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Predstavenie O štvrtom kráľovi.   Foto: Peter Sýkora

Foto: Peter Sýkora
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Dovoľte mi, aby som vás srdečne pozdravil na začiatku nového roka 2017 v mene vedenia obce a zastupiteľského zboru.
Rok 2016 zostáva už len v našich spomienkach a činoch. Prežili sme ho v každodenných radostiach i starostiach. Určite ho každý z nás napĺňal podľa 

svojich vlastných predsavzatí v rodinnom, verejnom, osobnom alebo v pracovnom živote.
Na prahu nového roka sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v uplynulom roku čo i len najmenším spôsobom pričinili o rozvoj a zveľadenie našej 

obce a prispeli k obohateniu jej duchovného, kultúrneho, športového i materiálneho života.
Uplynulý rok bol z pohľadu samosprávy druhým rokom štvorročného volebného obdobia rokov 2015 – 2018.
Pri tejto príležitosti sa chcem v mene poslancov obecného zastupiteľstva i v mene svojom úprimne poďakovať za pomoc a podporu, ktorú nám 

väčšina občanov prejavila pri riešení spoločných – obecných problémov a úloh.
Tak ako sme si spoločne predsavzali, snažili sme sa pre občanov a obec v samospráve prinášať konkrétne riešenia, ktoré zlepšia, skvalitnia služby, 

činnosti v samospráve, zveľadia obecný majetok, prinesú spoločenský, duchovný a kultúrny rozmer do života jednotlivca a aj celej obce. Určite vždy 
môže byť v tejto oblasti toho, čo poskytujeme občanom, viac a môže to byť lepšie. A to je hlavnou spoločnou motiváciou v našej práci.

Nie menšou spoločnou úlohou je v našej obci spoločne budovať spoločenstvo, ktoré navzájom dokáže počúvať jednotlivé názory, reagovať na opráv-
nené potreby jednotlivcov a aj celku, pomenovať verejný záujem, ktorý budeme následne uplatňovať v rozhodnutiach, postupoch a riešeniach.

Samospráva obce dostala od vás, milí spoluobčania, vo voľbách mandát spravovať obecný majetok. Táto úloha, ktorá vôbec nie je jednoduchá, však 
musí byť, a za seba, ako aj zastupiteľstvo chcem povedať, že je, najdôležitejšou spoločnou úlohou. Lebo len rozumné hospodárenie, citlivé prerozde-
ľovanie peňazí, s ktorými obec hospodári, nám umožní napĺňať naše predsavzatia v  jednotlivých oblastiach života našej obce. S radosťou môžeme 
konštatovať, že minulý rok bol v tejto oblasti pre našu obec úspešný. Podarilo sa nám v ekonomickej oblasti fungovania obce udržať trendy nastolené 
v roku 2015. Zlepšila sa ekonomická kondícia našej obce, znižuje sa celková zadlženosť a to nám umožňuje realizovať investičné zámery v obci. Stav, 
ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, je výsledkom systematickej práce, zodpovednosti za spoločný majetok, ale aj záväzok do budúcnosti pokračovať po 
takto vytýčenej ceste.

Tak ako som už avizoval v minulosti, neopustili sme a verím, že ani neopustíme, cestu neustáleho informovania a dialógu samosprávy s občanmi. 
Lebo som vnútorne presvedčený, že len na hodnotách pravdy a otvorenosti sa dá budovať dôvera občanov k voleným orgánom samosprávy. Dôvera pre 
zastupiteľstvo a aj vedenie obce je záväzkom, ale aj hlavnou motiváciou do našej spoločnej práce v samospráve.

Pri prekonávaní všetkých problémov, pri riešení vytýčených úloh, pri odpovediach na položené otázky sme sa vždy mohli oprieť o podporu a vecné 
riešenie v poslaneckom zbore, ako aj v odborných komisiách zriadených pri obecnom zastupiteľstve. Za konštruktívny prístup, za snahu problémy riešiť 
vecne, s hlavným zámerom vyriešiť ich v prospech obce, občanov, sa chcem pani poslankyniam, pánom poslancom, ako aj členom odborných komisií 
poďakovať.

Moje poďakovanie patrí aj všetkým zamestnanom obce Močenok, ktorí svojím prístupom zásadným spôsobom prispeli k naplneniu úloh, ktoré stáli 
pred samosprávou obce v roku 2016.

Mojím osobným predsavzatím v práci starostu je neustála spolupráca s občanmi obce. Vždy si budem vážiť dobré a povzbudivé rady občanov, ich 
podporu, spoluprácu, ochotu i toleranciu. Nájsť správnu cestu si ale vyžaduje prijať veľa kompromisov, umenie presvedčiť sa navzájom o správnosti 
krokov a prijať spoločne správne rozhodnutia, posúdiť vopred dôsledok svojho konania a vedieť niesť aj zodpovednosť.

Som presvedčený, že spoločne s vami, milí spoluobčania, sa nám v samospráve našej obce podarí túto neľahkú úlohu správne realizovať v prospech 
nás všetkých aj v nastávajúcom roku 2017. Čaká nás rok, v ktorom budeme riešiť úlohy v investičnej oblasti a rozvoja obce, získavania fi nančných 
prostriedkov z grantov a projektov, zabezpečovania spoločenského, kultúrneho, športového života v obci. Ale akokoľvek náročný bude nastávajúci rok, 
akékoľvek problémy prinesie, sme tu preto, aby sme ich prijímali a riešili s absolútnou zodpovednosťou.

1. január – deň, kedy sme začali nový rok 2017, bol aj dňom, kedy sme oslávili štátny sviatok – Deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Už 24 
rokov Slovenská republika preukazuje každodenným životom svoju životaschopnosť a opodstatnenie svojej existencie. A toto tvrdenie platí aj napriek 
všetkým chybám, problémom a nedostatkom, ktoré viac či menej zasahujú do nášho života. Preto si v prvý deň roka 2017 pripomíname aj tento sviatok.

 
Vážení spoluobčania!
Močenok, to sme my všetci. Preto vás všetkých pozývam aj v roku 2017 k vzájomnej spolupráci pre rozvoj našej obce, pre prospech nás všetkých. 

Každý zo svojho miesta môže pozitívne ovplyvniť rozvoj života v našej obci.
Sľubujem, že budem naďalej načúvať všetkým vašim hlasom, názorom, návrhom, ktoré budú prinášať konkrétne riešenia pre konkrétnych ľudí. Lebo 

samospráva obce nie sú len starosta či poslanci, ale je to aj každý jeden z vás, ktorí žijete v našej obci.
Na záver mi dovoľte, aby som vám poprial zdravie, šťastie, pokoj a pohodu, úspechy v osobnom aj pracovnom živote, ale aj v našom spoločnom 

spolunažívaní v našej obci – v Močenku.
Želám všetkým občanom úspešný, pokojný a láskou naplnený rok 2017!
 Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

Vážení spoluobčania,
milí Močenčania!
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V priestoroch močenskej základnej ško-
ly sa 12. januára 2017 uskutočnila výstava 
na počesť Ľudovíta Štúra. Počas výstavy 
bola uvedená príležitostná poštová pečiat-
ka. Výstavu pripravil Klub fi latelistov 52-46 
v  Močenku. Expozícia bola rozdelená do 

niekoľkých panelov. Otvorenie výstavy sa 
uskutočnilo v  priestoroch druhej budovy 
školy. Hostí – starostu obce, autora výsta-
vy, pracovníčky pošty, pedagógov a žiakov 
druhého stupňa školy – privítal riaditeľ zá-
kladnej školy Eduard Lacko. Prítomným sa 

prihovoril aj starosta Močenka Roman Ur-
bánik. Autor výstavy Jozef Kútny v  struč-
nosti zhrnul obsah jednotlivých výstav-
ných panelov. V rámci programu vernisáže 
výstavy sa s  krátkym kultúrnym progra-
mom predstavila folklórna skupina Malý 
Matičiarik. Nasledovala samotná prehliad-
ka vystavených exemplárov. „O  Štúrovi 
sme sa už učili, preberali sme ho na dejepi-
se, už som vedel troška o ňom a tu som sa 
dozvedel nové zaujímavé informácie,“ po-
písal prínos výstavy deviatak Šimon. „Učili 
sme sa o Štúrovi a toto bolo také zaujímavé 
doplnenie,“ zhodnotila výstavu Nina. Pre 
záujemcov bola na chodbe školy zriadená 
aj príležitostná poštová priehradka, kde 
pracovníčky pošty na príležitostný poštový 
lístok dávali odtlačok pečiatky. Výstava sa 
uskutočnila v čase, keď uplynulo práve 161 
rokov od smrti Ľudovíta Štúra – vodcu slo-
venského národného hnutia, jazykovedca 
a revolucionára. Marcela Lenčéšová

Štúr prišiel do školy v podobe výstavy
Počas Putovnej fi latelistickej výstavy s krátkym kultúrnym programom 
vystúpila folklórna skupina Malý Matičiarik.  Foto: Dana Ševčíková

 Foto: Dana Ševčíková
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Základná škola –12. 1. 2017
Dňa 12. 1. 2017 sa uskutočnilo v Základ-

nej škole v  Močenku slávnostné otvorenie 
fi latelistickej výstavy Odkaz Ľudovíta Štúra 
s uvedením rovnomennej príležitostnej poš-
tovej pečiatky, ktorú pripravil Klub fi latelis-
tov 52-46 Močenok v spolupráci s Obecným 
úradom Močenok, základnou školou a miest-
nym odborom Matice slovenskej.

V  kultúrnom programe vystúpila žiačka
9. ročníka Antónia Ružičková s básňou Maj-
že sa dobre, kraj od Ľudovíta Štúra. Po nej sa 
prítomným žiakom 7.a 9. ročníka, ako aj pe-
dagógom prihovoril riaditeľ ZŠ Eduard Lac-
ko, ktorý zdôraznil prínos Ľudovíta Štúra ako 
národného buditeľa, ako zakladateľa spisov-
nej slovenčiny, ako neúnavného bojovníka za 
sociálne a kultúrne práva Slovákov a vyjadril 
presvedčenie, že žiakov osobnosť Ľudovíta 
Štúra osloví a nájdu tu mnohé nové impulzy.

Výstavou previedol prítomných Jozef 
Kútny, ktorý poukázal na to, že Ľudovít Štúr 
i jeho druhovia sa odvolávali na tradíciu Veľ-
kej Moravy, prvého štátu západných Slovanov 
v 9. storočí, z čoho čerpali silu. Potom spome-
nul predchodcov Ľ. Štúra Jána Baltazára Ma-
gina, Juraja Papánka, Antona Bernoláka, Slo-
venské učené tovarišstvo… a ďalej už samotné 
pôsobenie Ľ. Štúra – jeho boj za uzákonenie 
slovenského spisovného jazyka a  za slobodu 
a  práva slovenského národa. Známe je jeho 
vyjadrenie: „Slovenčina je život náš!“ Na vý-
stave môžu žiaci vidieť mnohé zaujímavosti: 
Žiadosti slovenského národa z 11. mája 1848, 

zatykač na vodcov Slovákov Hurbana, Hodžu 
a  Štúra, pečať Slovenskej národnej rady z  r. 
1848, vlajku slovenských dobrovoľníkov z  r. 
1848 a iné. V závere menovaný vyzval žiakov, 
že keď vyrastú a niektorí vycestujú do cudziny 
na štúdiá či pracovať, aby sa všetci vrátili do-
mov, lebo Slovensko je ich vlasť, Slovensko je 
ich domovom a Slovensko ich potrebuje.

