneckého zboru. Na post starostu kandidovali v Močenku 
traja kandidáti a o posty poslancov sa uchádzalo 17 kandidátov.
Starostom obce sa stal PaedDr. Roman Urbánik (SMER - SD, HLAS – sociálna demokra-
cia, SNS) ktorý získal podporu 954 voličov.
Poslanecký zbor bude pracovať v nasledovnom zložení:

Vo voľbách do orgánov samosprávneho kraja volili občania predsedu a za okres Šaľa šty-
roch poslancov. Predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja sa stal Ing. Branislav 
Becík, PhD. a za okres Šaľa sa stali poslancami v zastupiteľstve Róbert Andráši, Ildikó 
Ágocs Körösi, Zsolt Baranyay a Róbert Tölgyesi.

Podrobné výsledky oboch volieb sú k dispozícii na webovej stránke obce Močenok.

POĎAKOVANIE
Veľmi pekne ďakujem všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili volieb do orgánov samosprávy 
obce aj orgánov vyššieho územného celku, že prišli vyjadriť podporu svojim kandidátom.
Osobitne ďakujem voličom, ktorí vo voľbách podporili moju kandidatúru. Aj v nasledujú-
com volebnom období sa budem snažiť robiť pre rozvoj našej obce a spokojnosť všetkých 
obyvateľov čo najviac.

PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce

Blahoželanie

Výsledky volieb pre volebné obdobie 2022 – 2026

Ó, čas, ty odveký sprievodca ľudí,
ešte keď povstali z hliny hrudy.
Už vtedy si bol a si a budeš.
Pokiaľ nenastane koniec vekov zas
a nevráti sa k Bohu čas.
Kde od vekov bol a je...
symbol žitia, plynutia a nádeje.
Že ako bolo na počiatku,  
tak naveky aj bude.
Že človek zas vráti sa k hliny hrude.
Ale čas ten nevráti sa, nemôže,
proti kolobehu života nič nezmôže.
Zastaviť ho môže iba Jediný,
ten, čo stvoril ho a je bez viny.
Čo k sebe s láskou prijme raz,
ľudstvo i kolobehu jeho čas.

Mária Kováčová

Čas

■■ Obec Močenok bola úspešná pri 
podávaní projektu na akvizíciu knižníc. 
Z  Fondu na podporu umenia sme pre 
knižnicu získali vďaka projektu sumu 
1 100 eur. Knižničný fond tak bol obo-
hatený o 171 nových kníh určených pre 
všetky vekové kategórie čitateľov. Knihy 
sa už nachádzajú v regáloch knižnice a sú 
čitateľom k dispozícii.

■■ Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a  rodiny Slovenskej republiky schválilo 
našej obci dotáciu vo výške 9 500 eur. 
Finančné prostriedky budú použité na 
zakúpenie polohovateľných postelí. Post-
ele zlepšia komfort najmä ležiacich klien-
tov a podstatne zjednodušia prácu zam-
estnankyniam domova.

■■ Začiatkom októbra sa konalo čistenie 
hracej plochy športovej haly. Pravidel-
né každoročné čistenie hracej plochy sa 
v  čase pandémie nekonalo a  na športo-
vom povrchu to už bolo badateľné. Vy-
čistený a ošetrený povrch v týchto dňoch 
už opäť slúži všetkým športovcom, ktorí 
halu využívajú na trénovanie.

■■ V  prvej polovici októbra sa konalo 
opilovanie vzrastlých stromov na dolnom 
cintoríne. Opilovanie konkrétnych stro-
mov sa realizovalo na základe obhliadky 
odborníkov zo začiatku kalendárneho 
roka, kedy boli stanovené konkrétne 
stromy, ktoré je potrebné ošetriť.

Aktuality z obceAktuality z obce

Rastislav Benčík, Ing., NEKA
Ľuboš Blažo, Bc., NEKA
Gabriel Bleho, Ing., NEKA
Marek Mesároš, Ing., KDH
Lukáš Minár, Ing., NEKA
Roman Révay, Mgr., NEKA

Monika Straňáková Kohútová, Mgr., NEKA
Peter Sýkora, Mgr., NEKA
Stanislav Šimko, Ing., NEKA
Jozef Šuvada, Ing., NEKA
Lucia Tóthová, PaedDr., NEKA
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V médiách už niekoľko mesiacov ne-
ustále rezonujú informácie o  drastickom 
zdražovaní všetkých energií nielen pre 
domácnosti, ale najmä pre podnikateľské 
subjekty a obce. Z tohto dôvodu sa aj naša 
obec preto snaží hľadať úsporné riešenia, 
ktoré by znížili náklady na energie. „V pred-
chádzajúcom období sme urobili niektoré 
opatrenia, ktoré nám v tejto dobe prinášajú 
určitý úžitok, výsledok, efekt. Sú to opatrenia 
toho typu, že sme v obecných zariadeniach, 
ako je zdravotné stredisko, športová hala, 

v základnej, materskej škole, ale aj v budove 
obecného úradu vymenili pôvodné osvetle-
nia za úspornejšie LED-kové a, napríklad, 
v  športovej hale po výmene osvetlenia na-
stala úspora takmer o polovicu. Myslím si, 
že aj v ostatných našich zariadeniach sa tá 
úspora prejaví aspoň takýmto spôsobom. 
Hľadali sme ďalšie možnosti úspory a našli 
sme možnosť úspory za paušálne poplatky 
na jednotlivých odberných miestach, kde 
máme diaľkovo odpočítavanú spotrebu cez 
prenos dát wifi sieťou. Takýchto odberných 

miest máme 10, úspora len na paušálnych 
poplatkoch na týchto miestach bude okolo 
3000 eur ročne,“ potvrdil dlhodobý záujem 
obce šetriť energiami starosta obce Roman 
Urbánik.

Vedenie obce sa stále snaží hľadať rie-
šenia ako na energiách ušetriť čo najviac 
finančných prostriedkov, ktoré môžu byť 
použité na rozvoj obce, nechce však obme-
dzovať základné potreby komunity, ako je 
napríklad pouličné osvetlenie, ktoré už nie-
ktoré obce prestávajú používať a  vypnutie 
ktorého by mohlo viesť k zvýšeniu percenta 
kriminality v obci.

Šetrenie energiami v obci

Jedným z  bodov rokovania septem-
brového obecného zastupiteľstva bola 
aj informácia o  zrealizovaných investič-
ných akciách v  obci Močenok počas ce-
lého volebného obdobia. „V predloženom 
materiáli konštatujeme, že sme počas šty-
roch rokov v  obci Močenok zrealizovali 
63 väčších a  menších investičných akcií. 
Celkový objem preinvestovaných finanč-
ných prostriedkov bol 3 705 000 eur, veľ-
ká časť z  týchto finančných prostriedkov, 
ktoré boli použité na investičné akcie, bola 
získaná z  externých zdrojov, to znamená 
z  nenávratných finančných prostriedkov 
získaných z projektov. Všetky projekty sme 
realizovali s tým, že majú slúžiť našim ob-
čanom, majú zlepšiť kvalitu života. Sú me-
dzi nimi menšie, ale aj väčšie projekty a cel-
kový objem preinvestovaných finančných 
prostriedkov predstavuje takmer jeden roz-
počet obce Močenok za kalendárny rok,“ 
spresnil informácie o investičných akciách 
v obci starosta Roman Urbánik.

Medzi finančne najnáročnejšie inves-
tičné akcie bezpochyby patrí výstavba 
16-bytového nájomného domu v  hodno-
te takmer 1 milión 200 tisíc eur, ktorá sa 
práve realizuje. Potom to bolo zníženie 
energetickej náročnosti budovy obecného 
úradu za viac ako 800 tisíc eur, rekonštruk-
cia kultúrneho domu – kina, vodozádržné 
opatrenia a  rekonštrukcia strechy kultúr-
neho domu, nákup kompostérov pre všetky 
domácnosti, rekonštrukcia cesty v  Kakave 
alebo vybudovanie tréningového ihris-
ka na futbalovom štadióne. Spadá sem aj 
množstvo menších investičných akcií, ako 

je napríklad vybudovanie výbočiska pre 
autobusy v ulici Čingov, oprava strechy na 
dome smútku na dolnom cintoríne, výme-
na osvetlenia v  škole, parku, na verejných 
priestranstvách či cintoríne, vybudovanie 
kolumbárií, modernizácia knižnice, rekon-
štrukcia priestorov v zdravotnom stredisku 
a množstvo iných.

Napriek investícii viac ako 3,5 milióna 
eur je v  našej obci stále čo rekonštruovať 
a budovať, veríme preto, že napriek neľah-
kej a nestabilnej situácii s energiami a pali-
vami bude objem investičných akcií aj v na-
sledujúcom období rovnako veľký.

Na septembrovom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva starosta obce Roman Urbánik 
okrem iných bodov programu predložil za-
stupiteľstvu správu o  získaných finančných 
prostriedkoch a  realizovaných projektoch 
v obci počas štvorročného volebného obdo-
bia 2018 až 2022. „Počas týchto štyroch rokov 
sme vypracovali, podali a úspešne zrealizova-
li 80 projektov. Tieto projekty boli zamerané 
na rôzne oblasti života v  našej obci, boli to 
projekty, ktoré slúžili na podporu kultúry, 
športu, sociálnych služieb, ale boli medzi 
nimi aj projekty, ktoré sa týkali investičných 
činností v  našej obci. Celkový objem získa-

ných finančných prostriedkov za týchto 80 
podaných projektov je viac ako 2,5 milióna 
eur, k  tomu ešte môžeme pripočítať aj prí-
spevky, ktoré sme dostali od roku 2020 na 
sociálny podnik, ktorý obec Močenok zria-
dila ako dohľadové pracovisko kamerového 
systému. Sú to všetko projekty, ktoré zlepši-
li, skvalitnili život a fungovanie v našej obci 
a zároveň ušetrili naše vlastné finančné pro-
striedky. Boli to externé zdroje, ktoré nám 
pomohli zrealizovať množstvo činností, ktoré 
sme počas tých štyroch rokov potrebovali 
urobiť,“ spresnil informácie o úspešných pro-
jektoch starosta obce Roman Urbánik.

Množstvo projektov bolo realizovaných 
napríklad prostredníctvom Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, kde sme mali úspešné 
projekty na chránené dielne, rozvoj zamest-
nanosti alebo dobrovoľnícku činnosť. „Pro-
jekty boli rádovo od niekoľko tisíc eur až 
po 1 milión eur. Na vyhľadávaní, príprave, 

podávaní žiadostí a  potom aj samotnej rea-
lizácii projektu sa podieľali zamestnanci obce 
a za každým úspešným projektom je množ-
stvo zodpovednej práce a myslím si, že kaž-
dý z projektov mal zmysel a priamy výsledok 
pre našu spoločnú činnosť, pre náš spoločný 
život. Tie najväčšie projekty, ktoré sme zreali-
zovali, bolo zníženie energetickej náročnosti 
obecného úradu, vodozádržné opatrenia na 
kine, výstavba tréningového ihriska a v tých-
to mesiacoch aj výstavba 16-bytového nájom-
ného domu,“ doplnil starosta Urbánik. 

Z menších projektov to bolo napríklad za-
bezpečenie wifi siete na verejných priestran-
stvách, podpora kultúrnych projektov, ako je 
Gorazdov Močenok, Dni obce, kinematograf 
alebo koncerty, projekty na revitalizáciu zele-
ne v obci, nákup kníh do knižnice, rozšírenie 
kamerového systému, rekonštrukcia priesto-
rov hasičskej zbrojnice, podpora detského 
futbalu a behu a mnoho iných. 

Investičné akcie počas volebného obdobia

Projekty za volebné obdobie
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Pred časom sme infor-
movali o  úspešnom projekte 
obce, vďaka ktorému sme 
zo Slovenského futbalového 
zväzu, z výzvy na rekonštruk-
ciu futbalových ihrísk pod 
názvom Eurá z  Eura, získali 
dotáciu 10 000 eur. „V  roku 
2018 sme mali úspešný pro-
jekt z Oblastného futbalového 
zväzu v Nitre, v rámci ktorého 
sme vymenili strešnú krytinu 
na budove a  fasádu. V  tomto 
roku sme mali ďalší úspešný projekt. Pro-
jekty sa posudzujú hlavne na základe toho, 

koľko má ktorý klub mládežníckych druž-
stiev, a v našom klube ich pôsobí šesť, takže 

sme boli úspešní aj vďa-
ka tomu. V tomto roku 
voľba padla na opravu 
toaliet, čím sa zlepšili aj 
podmienky pre fanúši-
kov,“ zhrnul v krátkosti 
informácie týkajúce sa 
projektov prezident futbalového klubu Mi-
loš Bleho.

V  rámci rekonštrukcie sociálneho záze-
mia pre fanúšikov bola na budove opravená 
strecha a vymenená strešná krytina, vyme-
nené stavebné otvory – teda všetky okná 
a dvere, zrealizovaná nová fasáda, vymenená 
sanita a všetky miestnosti boli vymaľované.

Budova sociálnych zariadení už slúži fa-
núšikom.

V druhej polovici roka 2020 sa na bu-
dove kultúrneho domu – kina realizoval 
projekt vodozádržných opatrení, ktorým 
sa zároveň zaizolovala a zateplila strecha 
budovy z roku 1993. „V predchádzajúcich 
rokoch sme urobili prvé práce, ktoré mali 
zlepšiť technický stav budovy nášho kina, 
vybudovali sme zelenú strechu, spolu s vo-
dozádržnými retenčnými nádobami a  ná-
sledne sme sa zamýšľali ako dokončiť práce 
na tejto budove tak, aby z energetického, ale 
aj estetického hľadiska spĺňala potreby 21. 
storočia. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo 
opravu fasády a všetkých technických otvo-
rov, teda okien a vchodových dverí na tejto 
budove. Práce sa začali začiatkom augusta 
a pokračujú podľa predloženého harmono-

gramu a  ukon-
čené by mali 
byť koncom 
septembra,“ vy-
jadril sa k opra-
ve kultúrneho 
domu koncom 
augusta staros-
ta obce Roman 
Urbánik. „Práce 
pokračujú pod-
ľa plánu, robí sa 
zateplenie steny, 
fasády a  menia a  zamurovávajú sa okná,“ 
potvrdil stavbyvedúci Jozef Szalay. 

Budova kultúrneho domu bude po reali-
zácii prác menej energeticky náročná, bude 

v nej návštevníkom oveľa príjemnejšie v lete 
aj v  zime a  bude spĺňať najnovšie požiar-
no-bezpečnostné štandardy týkajúce sa úni-
kových východov.

V druhej polovici júna 2022 bolo spo-
ločnosti stavajúcej bytový dom v  našej 
obci odovzdané stavenisko. Niekoľko dní 

potom sa začalo so stavebnými prácami 
a  archeologickým prieskumom. Práce sa 
počas leta rozbehli naplno. „Obec Močenok 

získala úver a  dotáciu na výstavbu 16-byto-
vého domu. Táto výstavba začala v predchá-
dzajúcich týždňoch, pokračuje podľa har-
monogramu prác, ktorý je pre bytovku a  jej 
výstavbu určený. V  bytovke bude 16 bytov, 
z toho 14 bude dvojizbových a dva budú jed-
noizbové. Predpokladaný termín ukončenia 
výstavby tejto bytovky je máj 2023, kedy by 
sa mali sťahovať nájomníci do nových bytov,“ 
načrtol časový horizont starosta obce Roman 
Urbánik. 

Súčasťou projektu je aj vybudovanie in-
žinierskych sietí a  príslušného počtu par-
kovacích miest. „Dokončili sme základovú 
dosku, zaizolovali sme ju a  začíname mu-
rovacie práce na obvodových a  vnútorných 
nosných priečkach. Stavba  je pripojená na 
prípojku kanalizácie a  takisto sa pripravu-
je vodomerná šachta,“ komentoval priebeh 
prác v druhej polovici augusta stavbyvedúci 
Ľudovít Nemček. 

Momentálne sa realizujú murovacie práce 
a výstavba jednotlivých podlaží domu.

Zrekonštruované sociálne zariadenia

Zatepľovanie budovy 
kultúrneho domu

Výstavba bytového domu
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Pomerne často informujeme o odpadoch – 
o tom, ako odpady triediť, o čipovaní nádob, 
o tom, kam odovzdať starý textil alebo použitý 
jedlý olej, čo s rozbitou plastovou nádobou na 
odpad, o výsledkoch, ktoré sme spoločne ako 
obec dosiahli v  triedení, o  cenách odpadov 
a  podobne. Tentoraz sa budeme venovať frek-
vencii vykladania nádob na komunálny, prípadne 
biologicky rozložiteľný odpad. Tieto dva druhy 
odpadov majú spoločné to, že pri nich platíme 
okrem iného za manipuláciu s  nádobou. Zna-
mená to, že ak občan vyloží nádobu napríklad na 
komunálny odpad, v  ktorej sú smeti iba na dne, 
viac obec zaplatí za manipuláciu s nádobou ako za 
množstvo odpadu v nej. „Načipovanie nádob nám 
slúži ako kontrola, koľko odpadu bolo odveze-

ného a koľko nám zberová spoločnosť 
účtuje, ale zároveň aj prehľad toho, koľ-

ko odpadu ktorá domácnosť vyprodukuje, a teda 
aj to, koľko bolo v  nádobe odpadu. Manipulácia 
s  jednou 120 litrovou nádobou na zmesový od-
pad stojí v priemere 1,30 € a približne 1,40 € stojí 
manipulácia s  240 litrovou nádobou. Manipulá-
cia s  nádobou na biologicky rozložiteľný odpad 
stojí takmer euro. Podľa aktuálneho prehľadu sa 
však nájdu aj domácnosti, ktoré vyložili nádobu 
s dvomi kilogramami odpadu,“ informovala o po-
platkoch za manipuláciu s nádobami prednostka 
obecného úradu Lucia Benčíková. 

Za 1 kg zmesového komunálneho odpadu sme, 
napríklad, v auguste tohto roku zaplatili približne 
5 centov. Pri 2 kg odpadu v smetnej nádobe je to 
teda 10 centov a za manipuláciu s nádobou zapla-
tíme 1,37 €, teda podstatne viac ako za odpad. Aj 

takýmito prípadmi sa nám stále pomaly a nená-
padne zvyšujú celkové ceny za odpad.

Žiadame preto všetkých občanov, aby zvážili, 
pri ktorom zbere vyložia svoju nádobu. Ideálne by 
bolo vykladať iba naplnené smetné nádoby na ko-
munálny a biologicky rozložiteľný odpad.