Na ďalších výstavných paneloch sú po-
kračovatelia v diele Ľ. Štúra: Štefan Moyzes, 
Karol Kuzmány… Matica slovenská, Spolok 
svätého Vojtecha, Andrej Hlinka, Milan Ras-
tislav Štefánik a  mnohí ďalší, Slovenský štát 
a  napokon slobodná Slovenská republika 
1. 1. 1993.

Štúr medzi nami, génius národa aj Európy, 
je názov ďalšieho výstavného panelu. Áno, je 
tu, jeho duch žije medzi nami a my sa k nemu 
s  vďačnosťou vraciame a  sprítomňujeme si 
ho. On sa k nám prihovára či už je to z od-
halenej pamätnej tabule v  ZŠ Močenok v  r. 
2015, zo sochy v Čakajovciach z r. 2016, alebo 
z pohľadnice amatérskeho maliara Františka 
Tótha zo Šale, ale aj z dnešnej vydarenej prí-
ležitostnej poštovej pečiatky.

Pri 200. výročí narodenia boli Ľ. Štúrovi 
venované mnohé kultúrne akcie na Sloven-
sku. Spomeňme tu ešte aspoň Konferenciu 
v Trnave či Dni Európskeho kultúrneho de-
dičstva v Nitre.

Následne sa prítomným prihovoril aj sta-
rosta obce Močenok Roman Urbánik, kto-
rý vysoko vyzdvihol u  Ľ. Štúra kodifi káciu 
spisovného slovenského jazyka a  myšlienku 

slovanskej vzájomnosti. Záverom odovzdal 
riaditeľovi Eduardovi Lackovi príležitostné 
poštové lístky pre všetkých žiakov a  peda-
gógov ZŠ, ktoré opečiatkovali príležitostnou 
poštovou pečiatkou (PPP) Ľ. Štúra pracov-
níčky pošty z Močenka p. Lenčéšová s p. Šo-
kovou a veru mali čo robiť.

Pečiatku vyryl Adrián Ferdazo Slovenskej 
pošty, a.s., Bratislava podľa návrhu J. Kútne-
ho. Z PPP na nás hľadí Ľ. Štúr a v pozadí sa 
vypína majestátny Devín, symbol našej slo-
venskej štátnosti. Devín bol mestom kráľa 
Rastislava, kráľa Svätopluka i arcibiskupa sv. 
Metoda. Devín bol hlavným mestom Veľko-
moravskej /Veľkoslovenskej/ ríše. Príležitost-
né lístky vyrobil Gabriel Bleho, PC - Technik 
Močenok.

Kultúrny program spestril svojím vystú-
pením folklórny súbor Matičiarik pod ve-
dením Jolany Lenčéšovej, ktorej pomáhala 
učiteľka Zuzana Borecká. S  radosťou sme 
sledovali tieto detičky oblečené v  krojoch, 
s akým nasadením vystupovali.

Následne sa prítomní rozišli po výstave. 
Bolo dojemné sledovať učiteľky Evu Lóžiovú, 
Janu Karlubíkovú a zástupkyňu Danu Ševčí-
kovú s hlúčikom žiakov okolo seba, ktorých 
zaujala na výstave básnička: „Prečo mám rád 
slovenčinu “od Š. Moravčíka, keď na ich po-
žiadanie žiaci Danko Kútny a Patrik Deváth 
zaspievali túto básničku.

Putovná fi latelistická výstava „Odkaz Ľu-
dovíta Štúra“ bude v  ZŠ Močenok otvore-
ná do 18. 1. 2017, aby si ju mohli postupne 
pozrieť všetci žiaci i učitelia. Následne bude 
presťahovaná do Hornej Kráľovej a postupne 
do ďalších škôl na Slovensku. V závere chcem 
poďakovať všetkým spoluorganizátorom, sa-
mozrejme, aj kultúrnemu stredisku za výdat-
nú podporu a spoluprácu.

Priatelia, vracajme sa k  dielu Ľudovíta 
Štúra, čerpajme z  jeho posolstva inšpiráciu, 
posilu a rozvíjajme slovanskú vzájomnosť.

Jozef Kútny
KF 52-46 Močenok

Putovná fi latelistická výstava
„Odkaz Ľudovíta Štúra.“

Príležitostný poštový lístok

Príleži-
tostná 
poštová 
pečiatka
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Obec Močenok bude rozširovať kame-
rový systém. Uskutoční tak na základe 
projektu podaného v  roku 2016. V  prvej 
polovici januára dostala obec informáciu 
o  jeho odsúhlasení.„Radou vlády pre boj 
s  kriminalitou nám bolo odsúhlasených 
10 000 eur na rozšírenie kamerového 
systému. Predložíme túto skutočnosť do 
zastupiteľstva a  plánujeme použiť aj časť 
vlastných fi nančných prostriedkov tak, 
aby sme zabezpečili a  zvýšili bezpečnosť 
občanov a ochranu ich majetku prostred-
níctvom kamerového systému. Máme vy-
tipované lokality. Chceme sa zamerať na 
prístupové body do našej obce,“ spresnil 
informácie o pripravovanom projekte sta-
rosta Močenka Roman Urbánik. Okrem 
toho vedenie obce plánuje rekonštrukciu 
niektorých existujúcich kamier, ktoré už 

nespĺňajú technické požiadavky na ich mi-
nimálnu rozlišovaciu schopnosť. V rámci 
rekonštrukcie a  rozširovania kamerové-
ho systému budú v  Močenku vytvorené 
aj nové pracovné pozície. Vedenie obce 
hľadá pracovné sily, ktoré budú kamerový 
systém obsluhovať.„Obec Močenok vyhlá-
sila výberové konanie na doplnenie stavu 
obsluhy kamerového systému. Podmienky 
pre uchádzačov, ktorí by boli ochotní na-
stúpiť a pracovať v kamerovom systéme, sú 
uverejnené na stránke našej obce, v  tele-
texte a takisto aj na facebookovom profi le 
obce. Všetci tí, ktorí spĺňajú podmienky 
a majú záujem pracovať v tomto zariadení 
v  chránenej dielni kamerového systému, 
sa môžu prihlásiť do konca januára,“ do-
plnil informácie o výberovom konaní Ro-
man Urbánik. Marcela Lenčéšová

Štátna a obecná polícia už sídlia v polyfunkčnom dome na ulici A. Hlinku. Do zre-
konštruovaných priestorov sa presťahovali začiatkom decembra 2016. Okrem polície 
je súčasťou budovy aj kamerový systém. Obvodné oddelenie policajného zboru fun-
guje v týchto priestoroch od 8. decembra 2016. Občania sa môžu so svojimi požiadav-
kami na štátnu políciu obracať na tomto mieste. „Budova bola predtým v dezolátnom 
stave a rekonštrukcia bola už nevyhnutná. Nové priestory sú oveľa lepšie. Sídlime na 
prízemí, takže sa k nám ľahšie dostanú aj starší občania, pretože už nemusia chodiť 
po schodoch. Pri vchode sa nachádza zvonček s číslom 158. V prípade neprítomnosti 
hliadky môžu občania tu na obvodnom oddelení zavolať na 158 a povedať problém, 
ktorý ich trápi,“ vysvetlil riaditeľ OO PZ Močenok Richard Klinka. V polyfunkčnom 
dome vznikli v roku 2016 aj nové byty. Noví nájomníci sa do nich mohli nasťahovať 
už pred Vianocami. „Pekne to prerobili, vyhovuje mi blízkosť centra, ako aj obchody. 
Je dobre, že na prízemí sú policajti. Sme tak v bezpečí,“ zhodnotila obyvateľka nového 
bytu Mirka Hippová.  Mária Blehová

V polyfunkčnom objekte už sídli polícia

Kamerový systém obce bude rozšírený V Pastoračnom centre sa podávala 
silvestrovská kapustnica

Jedným z  nových podujatí močenskej far-
nosti v  roku 2016 bola Farská silvestrovská 
kapustnica. Jej varenie zorganizovala na kon-
ci minulého roka močenská farnosť spolu so 
združením Rodina je viac. Pohostenie v podobe 
kapustnice bolo pripravené pre močenských ve-
riacich po slávnostnej svätej omši v rámci Aga-
pé v Pastoračnom centre. Podujatia sa zúčastnil 
veľký počet veriacich z obce.  Mária Blehová

Darcov krvi bolo 51
V priestoroch kultúrneho strediska v Močenku 

sa v piatok 16. decembra 2016 uskutočnil 4. hro-
madný odber krvi. Odber zrealizovala Národná 
transfúzna služba z  Nitry. Krv prišlo darovať 51 
osôb, z ktorých boli 2 prvodarcovia. Najbližší hro-
madný odber sa uskutoční v piatok 17. marca 2017.

Vianočnú výstavu si prezreli 
desiatky návštevníkov

V predvianočnom čase sa v priestoroch mo-
čenského kultúrneho strediska uskutočnila 
Vianočná výstava Klubu tvorivosti v  Močenku. 
Členky klubu  – obyvateľky Močenka  – predsta-
vili svoje ručné práce. Vystavené boli vianočné 
ozdoby tvorené rôznymi technikami, betlehemy, 
obrázky, bábiky, mydielka, anjelici, košíky a mno-
hé iné výsledky tvorivej činnosti členiek klubu 
tvorivosti. Diela si návštevníci výstavy mohli aj 
zakúpiť. Výstava bola otvorená počas druhého 
decembrového týždňa. Zúčastnili sa jej desiatky 
návštevníkov – dospelých aj detí. Členky Klubu 
tvorivosti v Močenku svoje ručné práce prezentu-
jú na najrôznejších podujatiach v obci už tri roky.

Gabriel Pápay nezvyčajne vysvietil 
počas posledných Vianoc svoj rodinný 
dom. Na jeho výzdobu použil 1500 žia-
roviek. Dom spestroval vianočnú atmo-
sféru na močenskej ulici Pod Kalváriou. 

Počet použitých žiaroviek pravdepodob-
ne nie je konečný. V tomto roku plánuje 
Gabriel Pápay vianočnú výzdobu svojho 
domu rozšíriť.

 Mária Blehová

Vianočná výzdoba z 1500 žiaroviekKostol má novú krížovú cestu
Kostol svätého Klimenta v našej farnosti má 

novú krížovú cestu. Nahradila pôvodnú krížovú 
cestu, ktorá bola v kostole niekoľko desiatok ro-
kov. Nová krížová cesta bola zakúpená z miloda-
rov veriacich. Vyrobená bola konkrétne pre kos-
tol svätého Klimenta. Jednotlivé zastavenia majú 
rovnaké rozmery ako pôvodné – sú 1 m vysoké 
a 80 cm široké. Dôvodom výmeny starej krížo-
vej cesty bola potreba jej neustálej rekonštrukcie, 
ktorá by bola nerentabilná. Tento stav bol zistený 
počas renovácie náterov kostola. Krížová cesta 
sa začala rozpadávať.„Je to vlastne náhrada za 
tú starú, ktorá už jednoducho nebola schopná 
použitia do kostola, lebo by sa neustále musela 
opravovať. Preto sme sa rozhodli zakúpiť novú,“ 
vysvetlil farár Peter Michalov. Nová krížová cesta 
by mala v kostole vydržať bez opráv niekoľko de-
siatok rokov. „Krížová cesta je vyrobená z polyre-
sinu, čo je zmes živíc, ktorá vydrží alebo by mala 
podľa záruky vydržať dlhé roky. To znamená, že 
by sa nemala krútiť a nemala by opadávať farba. 
Jednoducho je bez údržbová a dúfame, že mini-
málne 50 rokov bez údržby aj vydrží,“ doplnil 
informácie o novej krížovej ceste Peter Michalov.