Špeciálnou skupinou sú, samozrejme, obyvate-
lia bytových domov, kde si 
pracovníci zbernej posádky 
vyberajú smetné nádoby 
sami – vždy vysypú všetky 
nádoby bez ohľadu na to, 
koľko odpadu je v nich. Tu 
sa do budúcnosti možno 
javí ako praktické riešenie 
priväzovanie jednotlivých 
nádob alebo uzatvárateľné 
stojiská pre smetiaky.

V obci Močenok máme dva aktuálne využí-
vané cintoríny v správe obce, na ktorých sa na-
chádza takmer 5 000 hrobových miest. Niekoľ-
ko stoviek hrobových miest je však bez platnej 
nájomnej zmluvy, prípadne zanedbaných. 
Obec má za presne stanovených podmienok právo 
hroby bez zaplatenej zmluvy zrušiť. „V septembri 
v roku 2019 sme zverejnili na verejne dostupných 
miestach informáciu pre neznámych nájomcov 
hrobových miest, že začína plynúť lehota na uza-
tvorenie a  zaplatenie nájmu za hrobové miesta. 
Po uplynutí trojročnej lehoty od zverejneného 
upozornenia môže obec Močenok zrušiť hrobové 
miesta, ktoré nemajú nájomnú zmluvu. V polovi-
ci septembra 2022 táto lehota končí,“  informovala 
nás začiatkom septembra prednostka obecného 
úradu Lucia Benčíková.

Znamená to, že hroby bez zmluvy budú môcť 
byť zrušené a  voľné miesta budú použité na po-
chovanie ďalších zosnulých, ktorých príbuzní 
o  hrobové miesto prejavia záujem. „Obec Mo-
čenok eviduje k  dnešnému dňu 560 hrobov bez 
nájomnej zmluvy. Sú to také hrobové miesta, kde 
nájomcovia zomreli alebo počas 10 rokov zmenili 
adresu a nám sa upozornenia o zaplatení hrobo-
vého miesta vrátili poštou naspäť. Žiadame vás, ak 
máte hrob zosnulých starých rodičov, prastarých 
rodičov a ďalších príbuzných, aby ste skontrolova-
li aj prostredníctvom virtuálneho cintorína, ktorý 
je na stránke obce alebo priamo u nás na úrade, 
platbu za hrob,“ doplnila informácie odborná re-
ferentka úradu Gabriela Sklenárová. 

Okrem neplatných zmlúv niektorých hrobo-
vých miest je na oboch cintorínoch problémom 
– najmä estetickým – zanedbanosť niektorých 
hrobov. Hoci majú platnú nájomnú zmluvu, pozo-
stalí sa o ne nestarajú a náletové dreviny a burina 

na nich rastú do obrovských rozmerov. Upozor-
ňujeme, že hrobové miesto patrí nájomcovi a má 
povinnosť starať sa oň. Bez ohľadu na nesúhlasné 
komentáre majiteľov okolitých hrobových miest, 
už z  úcty k  zosnulým, by sa mal každý o  hroby 
svojich príbuzných postarať aspoň tým, že na nich 
nenechá rásť burinu a stromy.

Obec Močenok bola úspešná pri podávaní 
projektu reagujúceho na výzvu Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej re-
publiky. Ide o dotáciu na vybudovanie veľkého 
inkluzívneho ihriska pod názvom Rodinka, čo 
je skratka z názvu RODinný INKluzívny  Areál. 
„Dostali sme informáciu z  Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, že obec Močenok je 
medzi 112 podporenými obcami a  mestami na 
Slovensku. Celková výška podpory na toto nové 
moderné detské ihrisko je vo výške 50 000 eur. 
Ihrisko bude umiestnené na Ul. M. R. Štefánika 
tak, ako sme pred časom avizovali, a  bude po-
zostávať z  viacerých prvkov. Najzaujímavejšie 
budú asi dve lode ako detské ihriská a  k  tomu 

bezbariérové pieskovisko a  bezbariérový kolo-
toč. Celkový počet všetkých prvkov na tomto ih-
risku bude 11,“ podrobne informoval začiatkom 
septembra starosta obce Roman Urbánik. 

Nové detské ihrisko by malo nahradiť terajšie 
detské ihrisko v Ulici Milana Rastislava Štefáni-
ka, kde je dostatočný priestor na umiestnenie 
väčšieho počtu hracích prvkov. Pôjde o viacge-
neračný priestor primárne určený deťom od 0 

do 9 rokov s oddychovou zónou pre dospelých. 
Jednotlivé komponenty ihriska budú z  prírod-
ných materiálov, drevené časti budú z odolného 
agátového dreva. „Podpíšeme s  ministerstvom 
zmluvu o  poskytnutí nenávratných finančných 
prostriedkov na vybudovanie tohto ihriska 

a  predpokladáme, 
že po vysúťažení by 
prišiel čas na rea-
lizáciu niekedy na 
jar budúceho roka,“ 
doplnil starosta Ur-
bánik. Na uskutoč-
nenie projektu je 
potrebná minimál-
ne 10 % finančná 
spoluúčasť obce, 
ktorá môže byť prí-
padne hradená aj 
z iných zdrojov.

Nielen deti z tejto lokality, ale z celej obce sa 
tak môžu v budúcom roku tešiť na novú zaujíma-
vú hraciu zónu pre deti s fitdráhou, reťazovými 
hojdačkami, spomínanými loďami, pieskovis-
kom, kolotočom, ale aj altánkom a lavičkou.

Projekt na detské ihrisko RodinkaProjekt na detské ihrisko Rodinka

Takmer prázdne nádoby na odpadTakmer prázdne nádoby na odpad

Hroby bez zmluvy  Hroby bez zmluvy  
na cintorínochna cintorínoch
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V tomto roku sa v našej obci konal pri prí-
ležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža už XIX. 
ročník Dní obce Močenok. Podu jatie sa ko-
nalo od 8. do 11. septembra 2022 v priesto-
roch kultúrneho strediska a  v  jeho areáli, 
v kostole a parku a v kaplnke sv. Kríža. Hlav-
ným organizátorom podujatia je už tradične 
obec Močenok, podujatie finančne podporili 
aj Nitriansky samosprávny kraj, Duslo, a. s. 
Šaľa a OZ Juvamen. 

Podujatie sa začalo oceňovaním
Úvod programu dní obce 2022 patril slávnost-
nému obecnému zastupiteľstvu vo štvrtok 8. 
septembra 2022, na ktorom boli odovzdané 
ocenenia pri príležitosti Dní obce Močenok 
– Cena obce Močenok a  Cena starostu obce 
Močenok. 
Cena obce Močenok bola na základe návrhu 
Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a za-

hraničné vzťahy udelená farárovi Far-
nosti Močenok a  dekanovi Dekanátu 
Močenok veľadôstojnému pánovi, 
doktorovi teológie Petrovi Michalovo-
vi za duchovný rozvoj farnosti a obe-
tavú starostlivosť o sakrálne pamiatky. 
„Chcem sa veľmi pekne poďakovať, 
som milo prekvapený. Chcem sa poďa-
kovať aj za všetkých, ktorí toto ocene-
nie získali spolu so mnou – za remesel-
níkov a ľudí, ktorí radi pomáhajú, bez 
nich by som sám neurobil nič. Myslím 
si preto, že to ocenenie patrí aj im,“ 
podelil sa so svojím ocenením dekan 
Michalov.
Cenu obce si z  rúk starostu obce Ro-
mana Urbánika prevzal za príkladné 
reprezentovanie obce, osobný prínos 
počas pandémie COVID-19 a  zastu-
povanie Slovenska vo Výkonnej rade 

Svetovej zdravotníckej organizácie prof. Jozef 
Šuvada. „Toto ocenenie je pre mňa veľmi hod-
notné, lebo mať niečo od rodákov je niečo, na 
čo sa nezabúda, a z rúk pána doktora Urbánika 
dostať toto ocenenie je pre mňa veľmi vzácne, 
lebo on bol môj učiteľ. Je také nejaké pripome-
nutie toho,  že človek niekam patrí, a budem si 
to niesť veľmi dlho a som vďačný za toto oce-
nenie,“ bol dojatý Jozef Šuvada. 
Cena obce Močenok bola udelená aj magis-
trovi Jaroslavovi Kováčovi za pomoc pri za-
bezpečovaní viacerých podujatí v  obci a  vy-
tváranie pracovných príležitostí pre mládež. 
„Cena obce Močenok ma veľmi potešila, je to 
pre mňa takým povzbudením,“ vyjadril vďaku 
Jaroslav Kováč.
O kultúrny program sa počas udeľovania oce-
není postarala učiteľka Základnej umeleckej 
školy v  Močenku Katarína Hátašová spolu 
s konzervatoristkou Emou Demeterovou.

Trom občanom našej obce boli na základe roz-
hodnutia starostu obce udelené ceny starostu 
obce. Jedna patrila Marte Braunovej za dlho-
ročnú činnosť v  Hádzanárskom klube Junior 
Močenok a  výchovu mladých športovcov. 
„Dnešný deň je pre mňa výnimočný, som veľ-
mi vďačná za toto ocenenie od pána starostu, 
veľmi si to vážim. Je to ocenenie aj pre všetkých 
ľudí v hádzanárskom klube, ktorí to robíme zo 
srdca tak, ako to vždy robil Ďulko Kolenčík ,“ 
spomenula si aj na kolegov a zakladateľa mo-
dernej hádzanej v Močenku Marta Braunová. 
Druhou ocenenou Cenou starostu obce bola 
Vieroslava Verešová, cena jej bola udelená 
za dlhoročnú prácu v  Domove dôchodcov 
Milosrdného samaritána v  Močenku a  jej 
zodpovedný prístup k  práci počas pandémie 
COVID-19. Vieroslava Verešová sa z dôvodu 
pracovnej zaneprázdnenosti odovzdávania 
ocenení nemohla zúčastniť.
Tretím oceneným bol Jozef Gála, ktorému 
starosta udelil ocenenie za dlhoročnú činnosť 
v Základnej organizácii chovateľov poštových 
holubov Močenok a  úspešné reprezentovanie 
obce na súťažiach doma i  v  zahraničí. „Dalo 
to veľa práce, mnoho rokov práce a  potešilo, 
veľmi  ma to potešilo, to som nečakal. Vo-
ľakedy som vyhral olympiádu, v  Maďarsku 
som vyhral spartakiádu a  v  Československu 
som bol druhý. Čo sa týka Nitrianskej oblasti, 
tam mám veľa úspechov, veľa prvých cien,“ zo 
skromnosti sa vyhýbal vymenovaniu všetkých 
úspechov Jozef Gála.

Druhý deň patril najmladším občanom 
a koncertom

Program pokračoval opäť v  piatok a  začal sa 
slávnostným uvítaním detí, ktoré sa narodili 
v čase od 1. januára do 30. júna 2022. V našej 
obci sa narodilo v  tom čase 16 detičiek. Kul-
túrny program si pre ne pripravila študentka 

D n i  o b c e  a  s l áve n i e  s v i at ku  Pov ýš e n i a  s v.  K r í ž aD n i  o b c e  a  s l áve n i e  s v i at ku  Pov ýš e n i a  s v.  K r í ž a
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konzervatória Ema Demeterová spolu so žiač-
kou Základnej umeleckej školy v  Močenku 
Paulínkou Sýkorovou. Mamičky, ockovia, ale 
aj babičky si prišli z rúk starostu obce spolu so 
svojimi malými pokladmi prevziať pamätný 
list a malý darček. „Páčilo sa nám tu, je to také 
milé, ešte sme neboli, tak som bola zvedavá aké 
to tu bude,“ prezradila mamička Stanislava. 
„Malá vydržala, mala na čo pozerať, tak bola 
spokojná,“ pochvaľovala si aj mamička Danie-
la. „Bolo to veľmi príjemné a milé, ďakujeme 
za pozvanie,“ uzavrela debatu mamička Eva. 
Piatkový večer už patril koncertom. Ako prvá 
sa v  areáli kultúrneho strediska predstavila 
návštevníkom Beáta Dubasová so skupinou 
Panama. Charizmatická slovenská popová 
speváčka Beáta Dubasová pôsobí na slovenskej 
scéne od polovice osemdesiatych rokov a  jej 
najúspešnejšie piesne poznajú aj mladí ľudia. 
V  Močenku roztancovala desiatky návštevní-
kov a ďalšie desiatky si s ňou všetky piesne po-
spevovali. „Ja spievam, kde ma pozvú, kde ma 
nepozvú, tam nejdem, ale sem ma pozvali ešte 
minulý rok a  ja si to veľmi vážim. Publikum 
bolo skvelé, hoci dnes mala byť vážna prietrž, 
ale nakoniec aj počasie nám vyšlo,“ tešila sa zo 
záujmu ľudí Beáta Dubasová.
Beátu Dubasovú na pódiu vystriedala formá-
cia, ktorá dokáže urobiť dokonalú šou - Do-
minika Titková and Friends. Nitrianska partia 
nadaných hudobníkov ponúkla návštevníkom 
koncertu v  našej obci množstvo chytľavých 
melódií, ale aj hudobných štýlov. „Bolo to úpl-
ne úžasné, krásna atmosféra, ľudia boli plní 
energie, prijali všetky žánre, ktoré sme dali, 
a  to sme dali naozaj portfólio snáď všetkého 
- od Duchoňa až po Rammstein a Močenča-
nia sa bavili. Bola tu naozaj úžasná atmosféra, 
brutálne dobrá organizácia, krásne pódium, 
super svetlá, super zvuk a  sme veľmi vďační, 
že ste nás sem zavolali,“ bola podmienkami aj 
atmosférou nadšená Dominika Titková.
Piatkový program zavŕšil koncert skupiny In-
side zo Zlatých Moraviec, kapela prezentuje 
vlastnú tvorbu v hard rockovom štýle. Močen-
čanov svojím koncertom zaujala. „Chcem sa 
poďakovať v mene celej kapely Inside Močen-
ku a ľuďom z Močenka, hralo sa nám tu úžas-
ne, bola tu príjemná atmosféra, nie príjemná, 
úžasná atmosféra, úžasný zvuk, ešte aj počasie 
vyšlo, čiže super, mne sa hralo úžasne, aj cha-
lanom,“ neskrýval radosť z dobrého koncertu 
frontman skupiny INSIDE Goran Janík.

Požehnaný organ, jarmok,  
výstava aj skvelé guláše 

Sobotňajší program XIX. ročníka dní obce 
Močenok a slávenia sviatku Povýšenia sv. Krí-
ža sa začal svätou omšou v  kostole svätého 
Klimenta spojenou s  požehnaním zreštauro-
vaného historického organu z  dielne Pažic-
kých. Sv. omšu celebroval Mons. Viliam Judák, 
nitriansky diecézny biskup, ktorý počas omše 
požehnal obnovený organ. „Ja sa veľmi teším 

z rekonštrukcie tohto vzácneho organa, ktorý 
ma aj veľmi krásny vzhľad a bude iste svojou 
prítomnosťou a svojou funkčnosťou skrášľovať 
bohoslužby, bude sprevádzať všetkých, ktorí 
budú prichádzať do tohto chrámu na liturgiu 
alebo na nejaké kultúrne akcie. Tento kráľov-
ský nástroj bude kostol obohacovať, a tak mu 
prajem, aj vám všetkým, aby ste sa tešili z tejto 
krásy, ktorá vyjadruje to tajomné, to večné, čo 
sa nedá slovami mnohokrát vyjadriť,“ poprial 
Mons. Judák.
Od rána v  areáli parku varila desiatka druž-
stiev prihlásených do XIV. ročníka súťaže vo 
varení guláša Močenský kotlík svoje súťažné 
guláše. Zároveň močenské gazdinky prinášali 
upečené koláče do X. ročníka súťaže v pečení 
Močenského smatankového koláča.
Popoludní bol v  areáli parku otvorený jar-
mok a v budove kultúrneho strediska výstava 
výtvarných diel mladých močenských umel-
kýň – Michaely Boháčovej, Lýdie Lenčéšovej, 
Márie Lenčéšovej – Mihaličkovej, Annamárie 
Nagyovej a Tatiany Sklenárovej.

Zároveň sa na pódiu začal kultúrny program, 
v  ktorom sa v  rámci projektu Odovzdávanie 
nehmotného kultúrneho dedičstva predstavili 
žiaci Základnej umeleckej školy v  Močenku, 
ženský spevácky zbor Cantica z  Močenku 
a členovia Karate Močenok.
Potom pódium patrilo country hudobnej 
skupine Ascalona z Topoľčian, ktorá navodila 
v  areáli kultúrneho strediska veľmi príjem-
nú atmosféru. Po skončení koncertu skupiny 
Ascalona boli vyhlásené výsledky súťaží vo va-
rení guláša a pečení smotanového koláča.
Každé družstvo variace súťažný guláš si pre-
vzalo pamätný list a  malý darček. Víťazovi 
XIV. ročníka súťaže odovzdal cenu starosta 
obce Roman Urbánik, v  tomto roku najlepší 
guláš navarilo družstvo s  názvom Bratranci. 
Bratranci zvíťazili po prvý raz. „Prvý raz sme 
boli variť pred dvomi alebo tromi rokmi a veľ-
mi nás teší, že sme dnes zvíťazili. Budeme sa 

snažiť aj naďalej a ďakujeme všetkým, ktorí nás 
podporovali,“ tešil sa z víťazstva Lukáš Bartuš. 
Koláče do súťaže v tomto roku prinieslo 7 mo-
čenských gazdiniek. Najchutnejší močenský 
smatankový koláč upiekla a víťazkou 10. roč-
níka súťaže sa stala Jana Dičérová. „Veľmi sa te-
ším z tohto víťazstva, smotanový koláč pečiem 
dosť často, tak sa teším, že sa mi tento víkend 
podarilo upiecť najlepší,“ netajila radosť Jana 
Dičérová.
Osláv sviatku Povýšenia sv. Kríža a XIX. roč-
níka Dní obce Močenok sa okrem obyvateľov 
obce a návštevníkov z okolia zúčastnili aj pred-
stavitelia štátnej a verejnej správy, samosprávy 
či podporovatelia našej obce. „V Močenku nie 
som prvýkrát, chodím sem pravidelne, na sv. 
omšu, ktorá sa koná v Gorazdove alebo počas 
dní obce. Som veľmi rád, že sa podarilo nájsť 
finančné prostriedky na opravu organa, a teší 
ma zároveň, že tradície tu stále majú pevné 
miesto,“ tešil sa zo záujmu občanov o  oslavy 
poslanec VÚC Marián Kéry. „Stretneme sa tu 
s ľuďmi, s ktorými sa nevidíme možno aj celý 