Marcela Lenčéšová
Vianočná výzdoba na dome Gabriela Pápaya. Foto: Peter Sýkora
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Počasie prvého mesiaca tohto roka bolo 
typické mrazmi, niekedy sprevádzanými aj 
ostrým vetrom, a snehom. Podľa klimato-
lógov však januárové teploty z pohľadu dl-
hodobých štatistík neboli až také extrém-
ne, ako sa mohlo zdať. „Keď si pozrieme 
skutočné hodnoty teploty vzduchu, tak 
zistíme, že boli to síce nízke hodnoty, ale 
napríklad v Močenku alebo v oblasti Nit-
ry boli v minulosti zaznamenané aj nižšie 
hodnoty teploty vzduchu. Keby som bol 
konkrétny, tak teraz klesla teplota vzduchu 
na meteorologickej stanici v Nitre najniž-
šie 8. januára 2017 na -22,2 °C, ale ak sa 
pozrieme na historické záznamy, tak z nich 
zistíme, že najnižšie klesla hodnota teploty 
vzduchu v Nitre 13. januára 1987.To bol ja-
nuár s tou povestnou snehovou kalamitou 
a vtedy namerali v Nitre -29 °C,“ spresnil 
informácie o chlade v našej lokalite klima-
tológ SHMÚ Pavel Faško.

Počasie v ostatných týždňoch bolo naj-
mä s ohľadom na ostatné dve zimy mimo-
riadne chladné, ale nepadol žiaden teplotný 
rekord. Dokonca v Nitre nebola ani name-
raná hodnota, ktorá by deň označovala ako 
arktický. Za arktický deň sa označuje ten, 
počas ktorého teplota nevystúpi na viac ako 
-10 stupňov. V Nitre bolo cez deň najchlad-
nejšie 10. januára 2017, kedy bolo -9,7 °C. 
Ľudia však odlišne vnímajú zimu, keď mrz-
ne bez vetra, a zimu, ktorú znásobuje vietor. 
„Ak berieme do úvahy, ako ochladzuje vie-
tor, tak každý meter za sekundu pri rých-
losti vetra znamená ochladenie na pocit asi 
o  1 stupeň Celzia. Ak namerali 7.januára 
2017 v Nitre -9,7 °C najvyššiu teplotu v tom 
dni a vietor v nárazoch napríklad dosaho-
val 15 m/s a niekedy to bolo aj 20 m/s –tak 
tá teplota na pocit predstavovala hodnoty 
-25 až -30 °Celzia. To je už skutočne neprí-
jemný pocit,“ vysvetlil Pavel Faško.

Teplotu vzduchu vždy ovplyvňuje aj 
fakt, či je na danom území snehová po-
krývka alebo nie. V prípade vrstvy snehu 
sa mráz znásobuje a tam, kde je viac sne-
hu, klesnú teploty nižšie. Zima však ešte 
nekončí. Podľa kalendára bude prvý jarný 
deň až 20. marca 2017. „Pod vplyvom prí-
tomnosti snehovej pokrývky treba počítať 
s tým, že teplota vzduchu znova klesne niž-
šie, to znamená, že zosilnejú mrazy,“ pri-
pomenul Pavel Faško.

Je preto vhodné aj naďalej sa teplo oblie-
kať, zvýšiť obozretnosť pri pohybe po na-
mrznutých cestách a  chodníkoch, ale ne-
treba zabúdať ani na domáce a divo žijúce 
zvieratá. U domácich treba často kontrolo-
vať, či majú prístup k  nezamrznutej vode 
a sú chránené pred vetrom a mrazom. Di-
vým vtákom je zas vhodné nachystať von-
ku semienka alebo jabĺčka.

Marcela Lenčéšová

Obec Močenok sa kon-
com roka 2016 zhodla na 
pokračovaní spolupráce so 
spoločnosťou Duslo, a. s. 
Vyplynulo to zo stretnutia 
generálneho riaditeľa ak-
ciovej spoločnosti Duslo 
Petra Bláhu so starostom 
Močenka Romanom Ur-
bánikom a  jeho zástup-
com Petrom Sýkorom. 
Účastníci schôdze zhod-
notili doterajšiu spoluprá-
cu a načrtli prvé spoločné 
kroky a  aktivity v  roku 
2017. „My sme pred tromi 
rokmi, keď som nastúpil 
do tejto funkcie, vyhlásili 
program zblíženia a  spo-
lupráce s  dotknutými 
obcami v  okolí podniku. 
Myslím, že tento program 
napĺňame v plnej miere – 
fi nančnou podporou, ale 
hlavne spoluprácou. Vážime si túto spo-
luprácu. Teraz je obdobie, kedy sa bilan-
cuje uplynulý rok, a  tak sme aj my dnes 
s pánom starostom zbilancovali túto spo-
luprácu a  ja verím, že aj v  nasledujúcich 
obdobiach, nie len v roku 2017, bude táto 
spolupráca naďalej fungovať. Ak sa nám 
bude ekonomicky dariť, tak určite v  me-
dziach normy podporíme rozpočet obce 
Močenok aj fi nančne,“ zhodnotil vzťahy 
s Močenkom generálny riaditeľ Dusla Petr 
Bláha. Spokojnosť so spoluprácou medzi 

Močenkom a spoločnosťou Duslo vyjadril 
aj Roman Urbánik: „Každoročne hodno-
tíme aj vzájomnú spoluprácu s najväčším 
zamestnávateľom v  regióne Duslom, a. s. 
Pán generálny riaditeľ pravidelne prichá-
dza do Močenka, komunikujeme spolu 
niekoľkokrát v  roku a  myslím si, že spo-
lupráca je na vysokej úrovni a  je to na 
prospech všetkých zainteresovaných. My 
si túto skutočnosť veľmi vážime, pretože 
vieme, že povinnosti sú na obidvoch stra-
nách veľmi veľké, je ich veľa, ale to, že vždy 

nájdeme spoločný čas a priestor, kde zhod-
notíme našu spoluprácu, svedčí o tom, že 
je to na prospech všetkých a má to kladný 
náboj a pozitívnu energiu,“ dodal starosta 
obce Roman Urbánik. Generálny riaditeľ 
Dusla Petr Bláha poprial do nového roka 
všetkým občanom Močenka: „Prajem 
všetkým občanom obce zdravie, šťastie, 
spokojnosť, veľa pracovných ponúk, špor-
tového a kultúrneho vyžitia, aby sa im tu 
stále tak dobre bývalo ako doteraz.“

Marcela Lenčéšová

Obec pokračuje v spolupráci s Duslom

Tohtoročná zima nie je najchladnejšia

Na stretnutí sa načrtli prvé spoločné kroky a aktivity v roku 2017.  Foto: Mária Blehová
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V predvianočnom čase vyčaroval nádher-
nú adventnú atmosféru v kostole sv. Klimen-
ta komorný orchester Collegium Cantorum 
z  Nitry. Podujatie pod názvom Adventný 
koncert sa konalo v pondelok 12. decembra 
2016. Prišlo si ho vypočuť niekoľko desiatok 
divákov. Hudobníci vo svojom programe 
predstavili diela svetoznámych autorov ako 
napríklad Arcangela Corelliho, Johanna Pa-
chelbela alebo Johanna Sebastiana Bacha. 
„Dnes sme obohatení o  niečo vnútorné, 
ľudia to musia pocítiť, zažiť tú atmosféru 
a myslím, že sú všetci spokojní a odídu od-
tiaľto niečím naplnení,“ vyjadril svoje pocity 
po koncerte Miroslav Gaži. „Advent je ešte 
niečo tajuplné, niečo prípravné na tú radosť, 
ktorú očakávame. Aj koncert bol poznačený 
takou melódiou, pri ktorej sa dá meditovať, 
uvažovať o advente. Skutočne – ja som to tak 
prežíval a  pevne verím, že po advente, po 
tom očakávaní tá radosť príde,“ zhodnotil 
atmosféru koncertu i adventu Jozef Šuvada. 
Hudobné teleso Collegium Cantorum fun-
guje už 45 rokov a vystriedalo sa v ňom už 
niekoľko generácií hudobníkov. Jeho vedúci 

tak musí vždy hľadať repertoár, ktorý bude 
presne sedieť umelcom, ktorí v  ňom práve 
účinkujú. „Hľadáme skladby, ktoré nám se-
dia, lebo každý rok je orchester inakší. Star-
ší odchádzajú, mladí prichádzajú a  mojou 
povinnosťou je odovzdávať mladým to, čo 
som sa naučil od niekoho iného. Pri výbe-
re vychádzam aj z toho, na čo to potrebuje-
me. Zároveň musím sledovať, aby sa mladí 
rozvíjali,“ zhodnotil svoju prácu dirigent 
a  vedúci orchestra Štefan Madari. Skladby, 
ktoré vybral Štefan Madarina koncert do 
Močenka, ocenilo publikum mimoriad-
ne srdečným potleskom. „Sú to chrámové 
skladby, ktoré vznikali na objednávku, či to 
boli adventné skladby alebo vianočné sklad-
by, ale vždy vznikali pre chrám, takže je to 
vlastne len tak, že oprašujeme  – a  to staré 
skladby, ktoré do chrámu patria a ponúkajú 
sa v novom šate – u nás aj v novom kostole,“ 
dodal s  úsmevom farár močenskej farnosti 
Peter Michalov. Kostol sv. Klimenta tak po 
svojej obnove privítal prvých koncertných 
majstrov.

Marcela Lenčéšová

Adventný koncert v kostole nadchol divákovPočas adventu
sa slávili roráty

Farár Peter Michalov zaviedol v močen-
skom kostole svätého Klimenta roráty. Ide 
o špecifi ckú podobu rannej mariánskej svä-
tej omše v adventnom období. „Je to veľmi 
starobylá prax cirkvi, kde človek v  tej tme 
zapaľuje svetlo, ktoré symbolizuje príchod 
svetla, toho pravého svetla, ktorým je Boží 
Syn. A  to slávime v Božom narodení – že 
prišlo svetlo, ktoré rozjasnilo všetky tem-
noty tohto sveta,“ vysvetlil podstatu rorátov 
Peter Michalov. Ich slávenie pred svitaním 
a  pri sviečkach symbolizuje stav ľudí po 
prvotnom hriechu. Okrem rorátov bolo 
v predvianočnom období pre močenských 
veriacich pripravené aj betlehemské svet-
lo. Vziať si ho mohli pred štedrým dňom 
v  kostole počas svätých omší a  tiež počas 
celého štedrého dňa. Betlehemské svetlo 
pochádzalo z  Baziliky Božieho narodenia, 
odkiaľ bolo prevezené do Viedne. Z  hlav-
ného mesta Rakúska ho aj na naše územie 
rozniesli skauti.