rok, takže super, je skvelé, že sa to organizuje,“ 
myslí si domáci podnikateľ Ivan Blažo. „Nála-
da je tu super, vystúpenia a pódium perfektné, 
ľudí veľa, je to väčšie ako u nás, ale aj u nás bolo 
dobre, aj u vás je dobre,“ konštatoval s úsme-
vom starosta obce Hájske Jaroslav Bennár. 
„Ako vždy je to tu príjemné, program veľkole-
pý, atmosféra výborná, guláše takisto výborné, 
rada sa vraciam do svojho rodného Močenka,“ 
prezradila Mária Topercerová. „Páčia sa mi ta-
kéto akcie, cítime sa tu veľmi dobre,“ doplnila 
Anna Leššová. 
Podvečer patrilo pódium hudobnej skupine 
Ludo Kuruc Band, ktorá pripomenula náv-
števníkom podujatia množstvo piesní Karola 
Duchoňa a rozospievala a roztancovala množ-
stvo ľudí.
Ludo Kuruc Band vystriedali mládežníci z Nit-
ry – akustické trio The Wild Youth s bohatým 
repertoárom moderných piesní.
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Jemnejšie akustické tóny a skvelý hlas speváčky 
The Wild Youth sa na pódiu vystriedal s tvrdým 
rockom. Na stage totiž doslova vleteli členovia 
nitrianskej kapely Dora, ktorí svojím prejavom 
okamžite ovládli celý areál. Dora bola v Močen-
ku po druhý raz a  ich ľudové piesne odeté do 
rockovej úpravy už Močenčania poznajú a majú 
ich radi. „Parádne to bolo, perfektní boli tí ľu-
dia, začali sme hrať a všetci hneď išli dopredu. 
Toto nás baví najviac, keď vidíme, že všetci sú 
vpredu a bavia sa,“ tešil sa zo skvelej zábavy Lu-
káš Slobodník zo skupiny Dora. 
Záver večera alebo skôr noci už bol v réžii DJ 
Fila, ktorý dostal na tanečný parket väčšinu 
návštevníkov a úplne bez problémov ich tam 
skvelým výberom hudby udržal až do konca 
diskotéky.

Nedeľa v znamení domácich umelcov
Program posledného dňa dní obce a  osláv 
sviatku Povýšenia sv. Kríža  - nedeľa 11. sep-
tembra 2022 – sa začal slávnostnou sv. omšou 
v kaplnke sv. Kríža. Svätú omšu celebroval pán 
farár a  dekan Dekanátu Močenok vdp. Peter 
Michalov.
Na popoludnie bol pre deti pripravený zá-
bavný program pod názvom Na safari, ktoré 
si pre deti pripravili zabávači Lolo a  Piškót, 
a  podľa ich slov išlo o  najbláznivejšie africké 
dobrodružstvo detských škriatkov. Deti sa na-
ozaj dobre bavili a  aktívne pomáhali Lolovi 
a Piškótovi tvoriť program.
Po veselých zabávačoch Lolovi a Piškótovi sa 
v  rámci projektu Odovzdávanie nehmotného 

kultúrneho dedičstva návštevníkom areálu 
kultúrneho strediska predstavili domáce sú-
bory a kapely. Prvé sa predstavili detičky z fol-
klórneho súboru Sečkár so svojím ľudovým 
pásmom. Tie na pódiu vystriedali šikovné deti 
z tanečného klubu Jumping so skvelou choreo-
grafiou. Potom sa divákom predstavila folklór-
na skupina Močenčanka s  veselým pásmom 
Žatva, v ktorom zaznelo aj množstvo známych 
ľudových piesní.
Po folklóre už pódium patrilo mužskej spevác-
kej skupine Močenskí speváci. Mohutné muž-
ské hlasy a chytľavé ľudové melódie rozospie-
vali mnohých návštevníkov. 
Záver vystúpení domácich súborov patril spe-
váckej skupine Zúgovanka, ktorá si takisto na 
tento deň pripravila pekné pásmo veselých 
piesní.
Finále obecných osláv patrilo dychovej hudbe 
Močenská kapela, ktorá návštevníkom areálu 
kultúrneho strediska zahrala koncert vyskla-
daný zo skladieb ich bohatého repertoáru. 
Dobrou hudbou vytiahli na parket aj niekoľko 
tanečných párov. „Tento ročník sa z nášho po-
hľadu vydaril. Vnímal som to tak a aj moji spo-
lupracovníci, že program sa ľuďom páčil, a to 
bolo to hlavné, čo sme si na začiatku organi-

zovania podujatia predsavzali. Chceli sme ľu-
ďom urobiť radosť, priniesť im dobrú zábavu, 
príjemné prostredie a  aj spoločné stretnutia, 
myslím, že sa nám to podarilo,“ konštatoval 
v  závere niekoľkodňového podujatia starosta 
obce Roman Urbánik.
XIX. dni obce sa skončili v nedeľu v podvečer 
a  napriek hrozivým predpovediam počasia 
jemne spŕchlo iba v  nedeľu popoludní, náv-
števníkov preto nič nevyhnalo z areálu kultúr-
neho strediska a mohli si aj v tomto roku užiť 
dobrú zábavu a stretnutia s priateľmi.

Podujatie mohlo byť zorganizované aj vďaka 
sponzorom, ktorým srdečne ďakujeme za pod-
poru: Nitriansky samosprávny kraj, Duslo, a. s. 
Šaľa, OZ Juvamen, BS Stavmont Veľké Zálužie, 
Rafix Bratislava, Poľnohospodárske družstvo 
Močenok, TÓTH Močenok, Ivan Blažo, IBEX 
Močenok, Štefan Rábek, KORA MONT Moče-
nok, MENERT Šaľa, PEKÁREŇ Močenok, EI-
ZEN Močenok, Pillbus, s. r. o. Močenok, PRO 
MONT MS, s. r. o. Močenok, Pálenica Močenok, 
Kvetinárstvo Veronika Suchá Močenok, Róbert 
Benko Močenok, Vinárstvo Peter Pápay Moče-
nok, Anna Hučková Močenok, Marián Švondra 
Močenok.

Aktívna účasť veriacich na liturgii v na-
šich chrámoch je takmer nemysliteľná 
bez sakrálnej hudby, ku ktorej patrí spev 
duchovných piesní so sprevádzaním na 
organ.

V inštrukcii II. Vatikánskeho koncilu Mu-
sicam sacram sa vyzdvihuje a ctí píšťalový 
organ ako tradičný hudobný nástroj, kto-
rého zvuk vie dodať cirkevným obradom 
neobyčajný lesk a  mohutne povznášať 

mysle k  Bohu a  ne-
beským výšinám.
Pre ľudí, ktorí pri-
chádzali do Farské-
ho kostola sv. Kli-
menta v  Močenku, 
bol zvuk organa 
dlhé desaťročia 
takmer všedný, pre-
tože ho počúvali 
pravidelne, no pre 
tých, ktorí sa do 
močenského kosto-
la dostali ojedine-
le, bol impozantný, 
neobyčajný a  vzác-
ny. Prečo? Aj preto, 
lebo organ v kostole 
sv. Klimenta svojou 

originalitou patrí medzi vzácne historické 
organy. Čím dávnejší je vznik organa, tým 
je vzácnejší. Starých hudobných nástrojov 
– organov je veľmi málo. Materiál dreva 
organov napadá červotoč a píšťaly cínový 
mor.
Záujem svetovej hudobnej verejnosti 
o  historické organy sa postupne zväčšu-
je. Sú aj takí milovníci týchto nástrojov, 
ktorí precestujú aj stovky kilometrov na 
koncerty, ktoré bývajú občas na niektorom 
historickom organe. Močenský historický 
organ bol postavený v roku 1790 a v tomto 
roku má už teda 232 rokov. Patrí medzi tri 
dvojmanuálové organy, ktoré sa z rajeckej 
dielne Pažických zachovali do dnešných 
čias. Okrem Močenka sa tieto organy za-
chovali aj v Pruskom a vo Višňovom.
Pri pohľade z dolnej časti kostola dozadu 
na chórus nás upúta predná, bohato zdo-
bená časť organovej skrine s píšťalami, tzv. 
prospekt. Rezbárska výzdoba obsahuje 
vázy s festónmi a pilastre, ktoré sú zdobené 
esovitým pletencom a peniažkovitými mo-
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tívmi. Čo je ojedinelé, v tejto rezbárskej vý-
zdobe sa nachádzajú kvetinové koše. Celá 
táto výzdoba svedčí o nadanosti a zručnos-
ti rezbárov, ktorí spoluvytvárali organ.
Z čoho sa organ, kráľ hudobných nástro-
jov, skladá? Z píšťalového stroja, zo vzduš-
níc s ventilmi, ktoré sú ovládané pomocou 
klávesov, a traktúry. Hrací stôl má dva ma-
nuály s klávesnicami, pedálové hlasy a 16 
registrov. Vzduch do nástroja dodávajú 
mechy.
Priblížme si aspoň stručne niektoré fakty 
o  staviteľoch historického močenského 
organa. Takmer 120 rokov bolo mestečko 
Rajec pri Žiline sídlom organárskej dielne 
vedenej členmi rodiny Pažických. Postup-
ne v  nej pôsobili od roku 1757 do roku 
1879 takmer tri generácie tejto rodiny. Po-
čas tohto obdobia, o čom svedčí rodinná 
dielenská kniha Spesificatio contractum 
– Poznamenania robôt, zhotovili viac ako 
200 organov. Bol to veľký rozkvet firmy. 
Rajeckú organársku dielňu rodiny Pažic-
kých založili bratia Ján a  Ondrej. Pochá-
dzali z rozvetvenej rodiny mlynárov a ho-
dinárov a obaja boli pôvodne mlynárskymi 
tovarišmi. Skúsenosti, ktoré získali od svo-
jich rodičov, ale aj ich nadanie a zručnosti 
ich dobre pripravili pre stavbu organov. 
Ovládali dobré spracovanie materiálov 
nielen z  dreva, ale aj z  kovu. Presviedča-
jú nás o  tom historické organy zachova-
né dodnes. I  keď o  životných osudoch 
starých majstrov Pažických vieme málo, 
z ich organa vyrobeného pre našich pred-
kov v roku 1790 cítime ich nábožnú dušu. 
Musela byť čistá, lebo čistej duši dáva Boh 
talent. Možno aj preto je zvuk organa jas-
ný, priezračný, ale aj výtvarne zaujímavý. 
Výber kvalitného materiálu, jeho dôklad-
né ručné spracovanie, 
ale aj samotná inštalá-
cia organa v Kostole sv. 
Klimenta v  Močenku 
predstavujú dokonalosť 
práce staviteľov orga-
nov Pažických.
Močenský organ začali 
pripravovať v rajeckých 
dielňach v  roku 1790. 
Vtedy už močenskí 
veriaci z  iniciatívy vte-
dajšieho pána farára 
Alexandra Alagoviča, 
ktorý sa neskôr v  roku 
1829 stal biskupom 
v  Záhrebe, organizo-
vali finančnú zbierku. 
Je zdokumentované, že 
pri inštalovaní organa 

v  roku 1792 dostal Ján Pažický odmenu 
v podobe 600 zlatých. Organ bol posväte-
ný nitrianskym biskupom Františkom III. 
Xaverom Fuchsom.
Z ďalších osudov močenského historické-
ho organa vieme, že bol čistený a  ladený 
v  rokoch 1817 a  1848. V  roku 1822 bola 
výzdoba organovej skrine obnovená bielou 
farbou a rezbárske časti pozlátené nitrian-
skym sochárom Bartolomejom Minichom. 
Vtedy plátky zlata na zdobenie boli pomer-
ne drahé a  celá obnova stála 450 zlatých. 
Na podnet pána dekana Jozefa Sčasného 
v  roku 1870 bola urobená rekonštrukcia, 
prestavba organa. Urobil ju organársky 
majster Martin Šaško z  Brezova. Bola to 
praktická nutnosť vyplývajúca z  toho, že 
hrací stôl, ktorý bol vzadu za nástrojom, 
nedával organistom možnosť dobre vidieť 
na oltár. Hrací stôl bol prestavaný a umiest-
nený na bočnú stranu organa a  získal sa 
tak dobrý výhľad na dianie na oltári počas 
bohoslužieb. Martin Šaško rozšíril aj pod-
stavec na pedálové hlasy. Zasiahol aj do 
zvuku organa a píšťalového fondu. Zaradil 
registre Gamba a  Salicionál, čím obohatil 
rozsah farby zvukov registrov.
Po 1. svetovej vojne v roku 1923 organ vy-
čistil, naladil a opravil nitriansky organár 
Otokar Važanský. Zbierku na tento počin 
medzi obetavými veriacimi organizoval 
pán farár Július Ludvigh a náklad na opra-
vu činil 2 950 korún československých.
V  roku 1958 bola plánovaná oprava or-
gana, no našťastie sa neuskutočnila. V ná-
vrhu na reštaurovanie chceli opravári 
z českého závodu v Krnove vymeniť všet-
ko, čo bolo staré, historické, za nové, na 
čom by ich organársky závod bohato za-
robil. Išlo najmä o výmenu celého pôvod-

ného píšťalového fondu aj so vzdušnicami 
za nové. A preto, našťastie, farský úrad po 
konzultácii s odborníkmi Otmarom Ger-
gelyim a Karolom Wurmom s týmto rieše-
ním nesúhlasil.
Generálnej opravy a  konzervácie sa mo-
čenský historický organ dočkal, a to v ro-
koch 1975 – 1976. Znamenalo to okrem 
iného vyhotovenie nového prospektu, ako 
aj vyhotovenie nových kópií poškodených 
píšťal. Zaslúžili sa o to poprední slovenskí 
majstri organári z Košíc Pavol Baxa a Šte-
fan Gábor za pôsobenia pána farára Alojza 
Dubravického, SVD.
Mnoho zaujímavých historických faktov 
o  močenskom organe je aj v  Czechoslo-
vak Historic Organs z  roku 1979. Píše sa 
tam o vzniku organa, oprave z roku 1870 
Martinom Šaškom, reštauračných prá-
cach z  roku 1976, aj o  tom, že organ má 
živé, nenapodobiteľné zvuky a  má takú 
kvalitu, že môže slúžiť aj na koncertova-
nie. Koncertovanie sa aj splnilo, pretože 
v roku 1977 si vynikajúci umelec, sloven-
ský organista známy v Európe a vo svete, 
Dr. Ferdinand Klinda vybral práve tento 
organ. Pre európsky fond Historia organs 
nahral Dr. Klinda dielo, ktoré svet ešte ne-
poznal, od Jozefa Panteleóna Roškovského 
– Divertimenti, pastorelli B dur, Prelude 
et Allegro a  Fuga finaliter. Z  dobových 
časopisov sa dozvedáme, že pri rozhovo-
re s novinármi na otázku, prečo si vybral 
interpretáciu skladieb J. P. Roškovského, 
odpovedal: „Pre tvorcu, príslušníka fran-
tiškánskej rehole Roškovského som sa roz-
hodol z viacerých dôvodov – má slovenský 
pôvod, jeho tvorba doteraz nie je preskú-
maná, jeho skladby predstavujú ovládanie 
kompozičnej techniky neskorého baroka 

a  sládečkovský historický 
organ má unikátne hlasy 
a  registre. Dielo Roškov-
ského a  tento organ idú 
k  sebe, a  to je nenapodo-
biteľné.“
Na močenskom historic-
kom organe počas storočí 
hralo viacero organistov 
a  treba na nich s  vďakou 
spomínať. 
Organ je od roku 2018 
opäť v  rukách reštaurá-
torov a  už v  najbližších 
týždňoch by mal byť kom-
pletne zreštaurovaný do 
pôvodnej podoby a  mal 
by opäť naplno slúžiť ve-
riacim.

Jarolím Koprda
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V sobotu 1. októbra 2022 sa v našej obci 
konal 3. ročník Močenského behu. Pre nad-
šencov tohto športu boli v areáli futbalového 
štadióna a priľahlých uliciach obce priprave-
né trate rôznej dĺžky. Pre deti 250 metrová, 
pre žiakov 750 metrová a  1,5 kilometrová 
a  v  hlavnom behu 3 a  6 kilometrová. Podu-
jatie finančne podporil okrem obce aj Nitrian-
sky samosprávny kraj. Počasie sa počas celého 
týždňa pohrávalo s  nervami organizátorov, 
pretože každú chvíľu pršalo. Napriek všetké-
mu sa pretekári na štart dostavili, hoci ich bolo 
pravdepodobne menej, ako by ich bolo prišlo 
v slnečnom počasí.

Pretekári v  detských kategóriách sa tešili 
z celkovej atmosféry aj behu samotného. V ka-

tegórii starších žiačok na 1 500 m zvíťazila 
Paulína Javorová z  Kráľovej pri Senci a  v  ka-
tegórii starších žiakov si zlato odniesol Andrej 

Baranski, na 3. mieste sa umiestnil domáci 
pretekár Marcel Hipp: 
„Bolo to dobré, páčilo sa 
mi tu. Som spokojný.“

Celé podujatie sa ko-
nalo pod záštitou nášho 
rodáka, československé-
ho reprezentanta, drži-
teľa viacerých rekordov 
v  behu na stredných 
tratiach, medailistu zo 
svetovej Univerziády z roku 1981 Jozefa Lenčé-
ša. Jozef Lenčéš mal počas bežeckej kariéry 
prezývku Kráľ rekordov. Napríklad v roku 1973 
– vo svojom prvom pretekárskom roku ich 
prekonal 13. Záujemcovia mohli po skončení 
súťaží využiť aj priestor na debatu s bežcom Jo-
zefom Lenčéšom, ktorý ochotne odpovedal na 
všetky otázky. „Každé takéto podujatie hodno-
tím veľmi kladne, pretože sa vyvíja nejaká akti-
vita a vzhľadom k tomu, že dnes, keď sú všetky 
deti prilepené pri počítačoch a  v  škole sedia, 
tak je to úžasné, že je to vôbec možné zorgani-
zovať. Ide o to, aby sa tie deti hýbali, aby behali, 
robili niečo, lebo tá generácia, keď sa nebude 
hýbať, tak neviem, ako to skončí,“ konštatoval 
Jozef Lenčéš. 