Mária Blehová

Obec Močenok zorganizovala v  de-
cembri 2016 druhý ročník Vianočných 
trhov. Tentoraz Močenok predĺžil ich 
trvanie z  jedného dňa na tri. Trhy pre-
biehali od piatka 16. decembra 2016 
do nedele 18. decembra 2016. Umiest-
nené boli v  areáli obecného úradu. Pre 
návštevníkov bol pripravený stan spolu 
s predajnými stánkami. Mohli si v nich 
kúpiť jedlo, nápoje, darčekové predme-
ty či dekorácie. „Máme nové predajné 
domčeky a dlhšie trhy – podľa toho, ako 
sa tu ľudia v piatok, sobotu a nedeľu zdr-
žiavali si myslím, že to bola dobrá myš-
lienka, ktorá ľudí spája. Ľudia prišli, aby 
sa spolu stretli a porozprávali, aby mož-
no dopovedali to, čo počas celého roka 
nemali čas dopovedať, aby ochutnali 
vianočné špeciality a možno kúpili neja-
kú drobnosť pre seba a svojich blízkych. 
Takže z tohto pohľadu ja tohtoročné via-
nočné trhy u nás v Močenku hodnotím 
kladne,“ zhodnotil priebeh podujatia 
starosta obce Roman Urbánik. Vianočné 
trhy spestril aj kultúrny program. Počas 
prvého dňa sa s krátkymi vystúpeniami 
predstavili žiaci materskej, základnej 
a  základnej umeleckej školy. V  sobotu 
vystúpili folklórna skupina Močenčan-
ka, spevácka skupina Zúgovanka, muž-
ská spevácka skupina Močenskí speváci 

a  folklórna skupina Sečkár. „Páči sa mi 
to, aj tie búdky, v ktorých predávajú, aj 
to, čo tu predávajú,“ zhodnotil trhy štvr-
ták Andrej. „Je to tu dobré, ale lepšie 
to tu bolo včera, lebo asi tu bolo viacej 
ľudí,“ povedala v sobotu školáčka Nina. 
„Je to tu pekné, pred chvíľou sme prišli, 
tak sa tu popozeráme,“ chystala sa na 
obhliadku pani Lovásová. „Veľmi pekné 

to je. Mne sa to páči a hlavne ten betle-
hem, to je nádhera, nemá to chybu, mne 
sa veľmi páči,“ vyjadril sa k  výzdobe 
areálu obecného úradu Július Révay. „Je 
to tu dobre riešené. Je to tu pekné. Fajn 
atmosféra  – ľudia sa trošku pomotajú 
a  postretávajú sa,“ pochválila podujatie 
Anna Mackovičová.

Marcela Lenčéšová

Vianočné trhy v novom šate

Foto: Peter Sýkora
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Jasličkovú pobožnosť počas posledných 
vianočných sviatkov spestrilo divadelné pred-
stavenie O štvrtom kráľovi. Scénku pre pobož-
nosť pripravila, ako každý rok, v  spolupráci 
s deťmi, mládežníkmi a dospelými z Močenka 
Iveta Leššová so svojou rodinou. Predstave-
nie sa uskutočnilo v  kostole sv. Klimenta na 
sviatok narodenia Pána 25. decembra 2016. 
Účinkujúci predstavili príbeh o  štvrtom krá-
ľovi, ktorý sa, rovnako ako traja králi, šiel po-
kloniť novonarodenému Mesiášovi. Pretože 
cestou musel vykonať veľa dobra a  vyrovnať 
sa s  rôznymi nástrahami, meškal niekoľko 
desiatok rokov. Predstavenie spestrili pripra-
vené kostýmy, ťava, ktorá si získala množstvo 
priaznivcov medzi divákmi, i piesne, ktoré sa 
v  scénke objavili. „Mne sa toto predstavenie 
veľmi páčilo, bolo výstižné, pekné a  myslím, 
že aj motivačné pre každého človeka v  tejto 
dobe,“ zhodnotil scénku Zoltán Sklenár. „Bolo 
to nádherné, som rada, že som prišla,“ vyjad-
rila svoj názor Zdenka Dičérová. „Myslím, že 
tento príbeh mal čo povedať nielen deťom, ale 
aj dospelým, a  to zvlášť v  tomto vianočnom 
čase, kedy je treba naozaj pomáhať tým, kto-
rí to možno potrebujú, a je dôležité poukázať 

na ľudskosť a sociálne hodnoty. Ja som veľmi 
rada, že som videla túto Jasličkovú slávnosť,“ 
pridala sa Mária Vörösová. Predstavenie po-
zitívne hodnotil aj farár močenskej farnos-
ti Peter Michalov: „Mládežníci si pripravili 
netradičný príbeh spracovania tejto vianočnej 
udalosti. Bol to príbeh o štvrtom kráľovi, ktorý 
viac-menej zmeškal malého Ježiška, ktorého 
teraz oslavujeme. Našiel ho už v umučení, ale 
príbeh je aj napriek tomu posolstvom Vianoc 
v tom, že všetko, čo človek koná, mal by konať 
z lásky k tomu druhému – ako sme počuli aj 
v  scénke, človek sa dokáže vo svojom živote 
obetovať pre tých druhých. Na tomto mieste 
chcem poďakovať našim mládežníkom za ich 
čas, lebo to, čo sme mohli vidieť, vyžadovalo 
prácu počas sobôt a voľného času, aby si pred-
stavenie nacvičili, a  obeť aj dospelých, ktorí 
im pomohli. Aj týmto obohatili toto vianočné 
posolstvo, ktoré spoločne slávime.“ Príprava 
predstavenia O  štvrtom kráľovi prebiehala 
niekoľko mesiacov „V  tejto scénke sme mali 
veľa pesničiek a som veľmi rada, že sa prihlá-
sili deti, ktoré vedia aj spievať, i keď nenavšte-
vujú napríklad umeleckú školu, ale teším sa, 
že majú chuť a že sa im to páči,“ konštatovala 

Monika Leššová, ktorá mala na starosti hu-
dobnú časť scénky. „Páčilo sa mi to, bolo to 
pekné aj dosť náročné hrať takúto rolu, ale bol 
som spokojný,“ dodal hlavný predstaviteľ štvr-
tého kráľa Šimon Boháč. Lívia Leššová, ktorá 
organizačne zastrešovala v  deň predstavenia 
celú scénku, bola s výkonom svojich zveren-
cov spokojná: „Nájsť nový námet každý rok na 
nejakú scénku na Jasličkovú pobožnosť nie je 
také náročné, pretože tém, ktoré by si zaslúžili 
pozornosť okolo Vianoc, je naozaj veľa. S deť-
mi sa dá veľmi dobre pracovať, hlavne s tými 
močenskými, pretože každoročne sa nám na-
hlási viac ako 20 detí. Týmto spôsobom im 
chcem veľmi pekne poďakovať, že chodili kaž-
dý týždeň a snažili sa, a chcem sa tiež poďako-
vať všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli, či 
už to bol pán farár, pán kaplán alebo rodičia 
detí, ktorí ich vodili poctivo na každú skúšku, 
ďakujeme!“ Po skončení predstavenia dostali 
počas Jasličkovej pobožnosti priestor aj deti, 
ktoré chceli novonarodenému Ježiškovi za-
spievať pieseň alebo zarecitovať báseň. Pobož-
nosť sa skončila požehnaním detí a vianočnou 
koledou Tichá noc.

 Marcela Lenčéšová

Predstavenie O štvrtom kráľovi
zdobilo Jasličkovú pobožnosť

Postavu štvrtého kráľa hral Šimon Boháč.   Foto: Peter Sýkora
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„Ty ma budeš sprevádzať, ale ja poznám 
cestu,” znela odpoveď jedného z našich naj-
menších koledníkov. V  týchto slovách je 
skutočná podstata, a  to vyjadrená obyčaj-
ným detským neopakovateľným zmýšľa-
ním. Poznali cestu. Všetkých tridsať poslov 
detskej radosti so svojimi sprevádzajúcimi 
osobami poznali tú správnu cestu. Cestu, 
ktorá sa začala pred vyše dvoma desať-
ročiami ako malá a  nesmelá myšlienka 
a postupne sa rozrástla na jednu z najväč-
ších humanitárnych zbierok na Slovensku: 
DOBRÁ NOVINA. Je to cesta prinášajúca 
požehnanie a  radosť, ktorá nás učí spolu-
patričnosti, zodpovednosti a láske.

Stretávajú sa na nej mnohí ľudia, kto-
rí chcú budovať lepší a  spravodlivejší svet, 
nedbajúci na hlas dnešnej doby, ktorý sa im 
snaží nahovoriť, že problémy sú príliš veľké 
na to, aby sa nimi zapodievali. Vďaka ich 
nezištnej pomoci každoročne čoraz väčší 
počet detí prináša do rodín posolstvo, že sa 
narodil Kristus Pán; že pracujú bez nároku 
na akúkoľvek odmenu, že pomáhajú spá-
jať lásku a  obetu Slovenska a  jeho najmen-
ších obyvateľov na jednej strane s  radosťou 
a vďačnosťou niekde na opačnom konci pla-
néty; že sa stavajú školy, sociálne zariadenia, 
nemocnice s operačnými sálami, realizujú sa 
vzdelávacie projekty pre dospelých.

To je podstata Dobrej noviny, ktorá ukrý-
va v  sebe skutočné ľudské príbehy. Príbehy 
tých, ktorí denne zápasia o  ľudskejší a dôs-
tojnejší život.

V  22. ročníku sa pomoc Dobrej noviny 
upriamuje na deti so zdravotným postih-
nutím cez projekty zamerané na zlepšenie 
kvality vzdelávania, uplatňovanie ich práv, 
školenia pre špeciálnych pedagógov, zriade-

nie školských klubov a dvoch pedagogických 
center. Taktiež sa podporia aj ďalšie rozvojo-
vé projekty v krajinách subsaharskej Afriky 
na zabezpečenie prístupu k pitnej vode, zlep-
šenie zdravotnej starostlivosti či vzdelávanie.

V  obci Močenok sa vďaka štedrosti dar-
cov podarila vyzbierať v dvadsiatich ôsmich 
domácnostiach a  4 sociálnych zariadeniach 
suma 2 050 €.

Aj z  tohto dôvodu sú pre mňa posolstvo 
a cesta Dobrej noviny vždy aktuálne. A ve-
rím, že tradícia koledovania bude pokračo-
vať v našej obci aj naďalej, pretože niekto je 
oveľa silnejší a nestráca nádej. Sú to koled-
níci. Chcem im touto cestou zo srdca poďa-
kovať za námahu, ktorú počas koledovania 
vynaložili, obetavosť, s  ktorou bojovali, za 

vytrvalosť, keď i v trinástom dome opakovali 
tú istú vetu či pieseň, za radosť im vlastnú, 
bez ktorej by to nebolo to pravé koledovanie. 
A budem šťastná i o rok, keď znova budem 
strácať nádej, ale oni ma vyvedú z  omylu 
a budú poznať tú správnu cestu.