V hlavnom behu, do ktorého sa zapojilo 32 
bežcov, zvíťazila v kategórii žien na 6 km An-
drea Belzárová zo Šale s  časom 26 minút a  6 
sekúnd: „Pretek bol vynikajúci, bežalo sa mi 
naozaj výborne a užila som si atmosféru, ako 

ľudia tlieskali, úplne super!“
V  mužskej kategórii na 6 km bol najrých-

lejší Matúš Kompas zo športového klubu z Nit-
ry, ktorý dobehol v čase 21 minút 11 sekúnd. 
„Bolo to trochu náročnejšie, keďže už mám 
absolvovanú dvanástku v Matúškove, ale super 
sa mi behalo, necítil som ani nejaké ťažké nohy, 
ľudia tlieskali, atmosféra super aj súperi, takže 
ja som veľmi rád, že sa mi podarilo uspieť,“ tešil 
sa z víťazstva Matúš Kompas. 

Napriek nie celkom ideálnemu počasiu po-
čas dopoludnia sa podujatie vydarilo. „Pred 
štyrmi rokmi sme začali organizovať Močenský 
jesenný beh, v tomto roku sme zorganizovali 3. 

ročník, v roku 2020 
sa kvôli pandémii 
nekonal. Je to po-
nuka pre našich 
občanov, ale aj ľudí 
z okolia, ktorí majú 
radi beh, myslím si, 
že každým rokom 
sa úroveň zlepšuje. 
V  tomto roku sme 
tu mali aj vzácneho 
hosťa pána Jozefa 
Lenčéša, ktorý je 
naším rodákom 
a  bol reprezentan-
tom Českosloven-
ska na stredných tratiach. Myslím, že aj tým 
bolo dnešné podujatie ozvláštnené,“ hodnotil 
podujatie ako vydarené starosta obce Roman 
Urbánik. Organizátori plánujú podujatie zor-
ganizovať aj v roku 2023.

Močenský jesenný behMočenský jesenný beh

IX. ročník Okresných športových  
hier seniorov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Močenku z poverenia okresné-
ho 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 športového ducha 
našich členov a poprial všetkým veľa úspechov a medailí v tomto podujatí. Potom 
prehovoril predseda okresnej organizácie JDS Jozef Kurňava, ktorý vyzdvihol pô-
sobenie športových aktivít na zdravie seniorov a  IX. ročník okresných športo-
vých hier otvoril.

Po rozchode športovcov sa svojej práce ujali Marta Braunová, hlavná rozhod-
kyňa, a Anton Lovás s Ing. Ernestom Verešom a Miroslavom Horňákom, ktorí 
boli pomocní rozhodcovia pri všetkých disciplínach. Súťažilo sa v troch disciplí-
nach: 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, Trnovca 

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, Helena Soroková 
a Anton Majdiak. 

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

Naši seniori si zasúťažili v chôdzi 
s palicami, konal sa 5. ročník pretekov

15. 6. 2022 o 10.00 hod. sa v bufete pri násype stretli seniori z organizácie Jed-
noty dôchodcov, aby si zasúťažili na 5. ročníku súťaže v chôdzi s palicami, známej 
ako nordic walking. Akciu zorganizovala po dvojročnej pandemickej prestávke 
okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Šali s podporou mesta Šaľa. 
Tí najlepší si domov odniesli diplom. 

Na pretekoch sa zúčastnilo päť základných organizácií – z Diakoviec, Trnovca 
n/Váhom, Močenku, Hájskeho a zo Šale. Na štartovú čiaru sa postavilo 17 prete-
károv s palicami v rukách. Čakala ich trasa dlhá 4,5 kilometra. V kategórii žien 

Š p o r t o v é  ú s p e c h y  m o č e n s k ý c h  s e n i o r o vŠ p o r t o v é  ú s p e c h y  m o č e n s k ý c h  s e n i o r o v
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a mužov udelili piatim prvým pretekárom diplomy. 
Mesto Šaľa podporilo akciu nákupom diplomov a  ocenení pre dôchodcov. 

Podporiť ich osobne prišiel aj primátor Jozef Belický.
Za ZO JDS Močenok si domov odniesli diplomy aj naše členky Božena Muzi-

ková, Helena Soroková a Helena Maláriková a zo ZO JDS Šaľa Jaroslava Pačeso-
vá. Prvé miesto za ženy získala Marika Chlpeková. V kategórii mužov si domov 
ocenenie odniesli dvaja – Ladislav Švikruha zo ZO JDS Šaľa a prvé miesto Anton 
Trubač zo ZO JDS Hájske.

„Prvý z  mužov a  prvá zo žien si domov odniesli aj víťazné poháre. Všetci 
si ale prišli najmä užiť pobyt v prírode, zašportovať si a zabaviť sa v kolektíve,“ 
dodal na záver Jozef Kurňava, predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Šaľa. Potom nastal čas oddychu pre všetkých súťažiacich. Pri dobrom občerstvení 
a pohostení si ešte chvíľu užili pekný slnečný deň v družnej diskusii so svojimi 
známymi. Opäť sme prežili príjemné stretnutie. 

Krajské športové hry seniorov
Krajské športové hry pre seniorov sa konali 12. júla 2022 v peknej dedine 

Ludanice v okrese Topoľčany.
Takmer 80 športovcov 

z  radu členov Jednoty dô-
chodcov z Nitrianskeho kraja, 
reprezentantov okresných or-
ganizácií z  Nitry, Topoľčian, 
Zlatých Moraviec, Nových 
Zámkov, Šale, Levíc, Nových 
Zámkov a Komárna si zmera-
lo sily na tunajšom športovom 
areáli základnej školy. V  úvo-
de podujatia sa predstavila 
krásnym vystúpením spevác-

ko-dramatická skupina Seniorské srdce, ktorá pôsobí pri ZO JDS v Ludaniciach. 
Po príhovoroch starostu obce p. Matúša Dočkalíka a predsedu Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu krajské športové hry 2022 slávnostne 
otvorila predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Mgr. Anna Oťap-
ková. 
Súťažilo sa v nasledovných disciplínach, v troch vekových kategó riách:
- beh na 50 m – ženy, beh na 60 m muži
- hod granátom na cieľ a na diaľku, muži a ženy
- streľba zo vzduchovej pištole, muži a ženy
- stolný tenis, muži a ženy 
zábavné disciplíny:
- kop na malú bránku bez prekážky (ženy)
- kop na malú bránku cez prekážku (muži)
- hod na basketbalový kôš, muži i ženy

Podujatie prebiehalo v  priateľskom a  družnom ovzduší a  aj počasie prialo. 
Po skončení všetkých disciplín a po dobrom obede sa komisionálne vyhodnotili 
všetky výsledky a víťazným športovcom boli odovzdané krásne ceny, poháre, me-
daily a diplomy. Víťazstvo a putovný pohár predsedu Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja získalo družstvo z okresu Nitra, za ním sa umiestnili okres Levice a okres 

Nové Zámky. 
Poháre boli odo-
vzdané aj dvom 
najstarším účast-
níkom týchto 
športových hier, 
a  to Márii Dan-
kovej a  Jozefovi 
Koprdovi, ktorí sú 
aj po osemdesiat-

ke čulí a radi sa zapájajú do činnosti Jednoty dôchodcov.
Na krajských športových hrách sa zúčastnili aj naši športovci - členovia zák-

ladných organizácií z okresu Šaľa v tomto zložení:
1. Juraj Csirik
2. Peter Devát (zlatá m. hod granátom do diaľky, bronzová m. v stolnom tenise)
3. Emília Dulíková (zlatá m. beh na 50 m, bronzová m. hod granátom na cieľ)
4. Peter Gomboš (bronzová m. beh na 60 m)
5. Juliana Hippová
6. František Lenčéš (strieborná m. za beh na 60 m, strieborná m. hod na bas-

ketbalový kôš))
7. Anton Lovás (strieborná m. hod granátom na cieľ)
8. Helena Maláriková
9. Katarína Marčeková (strieborná m. hod granátom do diaľky)
10. Dušan Szúdor (strieborná m. za streľbu zo vzduchovej pištole)

Aj keď konkurencia bola veľká, naše družstvo získalo spolu 10 medailí: 2 zlaté, 
5 strieborných a 3 bronzové, za čo im patrí veľká vďaka, že tak úspešne reprezen-
tujú našu obec a okres. 

VIII. ročník turnaja seniorov v PETANGU 
Dňa 24. augusta 2022 sa konal v Lužiankach VIII. TURNAJ V PETANGU 

SENIOROV ZDRUŽENIA OBCÍ MAS VITIS.
Turnaj sa uskutočnil vďaka podpore NSK, jej predsedu Milana Belicu, pod 

záštitou starostu obce Lužianky Jozefa Bojdu ako aj ďalších sponzorov a podpo-
rovateľov.