Úprimne a  zo srdca ďakujem všetkým 
štedrým darcom, ktorí svojimi fi nančnými 
príspevkami podporili túto myšlienku a bez 
ktorých by Dobrá novina nebola tým, čím je 
dnes  – o  ľuďoch a  pre ľudí. Majte i  naďalej 
otvorené srdcia pre koledníkov, pretože ich 
cesta k vašim domovom nie je obyčajnou… 
ukrýva v sebe čosi hlbšie…

ĎAKUJEME!
Mária Vörösová

koordinátorka projektu

Dobrá novina je cesta k srdciamDobrá novina je cesta k srdciam

Koledníci Dobrej noviny zvestovali posolstvo narodenia Kristusa Pána aj v našej farnosti. Foto: Peter Sýkora

Do koledovania veselo vykročila skupina Lucie Dičérovej.  Foto: Peter Sýkora
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„Medzi významné osobnosti, ktoré 
zasiahli do histórie obce Močenok patrí 
aj Jozef Kluch, nitriansky biskup. Narodil 
sa v roku 1748 v Kláštore pod Znievom, 
pochádzal z chudobnej rodiny a ešte po-
čas štúdií osirel. Možno aj vďaka tomu 
mal hlboké sociálne cítenie a  pomáhal 
chudobným. Ujal sa ho uhorský prímas 
František Barkóci, prijal ho medzi svo-
jich klerikov a  v  roku 1771 bol vysväte-
ný za kňaza. Arcibiskup – prímas Jozefa 
Klucha v roku 1786 vymenoval za ostri-
homského kanonika so sídlom v Trnave. 
V roku 1806 sa stal vikárom a titulárnym 
bosnianskym biskupom,“ píše sa v knihe 
Jozef Kluch znievsky rodák, nitriansky 
biskup.

Jej autori Viliam Judák, nitriansky sí-
delný biskup, Ladislav Belás a Štefan Hý-
rošš popisujú život a dobročinnosť Jozefa 
Klucha: „Roku 1810 navštevoval Jozef 
Kluch farnosti svojho biskupstva. Neuspo-
kojil sa len s  návštevou kostola, farnosti 
a  školy, ale navštívil aj odľahlé kopanice. 
Hmotná pomoc, ktorú núdznym poskyto-
val, potom mala presného adresáta. Všet-
ky osobné príjmy venoval na dobročinné 
ciele najmä chudobným a chorým.“

V  knihe môžu čitatelia nájsť aj infor-
mácie o vzťahu Jozefa Klucha k Močenku: 

„Zvláštny, priam 
rodinný vzťah mal 
Jozef Kluch k  Mo-
čenku, kde bolo 
letné sídlo nitrian-
skych biskupov. 
O  vrúcnej spätosti 
s  týmto miestom 
svedčí jeho rozhod-
nutie, aby po smrti 
jeho srdce spočí-
valo práve tu. Keď 
zomrel 31. 12. 1826 
v  Močenku, jeho 
srdce bolo uložené 
do krypty Kaplnky 
sv. Kríža, hoci jeho 
telesné pozostatky 
sú uložené v krypte 
katedrálneho chrá-
mu v Nitre.“

P a m ä t n i c u 
JOZEF KLUCH 
ZNIEVSKY RO-
DÁK, NITRIAN-
SKY BISKUP vyda-
la rímskokatolícka 
cirkev, farnosť Kláštor pod Znievom pri 
príležitosti 190. výročia úmrtia Jozefa 
Klucha. Celú knihu si môžu záujemcovia 

zakúpiť alebo zapožičať v  knižnici v  bu-
dove kláštora v Močenku. 

 Peter Sýkora

Jozef Kluch dal svoje srdce
uložiť v Močenku

d Z kú ť l b ž č ť k ž b

KALENDÁR AKCIÍ NA ROK 2017
21. 1. Obecný ples 30. 6.–2. 7. MOČENSKÝ KINEMATOGRAF II. ročník (piatok – nedeľa)

28. 1. Farský ples (sála OÚ) 13. – 16. 7. Gorazdov Močenok 25. ročník

4. 2. Obecná lyžovačka Donovaly 4. 8. Letné kino s kukuricou (farská záhrada)

10. 2.–17. 2. Púť do Svätej zeme 19. 8. Rozlúčka s letom (kláštor + park)

25. 2. Obecná zabíjačka 2017 15. – 17. 9. Dni obce Močenok

26. 2. Pochovávanie basy 30. 9. Šarkaniáda (Síky)

8. 4. Obecný Deň zeme 2017 15. 10. Mesiac úcty k starším

30. 4. Stavanie mája 2017 21. 10. Na rodine nám záleží (Sála OÚ)

14. 5. Deň matiek 24. 11. Palacinková párty (kláštor)

21. 5. Prvé sv. prijímanie 25. – 26. 11. Obecné hody 2017

28. 5. Obecný deň detí pre chlapcov a dievčatá v novom FIT parku 3. 12. Adventný veniec, I. adventná nedeľa

3. 6. Obecná cyklotúra – Kysuce 10. 12. Akadémia MŠ

9. 6. Deň detí pre deti a zamestnancov obce 15. – 17. 12. Vianočné mestečko 2017

18. 6. Koncert pri príležitosti Dňa otcov 2017 17. 12. Akadémia ZŠ

24. 6. Čau – čau škola – farská opekačka (farská záhrada) 31. 12. Farská silvestrovská kapustnica (kláštor)

25. 6. Primičná omša Gorazda Kohúta 1. 1. 2018 Novoročný ohňostroj 2018
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Žiaci a učitelia našej základnej umeleckej školy sa v pred-
vianočnom období predstavili na dvoch koncertoch. Oba sa 
uskutočnili v priestoroch močenského kultúrneho strediska. 
Prvý koncert odohrali 6. decembra 2016 a druhý 13. decem-
bra 2016. V niekoľkých vstupoch vystúpili žiaci s hrou na hu-
dobné nástroje, spevom alebo so scénkou. Celé podujatie bolo 
ladené do vianočnej atmosféry. „Koncert bol veľmi pekný, 
malo to vianočnú atmosféru a podporujeme mladých, aby sa 
činili a aby im to dobre išlo,“ zhodnotila koncert Bronislava 
Kohútová. „Veľmi pekný program, aj minulý týždeň, aj teraz, 
vidieť úsilie učiteľov aj žiakov. Naozaj sa mi to páčilo a atmo-
sféra bola úžasná,“ popísala svoje dojmy z  podujatia Pavla 
Kiššová. „Koncert hodnotím veľmi pozitívne, jednak bohatou 
účasťou rodičov a priateľov a po druhé aj úrovňou žiakov. Vi-
dieť každým rokom, ako tá úroveň stúpa a opäť predviedli žia-
ci veľmi veľký kus roboty. Viac-menej sa zapojili všetci žiaci, 
snažíme sa ich zapájať všetkých,“ vyjadril spokojnosť s vystú-
pením žiakov riaditeľ ZUŠ Tomáš Obola. Základná umelecká 
škola v našej obci prezentuje talenty svojich žiakov počas roka 
na viacerých podujatiach. Vystupujú na koncertoch pre ma-
mičky, počas podujatí v obci alebo napríklad na vianočných 
koncertoch, ktoré sa konali aj koncom uplynulého roka. Po 
vianočných sviatkoch sa budú okrem štúdia teórie a  hrania 
na hudobné nástroje či spievania žiaci pripravovať aj na ďalšie 
interné koncerty. Najbližšie sa predstavia na koncerte pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa žien.

Marcela Lenčéšová

Na základnej škole v  Močenku sa v  po-
lovici decembra 2016 oceňovali cukrárske 
schopnosti jej žiakov. Pod vedením učiteľky 
Lenky Molnárovej sa tu uskutočnil prvý roč-
ník súťaže Vianočná vareška. Žiaci základ-
nej školy predvádzali svoje kuchárske ume-
nie v druhej budove základnej školy. Súťažili 
v  príprave vianočných zákuskov, ktoré ne-
vyžadujú pečenie. O  cenu mohli zabojovať 
žiaci prvého aj druhého stupňa. Do súťaže 
sa prihlásilo 15 družstiev. Súperili medzi 
sebou dievčenské, chlapčenské a  zmiešané 
tímy. Cukrovinky hodnotila trojčlenná po-
rota v  zložení: riaditeľ školy Eduard Lacko 
a učitelia Daniel Čiernik a Radoslav Nove-
linka. Víťazstvo v prvom ročníku Vianočnej 
varešky patrilo ôsmakom, konkrétne zmie-
šanému družstvu z  8.b, ktorí zatiaľ spolu 
nikdy nič nevarili. „Bola to banánovo tva-
rohová roláda s piškótami. Bolo to zábavné, 
brali sme to ako srandu, ešte sme to pred-
tým neskúšali. Tešíme sa aj na budúci rok, 
pokúsime sa to znova vyhrať,“ prezradil lí-
der víťazného družstva Simon Durec. Ďalšie 
miesta obsadili dievčenské tímy. Druhá po-
zícia patrila žiačkam z 5.a, ktoré svoj dezert 
aj zaujímavo naaranžovali. „Robili sme zim-
nú krajinku – je tam cesto a marcipán. Našli 
sme to v  jednej knihe, ktorú mám doma,“ 

vysvetlila Hana Mesárošová z druhého 
najlepšieho súťažného kolektívu. Tretie 
miesto získalo družstvo zo 7.a. „Mali 
sme trochu problémy. Guľôčky sa nám 
strašne topili, lebo tu bolo teplo, ale na-
koniec sme improvizovali a zvládli sme 
to,“ popísala prípravu tretieho najlep-
šieho dezertu Patrícia Malíková. Súťa-
žiaci si ingrediencie aj pomôcky, ktoré 
k tvorbe potrebovali, priniesli z domu. 
Vopred mali premyslené, čo budú pri-
pravovať. „Chceli sme ukázať niečo via-
nočné, doma to moc nevarievame. Je 
to sranda, ale nemáme tu niektoré veci 
na to, tak je to trošku ťažšie ako doma,“ 
prezradila počas prípravy cukroviniek 
Hana Horňáková. „Hľadali sme špecia-
lity na internete,“ ozrejmila pôvod re-
ceptu Nina Čierniková. „My sme išli zo 
srandy, že skúsime a uvidíme, stane sa 
niečo a podľa mňa sa to vydarilo. Sme 
čisto chlapčenská zostava, lebo baby sú leni-
vé. Vyrábali sme oblátkovú tortu s kakaovou 
náplňou a domácim jahodovým džemom,“ 
vysvetlil zloženie svojho tímu deviatak 
Samo Sekereš. Autorkou myšlienky zorga-
nizovať súťaž v príprave vianočných dobrôt 
je učiteľka Lenka Molnárová: „Ja sama veľmi 
rada pečiem. Rada pečiem s mojimi deťmi 

a rada pečiem aj s mojimi školskými deťmi. 
Skrsla mi taká myšlienka, že by to nebolo 
zlé, pretože deti to veľmi radi robia, tak sme 
to vyskúšali.“ Tohtoroční víťazi budú môcť 
svoje umiestnenie obhájiť ešte v  budúcom 
roku. Organizátori veria, že budú mať opäť 
silnú konkurenciu.

Marcela Lenčéšová

Žiaci ZŠ súťažili v príprave sladkostí

Posledná predvianočná nedeľa patrila v našej obci tradičnej Via-
nočnej akadémii základnej školy. Žiaci takmer všetkých tried školy 
si pod vedením svojich pedagógov pripravili scénky, tance, básne 
i piesne. Program prebiehal takmer dve hodiny. Podujatie zorgani-
zoval učiteľ základnej školy Radoslav Novelinka. Vianočné akadémie 
pripravuje už niekoľko rokov. „Tento rok bol naozaj bohatý na uda-
losti v  škole, čomu som veľmi rád, lebo decká si všetko vedia užiť 
a nie je to len ten stres na písomkách alebo pred tabuľou. No a takým 
vyvrcholením nášho snaženia býva vianočná akadémia. Ja to beriem 
ako také rozbaľovanie darčekov, keď máme všetci radosť z prijímania 
aj obdarovávania,“ popísal svoje pocity Radoslav Novelinka. Podu-
jatie moderovali Lenka Leššová a Táňa Sklenárová. Na predstavenie 
sa prišli pozrieť rodičia a starí rodičia vystupujúcich, ako aj ich spo-
lužiaci, učitelia. Nechýbalo ani vedenie školy a  obce Močenok. Di-
váci ocenili pripravené vystúpenia silným potleskom. „Bolo to na-
ozaj výborné, pre detičky aj pre dospelých, Vianoce sú o radosti pre 
všetkých,“ zhodnotila program Vlasta Szabová. „Veľmi sa nám páčilo. 
Ako vždy – nikdy to nesklamalo. Každý program je každý rok pekný,“ 
porovnala viaceré akadémie Sabína Urbanová. Spokojnosť s progra-
mom vyjadril aj riaditeľ základnej školy Eduard Lacko: „Každoročne 
naša škola pripravuje túto vianočnú akadémiu a som veľmi rád, že ni-
koho nemusíme nútiť. Tie deti sa sami pripravujú na to, aby dali hla-
vy dokopy, aby spravili taký nádherný program. Pani učiteľky a páni 
učitelia urobia naozaj všetko pre to, aby ten výsledný efekt bol taký, 
aký bol. Takže vďaka každému, kto sa zúčastnil, vďaka aj každému 
jednému pedagógovi.“

 Marcela Lenčéšová

Vianočná akadémia
očarila divákov

Žiaci ZUŠ sa predstavili s dvoma 
vianočnými koncertmi

Žiaci predviedli svoje umenie v príprave nepečených 
vianočných zákuskov.  Foto: Mária Blehová
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Desiatky Močenčanov si vychutnali
novoročný ohňostroj

V  močenskom kostole svätého Kli-
menta sa v  decembri 2016 konal nultý 
ročník požehnania mladého vína. Podu-
jatie sa uskutočnilo pri príležitosti sviat-
ku svätého Jána evanjelistu. Sviatok pri-
padá na 27. december. Požehnanie vín 
močenských vinárov sa konalo v kostole 
svätého Klimenta počas svätej omše. Vy-
svätených bolo 25 vzoriek. Po požehnaní 
vín v  žobračni farského kostola sa ko-
nalo Agapé. Veriaci tu mohli vysvätené 
vína po svätej omši ochutnať. „Žobračňa 
v kostoloch bola časť vyhradená pre ľudí, 
ktorí voľakedy dávno nemohli vstúpiť 
do kostola. To znamená, že sa tam odo-
hrávali práve takéto rozličné udalosti, 

napríklad sa tam rozdával chudobným 
chlieb,“ vysvetlil význam ľudového slova 
žobračňa farár Peter Michalov. Požeh-
nanie mladého vína sa koná na sviatok 
svätého Jána, pretože práve svätý Ján po-
žehnal otrávené víno, a  to sa stalo opäť 
pitným. Z tohto dôvodu sa zakladá tra-
dícia žehnania vín aj v našej obci. „Je to 
taký starobylý zvyk a prax z cirkvi, ktorý 
sme aj tu v  Močenku nanovo oživili,“ 
vysvetľuje farár Peter Michalov. Organi-
zátori veria, že sa počet vín prihlásených 
na vysvätenie bude postupne rozrastať 
a  ľudia budú chcieť aj túto jánsku vy-
sviacku nejakým spôsobom zveľaďovať. 
„Pán farár prišiel s myšlienkou a my ako 

záhradkári a vinári sme sa na to podujali 
a  zorganizovali sme tento nultý ročník 
vysviacky na svätého Jána,“ povedal spo-
luorganizátor podujatia Bohuš Lenčéš. 
„Myslím si, že je to pekný začiatok tra-
dície, ktorú pán farár zaviedol. Je pekné, 
keď sa ľudia takto stretnú. Zvlášť tí, ktorí 
rozumejú a chcú rozumieť vínu,“ zhod-
notil účastník požehnania vína Jozef Šu-
vada. „Verím, že si ľudia zvyknú a  túto 
tradíciu tu založíme a  na svätého Jána 
sa mladé vína posviacať budú,“ vyjadril 
svoje očakávania predseda Základnej 
organizácie Slovenského zväzu záhrad-
károv v Močenku Marián Švondra.

Mária Blehová

Na nultom ročníku požehnania
mladého vína sa vysvätilo 25 vín

Začiatok nového roka sa v  našej obci 
už tradične oslávil ohňostrojom. Desiatky 
občanov Močenka sa pri tejto príležitosti 
stretli s vedením obce a farnosti 1. januára 
2017 popoludní v areáli obecného úradu. 
Stretnutie otvorili Močenskí speváci hym-
nou Slovenskej republiky. Ohňostroju 
predchádzali novoročné príhovory sta-
rostu obce Romana Urbánika a  farára 
močenskej farnosti Petra Michalova. 
„Pred niekoľkými hodinami sa začal nový 
rok 2017. Ja sa aj touto cestou prihováram 
všetkým občanom: prajem im veľa zdra-
via, šťastia, osobnej aj pracovnej pohody, 
veľa krásnych zážitkov, aby sme si mohli 
povedať, keď budeme uzatvárať tento ka-
lendárny rok, že sme ho prežili zmyslupl-
ne a že to bol dobrý rok,“ poprial všetkým 
starosta obce Roman Urbánik. „Každý má 
nejaké prianie, čo by chcel urobiť alebo 
dosiahnuť, záleží aj od veku. Mládežníci 
chcú zmaturovať, urobiť štátnice, ľudia, 

ktorí sa chystajú do zamestnania, chcú 
mať dobré zamestnanie. Chorí ľudia chcú, 
aby tento rok bol pre nich nádejou. Jedno-
ducho každý máme to, čo by sme chceli 
dosiahnuť. To, čo tento rok možnože ne-
prinesie, prinesie možno ten ďalší. Tak 
vykročme do neho s  nádejou a  na prí-
hovor všetkých tých, ktorých človek má 
rád, a  príhovor Matky božej, ktorá má 
dnes svoj sviatok, nájdime pokoj, nielen 
vo svojich srdciach, ale ponúknime pokoj 
všetkým. To všetkým vinšujem,“ pridal sa 
k  novoročným prianiam farár Peter Mi-
chalov. Ohňostroj bol odpálený zo strechy 
kultúrneho domu. Pre účastníkov stretnu-
tia bolo pripravené aj pohostenie v podo-
be vareného vína a novoročného detského 
punču. Návštevníci ohňostroja napriek 
mrazivej zime, ktorá v prvý deň roka 2017 
panovala, zostali v areáli obecného úradu 
ešte niekoľko desiatok minút, aby si po-
priali do nového roka. „Nech je tento rok 

úspešný, dobrý, pekný, taký, aký bol tento 
ohňostroj, čo ste nám pripravili,“ popriala 
Gabriela Nováková. „V  prvom rade veľa 
zdravia, šťastia a božieho požehnania, aby 
sme sa mali radi, aby sme spolu vychá-
dzali a mier a pokoj vo svete aby bol, to je 
veľmi dôležité,“ doplnil Ľudovít Kompas. 
„Všetkým ľuďom dobrej vôle hlavne zdra-
vie, lebo to je najdôležitejšie, čo môžeme 
mať, a ostatné všetko príde,“ dodala žela-
nie pre všetkých Margita Lenčéšová.

Marcela Lenčéšová

Všetci si mohli vychutnať novoročný ohňostroj a pohostenie v podobe 
vareného vína a detského punču.   Foto: Peter Sýkora
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Klub tvorivosti v Močenku pôsobí už tri 
roky a  môže sa pochváliť svojou bohatou 
aktivitou. Účastníčky sa tu môžu venovať 
rôznym druhom techník, do ktorých ich 
rady zaučia naše členky, ktoré sa zároveň ak-
tívne venujú aj tradičným druhom ľudových 
remesiel. Patrí medzi ne napríklad košikár-
stvo, drôtikovanie, paličkovaná čipka, pod-
maľba na sklo, frivolitkovanie. S obľubou sa 
venujú servítkovej technike, maľovaniu na 
textil, pleteniu z  papiera, zdobeniu kraslíc, 
medovníkov, aranžovaniu vianočných, veľ-
konočných či iných dekorácií. Účastníčky 
odchádzajú s dobrým pocitom a tešia sa, že 
si vlastnoručne urobený výtvor môžu od-
niesť domov.

Členovia klubu zároveň aktívne repre-
zentujú klub na rôznych podujatiach v obci, 
t. j Gorazdov Močenok, Dni obce Močenok, 
vianočné trhy, ale aj v širšom okolí, kde ich 
radi pozývajú usporiadatelia z rôznych obcí 
či miest, kde zároveň prezentujú hlavne ľu-
dovú tvorbu. Svoju tvorbu mali možnosť 
prezentovať napr. počas Barokového dňa 
v Mojmírovciach, na Svätourbanských sláv-
nostiach v  Podhoranoch, na Folklórnych 
dňoch v Jarku, v Trnovci nad Váhom, v Ba-
bindole, na Kaskádach pri vodnom diele 
Kráľová, na Cyrilo - Metodských dňoch 
v Nitre, na Divadelnej Nitre a tiež na Agro-
komplexe v Nitre.

Úzko spolupracujeme aj s  Krajským 
osvetovým strediskom v  Nitre, kde tieto 
členky pracovali ako lektorky: Mária Dičé-

rová– drôtikovanie. Anka Soroková– ple-
tenie zo slamy, Marta Nagyová  – pletenie 
ošatky, Mária Odrášková  – frivolitkovanie, 
Gabriela Nováková  – podmaľba, Lenka 
Bollová–podmaľba pre pokročilé, Anna Ha-
náková  – zdobenie medovníčkov, Andrea 
Uharčeková  – vianočné dekorácie, Juliana 
Hippová – stromčeky šťastia a Helena Leníc-
ka – korálkovanie. Viackrát sme sa v rámci 
KOS Nitra zúčastnili aj podujatia v maďar-
skej Bánhide, časti Tatabánya, kde sa pra-
videlne konajú Turičné slávnosti. V  tomto 
meste žije veľa maďarských Slovákov, ktorí 
sú vždy našou návštevou nesmierne pocte-
ní. Pravidelne organizujeme vianočnú a veľ-
konočnú výstavu, vždy spojenú s predajom 
výrobkov, ktoré si môžu priniesť nielen čle-
novia klubu, ale aj klienti, ktorí u nás získali 
šikovnú zručnosť.

Jedna z našich členiek Gabriela Nováko-
vá sa aktívne venuje aj seniorom v penzióne 
Orlík, kde tvorí spolu s nimi, aby mali radosť 
z vlastnej tvorby.

Naším asi najväčším úspechom bolo 
účinkovanie v  televízii TV Šláger v  relácii 
Vandrovníckym chodníčkom, ktorú spre-
vádzal známy moderátor Peter Paulík. Relá-
cia sa venovala rôznym ľudovým remeslám 
v rámci regiónov, takže chodníček ich nako-
niec zaviedol až k nám do Močenka.

To je len časť našej práce, radi privítame 
medzi nami aj ďalších členov, aby sa zdokona-
lili v ručných prácach, a tým získali zručnosť 
a tiež radosť zo svojho výrobku. Našu činnosť 
si môžete pozrieť aj na webovej stránke obce 
Močenok v  sekcii Kultúra alebo na facebo-
okovej stránke Klub tvorivosti Močenok.