Turnaja sa zúčastnilo spolu 44 účastníkov z 11 obcí Nitrianskeho samospráv-
neho kraja. V kategóriách mužov a žien sa predstavilo rovnako po 22 športovcov 
s nasledovnými výsledkami:
Kategória ŽENY :
1. miesto Emília Dulíková ZO JDS Trnovec nad Váhom
2. miesto Helena Tkáč-Zabáková ZO JDS Veľké Zálužie
3. miesto Mária Hunáková ZO JDS Rumanová

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    
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Kategória MUŽI :
1. miesto Vladimír Berec ZO JDS Lužianky
2. miesto Alexander Križan ZO JDS Šaľa
3. miesto František Lenčéš ZO JDS Močenok

Základnú organizáciu JDS a  obec Močenok v  pekných nových tričkách od 
pána starostu Romana Urbánika úspešne reprezentovali Helena Maláriková, Ju-
liana Hippová, Štefan Bleho a František Lenčéš. Získali sme síce len jeden pohár 
za tretie miesto, ktorý dostal František Lenčéš, ale ani ostatní naši súťažiaci ne-
zahanbili, skončili tesne v semifinále, čo v konkurencii toľkých športovcov nie je 
zanedbateľné.

To, že športovať sa dá v každom veku, dokázali najstarší hráči petangu, kto-
rými sa stali Magdaléna Liptaiová zo Šale /1949/ a Jozef Rutič /1942/ z Ivanky 
pri Nitre.

Krásne počasie, výborná atmosféra a kvalitné športové výkony vytvorili ne-
opakovateľnú atmosféru, o ktorú sa postarala usporiadateľská ZO JDS Lužianky 
pod vedením Anny Oťapkovej. Všetci účastníci sa rozchádzali s pocitom príjem-
ne stráveného dňa a nádejou opätovného stretnutia znova o rok.

Na záver sa treba poďakovať našim športovcom, členom Základnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov v  Močenku, za úspešnú reprezentáciu obce Močenok 
a okresu Šaľa. Prajeme si všetci, aby sme sa stretávali na takýchto podujatiach aj 
v budúcnosti a v plnom zdraví a spokojnosti.

Marta Nováková, predsedníčka ZO JDS

V nedeľu 9. októbra 2022 sa na Sí-
kach uskutočnilo tradičné a najmä 
u  detí obľúbené podujatie Šarka-
niáda, na ktorom sa zišli desiatky 
návštevníkov. Na podujatí partici-
poval aj Klub leteckých modelárov 
z našej obce, ktorý pripravil ukážku 
akrobatického lietania a cukríkový 
dážď. „Dnešné podujatie, ktoré 
organizuje spoločenstvo Rodina je 
viac, Farnosť Močenok a obec Mo-
čenok, má už svoju tradíciu a je to 
podujatie, ktoré je určené pre rodi-
ny, deti, starých rodičov, a my sme 
veľmi radi, že po dvoch odkladoch 
nám dnes vyšlo krásne slnečné po-
časie a že ľudia prijali pozvánku a prišli medzi nás,“ netajil radosť z vydareného 
dňa starosta obce Roman Urbánik. 
Na mieste registrácie sa v tomto roku zaregistrovalo 140 šarkanov a organizátori 
potvrdili, že neboli zaregistrovaní všetci, ktorí prišli na toto podujatie predviesť 
svojich šarkanov. „Som rád, že po roku sme sa tu znovu stretli na Šarkaniáde, nie-
koľkokrát sme to odložili kvôli počasiu, ale hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša, 
a tak nám náš nebeský Otec za našu trpezlivosť dal toto krásne slnečné nedeľné 
popoludnie. Teším sa, že prišlo pomerne veľa ľudí, mladých rodín a  detí. Vypli 
televízor a  telefóny a prišli aj so šarkanmi. Je taká doba, že šarkany sa väčšinou 

kupujú, sú krásne, farebné, ale o to viac si ceníme, ak si 
šarkana niekto vyrobí doma,“ konštatoval organizátor 
podujatia Peter Kohút zo spoločenstva Rodina je viac. 
V súťaži o najkreatívnejšieho šarkana bolo odmenených 
niekoľko autorov doma vyrobených šarkanov.

Š a r k a n i á d aŠ a r k a n i á d a
 

Medicinálna prístrojová pedikúra 
umožňuje zložitejšie ošetrenie nôh, 
bezbolestné a nekrvavé ošetrenie 
zarastajúcich nechtov, otlakov. Je 
vhodná aj pre klientov trpiacich 
cukrovkou (diabetická noha). 

Ponúkame novinku – ošetrenie kurích 
ôk a bradavíc na báze dusičnanu 
strieborného! 

 

!!! NOVINKA !!! 
NEINVAZÍVNE 

LIFTINGOVÉ OŠETRENIE 
VLÁKNAMI 

STIMULUJÚCIMI 
INDUKCIU KOLAGÉNU 

(NIŤAMI) 
 

Prenájom  Prenájom  
ornej pôdyornej pôdy

Zoberiem do prenájmu ornú pôdu v katastri 
obcí Močenok, Horná Kráľová a Hájske. 

Ponúkam 300 €/ ha/ rok.  
Nájom platím vopred.  

Tel. číslo: 0915/ 558 283
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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

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 
ktorí sa dňa 18. augusta 
2022 prišli naposledy rozlú-
čiť s našou mamou, babkou 
Zdenou Sabovou. 
Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina.

Ťažko je nespomínať na 
lásku rodičov, keď v očiach 
slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď 
srdce stále bolí.

Mami, 
tato, ľú-
bime vás, 
objať vás 
už ne-
môžeme, 
tak aspoň 
takto 

posielame do neba jedno 
veľké ĎAKUJEME.
Dňa 9. 9. 2022 uplynulo 6 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý a dobrý otec 
a dedko Jozef Szöllösy, 
a dňa 23. 9. 2022 uplynie 
14 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá a dobrá 
mama a babka Katarína 
Szöllösyová.
S láskou, vďakou a úctou 
spomína dcéra Gabika 
s manželom a vnúčatá Ma-
rian, Simona a Patrik.

Dňa 20. 9. 2022 uplynulo 
38 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec 
a dedko František Bičkay 
a dňa 2. 11. 2022 sme si 
pripomenuli 24. výročie, čo 

nás navždy opustila naša 
milovaná mama a babka 
Helena Bičkayová, rod. 
Sýkorová.
Kto ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku.
S úctou a láskou v srd-
ci spomína dcéra Helena 
a syn Jozef s rodinami.

Dňa 10.10. 2022 uplynuli tri 
roky, čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec 

a dedko Július Kolenčík.
S láskou a úc-
tou spomína 
manželka 
a synovia s ro-
dinami.
Kto ste ho po-
znali, venujte 

mu tichú spomienku.

S bolesťou  
v srdci 
a v tichej 
modlitbe si 
6. novembra 
2022 pripo-
míname  
6. výročie,
kedy nás navždy opustil 
náš drahý Milan Malárik.
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú 
spomienku.

Naši drahí rodičia Mária 
a Štefan Horňákoví,

čas rýchlo plynie, odoberá 
nám z nášho života a stále 
nám veľmi chýbate.
Ty, mama, už 25 rokov, 
otec 19 rokov.
My, vaše deti Mária a Šte-
fan so svojimi rodinami, 
vašimi 7 vnúčatami, 15 
pravnúčatami s láskou, 
úctou v srdci a modlitbami 
spomíname a vyprosujeme 
veľa božích milostí.
Rodina Huláková a Horňá-
ková.

Slza oči rosí, 
prázdno a ti-
cho, v srdci 
bolesť a ne-
konečný žiaľ, 
čo drahé bolo, 
osud krutý vzal.
Dňa 10. 11. 2022 si pripomí-
name smutné 60. výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, babka, 
prababka a praprababka 
Anna Révayová.
S láskou a vďakou spomína 
celá rodina.

Dňa 16. 
novembra 
2022 si 
pripomíname 
7. výročie, čo 
nás navždy 
opustil náš 

milovaný manžel, otec, 
dedko Jozef Bleho.
S nekonečnou láskou a úc-
tou spomína, manželka, 
syn Marián, dcéra s rodinou 
a ostatná rodina.

Dňa 20. 11. 
2022 si pri-
pomenieme 
1. smutné 
výročie, čo 
nás navždy 
opustil náš 
drahý manžel, otec a dedko 
František Korgo.
S úctou a láskou spomínajú 
manželka, syn a dcéra 
s rodinami.

Dňa 13. 12. 2022 uplynie  
10 smutných rokov, čo nás 
navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedko 

a pradedko  
Ján Podhradský.
Kto ste ho  
poznali, venujte 
mu s nami tichú 
spomienku.  
Smútiaca rodina.

Dňa 24. no-
vembra 2022 
uplynie 1 rok, 
čo nás na-
vždy opustila 
naša mama 
a babka 

Jozefína Boháčová.
Dňa 24. 
decembra 
2022 si pri-
pomenieme 
štvrté smutné 
výročie, čo 
nás navždy 
opustil náš otec  
a "apinko" Dezider Boháč.
S úctou a láskou spomínajú 
dcéry a syn s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá.
Chýbate nám. ♥

Smútočné oznamy
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Skočbrajtový kotúč
(ber tex)

Kartáč Brúsny papier

www.obchodtoth.sk

Tel: 
0911 354 361

Tel: 
0911 354 362

Tel: 
0910 929 098

Tel: 
0911 354 350

RETTANGO kombi

ZÁHRADNÁ PLATŇA 
ELEGANT

RIVAGO 
plotový systém

Elektro

Okrasné dreviny

Drobné ovocie

Radiátor
olejový

Ohrievače plynové

akcia 
- 20%

Ovocné stromčeky

Krbové kachleElektro

Jesenná 
akcia

CITY STONE DESIGN®

OBJAVTE NAŠU JESENNÚ PONUKU