Lenka Bollová– kronikárka Klubu tvorivosti

Spevácke kvarteto Decórum vystúpilo 
v  nedeľu 8. januára 2017 v  močenskom 
kostole sv. Klimenta. Podujatie zorganizo-
vali farár Peter Michalov a kaplán Ľuboš 
Mihálka. Močenskí veriaci sa týmto kon-
certom rozlúčili s  vianočným obdobím. 
Členovia skupiny Decórum si pripravili 
zmes vianočných piesní, kolied, ale aj sa-
králnej hudby.„Koncert sa mi veľmi páčil 
a bolo to výborné obohatenie vianočného 
obdobia,“ zhodnotil podujatie Radoslav 
Lenčéš. „Ja som spokojná, ja som si to 
užila a neľutujem, že som išla v  tej zime 
sem,“ vyjadrila svoje dojmy z  koncertu 
Božena Muziková. „Bolo to veľmi pek-
né a  troška nás to tak zohrialo v  týchto 
mrazoch, veľmi sa nám to páčilo,“ opísal 
svoje pocity aj Miroslav Horňák. Kvarteto 
Decórum tvorí štvorica spevákov. Vystu-
puje ako a  cappella, teda spieva bez hu-
dobných nástrojov. Obyvatelia Močenka 

ho poznajú aj z  predchádzajúcich kon-
certov, ktoré malo v kostole sv. Klimenta 
v uplynulom období. „Sme veľmi radi, že 
sme mohli opäť prijať pozvanie a zavítať 
sem k vám do obce Močenok. Veľmi sme 
sa tešili už z niekoľkých dôvodov. Hlavne 
preto, lebo sme tu už po tretíkrát a naše 
koncertíky sa vo vašej obci stávajú poma-
ly už takou tradíciou. Veríme, že to tak 
ostane. Skutočne toto vianočné obdobie 
máme veľmi radi a nacvičili sme aj kom-
plet nový repertoár vianočných piesní, 
teda piesne, ktoré sme vlani v našom re-
pertoári nemali. Preto nás toto obdobie 
tak obohacuje aj hudobne, aj po tej du-
chovnej stránke, nakoľko skutočne máme 
tých koncertov najviac v roku a je to pre 
nás veľká zábava a veľké obohatenie,“ po-
písal pocity z koncertovania v Močenku 
umelecký vedúci zoskupenia Rastislav 
Brezina.

Organizátori podujatia boli s  jeho 
priebehom spokojní.„Mali sme možnosť 
aj tento posledný deň vianočného obdo-
bia mať spríjemnený spevom. Spev už 
v starom zákone, ako aj v prvotnej cirkvi 
kresťanov vždy vyjadroval modlitbu po-
vznášajúcu sa k Pánu Bohu a zároveň aj 
niečo, skrze čo sa ohlasovali tajomstvá 
našej viery. A aj skrze tento koncert nám 
bolo ohlásené vianočné posolstvo, že 
Boh prišiel na tento svet, aby pomohol 
každému človeku. Teraz po skončení 
vianočného obdobia môžeme všetci ve-
riaci spoločne žiť vianočné posolstvo vo 
svojom každodennom živote. Naozaj bol 
tento koncert pekným spríjemnením pre 
všetkých veriacich,“ vysvetlil posolstvo 
posledného vianočného koncertu kaplán 
farnosti Ľuboš Mihálka.

Marcela Lenčéšová

Kvarteto Decórum uzavrelo vianočné obdobie v Močenku

Činnosť Klubu tvorivosti pri Kultúrnom
stredisku v Močenku

Členovia Klubu tvorivosti svoju tvorbu prezentovali aj na vianočnej výstave.  Foto: Mária Blehová
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Obec Močenok a Poľovnícke združenie Močenský háj Vás 
pozývajú na Obecnú zabíjačku, ktorá sa bude konať dňa v so-
botu 25. februára o 11.00 hod. v areáli obecného úradu.

Návštevníci môžu ochutnať čerstvé zabíjačkové špeciality.
Od 19.00 hod. bude v spoločenskej sále obecného úra-

du hrať do tanca Dychová hudba Močenská kapela.
V nedeľu 26. februára sa v Kultúrnom dome v Močenku 

začne Fašiangové popoludnie. V programe vystúpia: DH 
Močenská kapela, FS Močenčanka, SS Zúgovanka, MSS 
Močenskí speváci, FS Sečkár.

Predám stavebný pozemok v  Močenku
ul. Kakava. Rozloha 9 ár. Cena za m2 21€.  
 Tel. číslo 0907077686

Ponúkame domáce zemiakové lokše.  
 Tel. č. 0948 523 390

Klietky pre chov prepelic, králiky, činčily, pasce 
na líšky a  kuny, liahne na vajíčka, odchovne 
pre kuriatka, krmítka a napájačky, robíme roz-
voz po celom Slovensku, viac na
www.123nakup.eu.  tel.0907181800

INZERCIA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA Blahoželanie
V mesiaci február sa dožila krásneho životné-

ho jubilea členka speváckej skupiny Zúgovanka 
pani Zdenka Pagáčová. Všetko len to najlepšie, 
veľa zdravia, šťastia, radosti a príjemných chvíľ 
v kruhu blízkych do ďalších rokov, želá kolektív 
speváckej skupiny.

Močenok, 18. 1. 2017
PRIVÍTALI SME:

Eliška Tóthová
Nina Šarkeziová

Lucia Kubačeková
Sofi a Lenčéšová

OPUSTILI NÁS:
Helena Pilová, 62-ročná
Jana Dúcová, 67-ročná

Juliana Péterová, 84-ročná
Stanislav Suchý, 65-ročný

Mária Suchá, 87-ročná

Pozvánka na fašiangy v Močenku

Tibor Lešš vystaví svoje diela v krajskom 
osvetovom stredisku

Krajské osvetové stredisko v Nitre pozý-
va všetkých na výstavu diel nášho občana 
Tibora Lešša. Vernisáž a slávnostné otvore-
nie výstavy sa uskutoční 16. februára 2017 
o  17.00 hod. Vo výstavných priestoroch 
KOS v  Nitre na Fatranskej ulici č. 3 budú 
vystavené drevené plastiky a reliéfy. Výstav-
né diela predstaví Eva Lehoťáková z  UKF 
v  Nitre. Výstava bude sprístupnená verej-
nosti od 15. februára 2017 do 3. marca 2017 
od 10.00 hod. do 17.00 hod. v pracovných 
dňoch, okrem utorka. Ľudový rezbár Tibor 
Lešš bude prezentovať svoju tvorbu pri prí-
ležitosti svojho životného jubilea.

Pozvánka

Prehľad počtu obyvateľov a ich skladba od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Súčasný počet obyvateľov k 31. 12. 2016 – 4421

Kategória Počet

muži od 18 do 60 rokov 1385

ženy od 18 do 55 rokov 1230

deti do 18 rokov 774

ostatní 1032

obyvateľstvo celkom 4421

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových kategórií

Kategória Počet

do 6 rokov 261

do 15 rokov 636

od 1 do 15 rokov 587

od 6 do 15 rokov 375

do 18 rokov 774

od 1 do 18 rokov 725

od 15 do 18 rokov 138

od 15 rokov 3784

od 18 rokov 3647

Poznámka: „od“ je vrátane, „do“ nie je vrátane

Skupina Spolu Muži Ženy

Narodení 48 18 30

Zosnulí 39 23 16

Prisťahovaní 63 30 33

Odsťahovaní 54 22 32

Sobáše 35 z toho 26 cirkevných sobášov

Firma INEX Hausgarden s. r. o. príjme do PP 
na pozície:
- pomocný záhradník
- zberač zeleného odpadu (práce sa vykoná-
vajú len v piatok a v sobotu)

A do TPP na pozíciu:
- ADMIN – klientský pracovník

Požiadavky:
- stredoškolské vzdelanie
- práca na PC (Word, Excel)
- vodičský preukaz – B
- znalosť obsahovej stránky ekonomických 
dokladov
- technické znalosti
- bezúhonnosť

Kontakt:
0907 370 712, inex@inexhausgarden.sk

Dňa 1.  1. 2017 by sa dožil náš 
milovaný manžel, otec, dedko 
Ivan Szabo svojich okrúhlych 50 
narodenín. K tvojmu sviatku Ti 
tu na zemi posielame pozdrav 
do nebíčka so želaním – nech 
tento deň tam hore je pre teba 
pekný. Zároveň Ti posielame pusu a  prajeme 
sladké a pokojné odpočívanie. Navždy v našich 
srdciach. Tvoja smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, su-
sedom a známym, ktorí sa prišli dňa 28. no-
vembra 2016 rozlúčiť s našim drahým synom, 
manželom, otcom a dedkom Jozefom Šelmecim. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
 Smútiaca rodina.

Naše kroky často k  cintorínu 
vedú a pri hrobe našej mamič-
ky a  otecka odriekame mod-
litbu tichú. Dňa 27.  2.  2017 
uplynie 10 rokov čo nás opusti-
la naša mamička, stará mama 

a  prastará mama Aurélia Kompasová. S  úctou 
a láskou spomínajú deti s rodinami.

„Prestali pre Teba hviezdy 
svietiť, prestalo i slnko hriať, 
ale tí, čo Ťa mali radi nepre-
stanú spomínať.“ Dna 2.feb-
ruára 2017 uplynulo 13 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a starký 
František Packa. S  láskou spomínajú manželka 
a 4 dcéry s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa 
prišli 12. januára 2017 naposledy rozlúčiť s našou 
drahou mamou, starou mamou a prastarou mamou 
Máriou Suchou. Úprimne ďakujeme za prejavenú 
sústrasť a kvetinové dary.  Smútiaca rodina

Smútočné oznamy
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Vedenie stolnotenisového oddielu TJ 
Močenok zorganizovalo vo štvrtok 29. 
decembra 2016 v  poradí 19. ročník via-
nočného turnaja o pohár starostu obce pre 
registrovaných hráčov. V  močenskej stol-
notenisovej herni sa súťažilo v  dvojhrách 
aj vo štvorhrách. Do podujatia sa zapojilo 
15 hráčov. V dvojhrách boli účastníci roz-
delení do troch základných skupín. Z nich 
postupovali do ďalších bojov prví dvaja. Po 
odohraní základnej časti dvojhier nasledo-
vali štvorhry. Súperilo sedem dvojčlenných 
mužstiev v jednej skupine. Hralo sa systé-
mom každý s každým. Víťazom 19. ročníka 
vianočného stolnotenisového turnaja o po-
hár starostu obce sa v dvojhrách stal Mar-
tin Gálik. Druhú pozíciu obsadil Norbert 
Kondé. Na treťom mieste sa umiestnil nie-
koľkonásobný víťaz turnaja Marián Malík. 
Kategóriu štvorhier vyhrala dvojica Imrich 
Bleho a Martin Gálik. Druhí skončili Adam 

Lenčéš s Martinom Malíkom. Tretie miesto 
obsadili Norbert Kondé a Marián Malík.

Turnaj prebiehal takmer 10 hodín. 
Otvorili ho starosta obce Močenok Ro-
man Urbánik a  predseda stolnotenisové-
ho oddielu Karol Malík. Podujatie začalo 
súperením v  základných skupinách dvoj-
hier. V  A-skupine si miesto vo fi nále za-
istil z  prvého miesta a  bez straty setu nie 
koľkonásobný víťaz turnaja Marián Malík. 
Ako druhý postúpil s  tromi víťazstvami 
Imrich Bleho.B skupinu ovládol ďalší hráč 
A-mužstva Močenka Norbert Kondé. S pl-
ným počtom bodov a bez prehry postúpil 
z  prvého miesta. Z  druhej pozície sa do 
záverečnej časti dvojhier prepracoval Da-
niel Čiernik. V C skupine opäť vládli hráči 
močenského A-čka. Z  prvého miesta bez 
prehry postúpil Martin Gálik a ako druhý 
s tromi víťazstvami Martin Malík.

Po základných skupinách dvojhry na-

sledovali zápasy vo štvorhrách. Po odohra-
ní 21 stretnutí mali až 3 dvojice na konte 
rovnaký počet bodov. O víťazoch štvorhier 
tak rozhodlo skóre vzájomných zápasov. Po 
štvorhrách už prišlo na rad fi nále dvojhier. 
Šestica postupujúcich si zahrala vo fi ná-
lovej skupine systémom každý s  každým. 
Započítavali sa aj vzájomné zápasy zo zá-
kladných skupín. Martin Gálik nenašiel 
premožiteľa, i  keď zápasy boli dramatické 
až do konca. O  druhom a  treťom mieste 
rozhodlo skóre. Norbert Kondé, Martin 
a Marián Malíkovci získali vo fi nálovej čas-
ti rovnaký počet bodov. Skóre vzájomných 
duelov však mal najlepšie Norbert Kondé.

Po všetkých odohratých zápasoch na-
sledovalo vyhodnotenie turnaja. Hráčom 
za ich vystúpenie na turnaji na záver poďa-
kovali starosta obce Močenok Roman Ur-
bánika predseda stolnotenisového oddielu 
Karol Malík. Marek Karlubik

V stolnom tenise súperilo 15 hráčov

Vydarený turnaj 
veteránov

Záver kalendárneho roka býva už 
tradične časom na organizovanie pose-
dení a  hodnotení, čo nám rok dal, čo 
bolo dobré a čo mohlo byť lepšie. Tak 
je tomu aj medzi športovcami. Aktív-
ny stolnotenisový oddiel vedený už 
viac ako 30 rokov pánom K. Malíkom 
zorganizoval pre veteránov tradičný 
vianočný turnaj o Pohár starostu obce. 
Ani veteránom sa čas nezastavil. V sú-
časnej dobe ich je už 9. Preto bol turnaj 
rozdelený do dvoch kategórií: hráči do 
70 rokov a  nad 70 rokov. V  kategórii 
„mladších“ zvíťazil pán Jozef Slávik 
pred Romanom Korgom a  Imrichom 
Mlčúchom. Štvrtý bol Marek Paške-
vič. Spomedzi skôr narodených nad 70 
rokov zvíťazil Michal Eiselle nad Šte-
fanom Blehom. Tretí bol náš hosť už 
80-ročný Jozef Krhan z Trnovca. Štvrtý 
bol Július Kolenčík. Hráči na prvých 
troch miestach dostali poháre. V exhi-
bičnom zápase si zahral aj pán starosta 
Roman Urbánik. Porazil veterána pána 
Štefana. Počas turnaja bolo podávané 
malé občerstvenie, o  ktoré sa postaral 
pán Alexander Lenčéš. Touto cestou 
mu ďakujeme. Chutné pagáče napiekla 
Olinka Paštéková a  o  kvalitné víno sa 
postaral Jozef Slávik.

Vincent Tóth stredoškolský učiteľ
na dôchodku

Vedenie územného spolku Slovenského 
červeného kríža v Galante a Šali ocenilo v prvej 
polovici decembra 2016 dobrovoľných darcov 
krvi. Darcom udeľovali niektorú z  Jánskeho 
plakiet alebo Kňazovického plaketu za mno-
honásobné darovanie krvi. Plakety boli odo-
vzdávané v hoteli Centrál v Šali. Spomedzi nie-
koľkých desiatok darcov z  celého šalianskeho 
okresu bolo ocenených aj 8 obyvateľov Močen-
ka. Najvyššej pocty sa dostalo Antonovi Ham-
bálekovi, ktorý si za 100 darovaní krvi prevzal 
z rúk predsedu územného spolku Slovenského 
červeného kríža v  Galante Jozefa Fekulu pre-
stížnu Kňazovického plaketu. Traja Močenča-
nia získali ocenenie zlatou Jánskeho plaketou – 

Marek Lenčéš, Marcela Lenčéšová a Vladimíra 
Lenčéšová. Strieborná plaketa bola udelená Ja-
roslavovi Dičérovi a Štefanovi Skalickému, a to 
za 20násobné darcovstvo. Za 10 darovaní krvi 
získali bronzovú plaketu Ľuboš Blažo a  Jozef 
Hipp. Darovanie krvi je stále napriek vyspelosti 
medicíny nenahraditeľné. Tí, ktorí krv darúva-
jú bezplatne a nezištne, sú zároveň mnohokrát 
tvorcami osudu iných ľudí – tých, ktorí sú na 
ich krv odkázaní. Svojím humánnym činom 
môžu totiž pomôcť navracať zdravie a zachra-
ňovať životy. Ich obetavosť a ochotu pomáhať 
neznámym pacientom pravidelne oceňuje na-
príklad práve aj územný spolok Slovenského 
červeného kríža.  Marcela Lenčéšová

Močenčania ocenení
za darovanie krvi

Vianočný turnaj vyhrali Kepeždani
V  močenskej športovej 

hale sa uskutočnil v  sobotu 
17. decembra 2016 už tra-
dičný Vianočný turnaj vo 
futbale. Podujatia sa zúčast-
nilo 16 mužstiev. Medzi štyri 
najlepšie sa dostali: Benková, 
Kepeždani, La masia a  Dú-
bravskí chlapci. Vo fi nále sa 
stretli Kepeždani a Dúbravskí 
chlapci. Po tesnom výsledku 
1:0 sa víťazmi Vianočného 
turnaja stali Kepeždani.
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V  Močenku otváral v  tomto roku pleso-
vú sezónu obecný ples. Podujatie zorganizo-
valo vedenie obce v  sobotu 21. januára 2017 
v spoločenskej sále obecného úradu. V pora-
dí druhý obecný ples otvoril privítaním hostí 
a  príhovorom starosta Močenka Roman Ur-
bánik. Nasledovali zábava a program v poda-
ní folklórnej skupiny Sečkár z Močenka. „Na 
tomto druhom močenskom obecnom plese 
sa nám veľmi dobre vystupovalo, myslím si, 
že nálada bola veľmi dobrá, a dúfam, že sme 
k nej prispeli aj my ako súbor,“ popísala dojmy 

z vystúpenia vedúca súboru Sečkár Lívia Leš-
šová. Najmä do tanca hrala na plese hudobná 
skupina Milkivej. „Aj keď sme prvýkrát ako 
kapela na plese v Močenku, nálada je výborná, 
čo vždy vyburcuje kapelu k lepším výkonom. 
Myslím, že zatiaľ je spokojnosť z oboch strán – 
zo strany publika aj zo strany kapely je vynika-
júca. My týmto plesom vlastne otvárame našu 
plesovú sezónu, ktorá bude tentokrát trošku 
dlhšia, pretože fašiangy trvajú až do konca 
februára,“ povedal kapelník skupiny Milkivej 
Marek Bielik.

Okrem hudby boli pre návštevníkov plesu 
pripravené večera, torta a  tombola. Obsluhu, 
spokojnosť a  milý úsmev pre každého zabez-

pečili štyria študenti zo 
Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb v Galan-
te. Šikovní chlapci rýchlo 
a podľa bontónu obsluho-
vali všetkých návštevníkov 
plesu, okrem iného profe-
sionálne rozkrájali tortu 
a  nešetrili ani úsmevmi 
a dobrou náladou.

Súčasťou programu 
bola aj ochutnávka mo-
čenských vín od Mirosla-
va Pápaya. „Rozdelili sme to na vína mladé, 
ročník 2016, až po archívne vína do roku 2011. 
Niekto má rád mladé vína, niekto staršie, ta-
kže sme ponúkli širšiu škálu, aby ľudia mohli 
ochutnať. Reakcie boli aj pozitívne, aj kritické. 
To som aj čakal, lebo tie vína nie sú všetky ide-
álne, majú svoje chyby a vidieť, že močenská 
vinárska obec je znalá a skúsená, pretože kde 
bola nejaká chyba, ľudia to našli a hneď mi to 
povedali,“ konštatoval s úsmevom vinár Miro-
slav Pápay. Plesu sa zúčastnil aj starosta Hor-
nej Kráľovej Emil Rábek: „Bol 
som pozvaný pánom staros-
tom na tento ples a myslím, že 
sa ples vydaril. To je podstat-
né, aby sa ľudia stretávali, mali 
sa radi a  mali k  sebe bližšie.“ 
„Je tu veľmi pekné prostredie, 
príjemná atmosféra a je to také 
uvoľnené, super sa tu cítime,“ 
zhodnotila atmosféru plesu 
Darina Pápayová. „Druhý roč-
ník obecného plesu ma veľmi 

príjemne prekvapil hudbou, osvetlením, nare-
žírovaním stolov a celý tento ples je na vysokej 
úrovni. Ďakujem pánovi starostovi, že to takto 
spravil,“ vyjadril svoj názor na organizáciu 
plesu Štefan Rábek. Neskoro v noci bilancoval 
končiaci sa druhý ročník obecného plesu sta-
rosta obce Roman Urbánik: „Myslím si, že po 
minulom ročníku, kedy sme si nastavili urči-
té pravidlá a určitý formát obecného plesu, sa 
tohtoročný zatiaľ odvíja podľa našich predstáv. 
Je to naozaj ples Močenčanov, pre Močenča-

nov a pre ľudí, ktorí Močenku 
určitým spôsobom pomáhajú. 
Tak ako vnímam reakcie ľudí, 
myslím si, že na plese sa im 
zatiaľ páči a  že sme zvolili aj 
dobrú muziku, aj dobré jedlo, 
aj dobré víno, aj príjemnú zá-
bavu.“ Vedenie obce plánuje 
zorganizovať aj tretí ročník 
obecného plesu. Konať sa má 
v sobotu 20. januára 2018.

Marcela Lenčéšová

Spoločnosť Duslo usporiadala na konci 
minulého roka pre svojich zamestnancov 
druhý ročník Vianočných trhov. Svoje vý-
robky a  tovar na podujatí prezentovali pre-
dajcovia z regiónu. Kultúrny program zabez-
pečili ZUŠ a ZŠ z Močenka, ako aj folklórna 
skupina Sečkár. V druhom ročníku vianoč-
ných trhov pripravili orga-
nizátori novinku v  podobe 
vianočnej zbierky. „Rovna-
kou sumou, ktorá sa vyzbie-
ra od zamestnancov, prispeje 
aj zamestnávateľ. O  účele, 
na ktorý peniaze použije-
me, potom rozhodnú za-
mestnanci Dusla,“ popísala 
zbierku personálna riaditeľ-
ka Dusla Silvia Karásiková. 
Pre účastníkov trhov bolo 
pripravené aj občerstvenie: 
„Moje poďakovanie patrí 
reštaurácii Elsa, ktorá posky-

tuje stravovanie zamestnancom Dusla počas 
celého roka. Dnes navyše prispeli pečeným 
prasiatkom a  zabíjačkovými špecialitami, 
ktoré nám poskytli sponzorsky,“ poďako-
vala sa Silvia Karásiková za sponzorský dar. 
Poďakovanie smerovala aj do Močenka: „Za 
program ďakujeme Obci Močenok, základ-

nej umeleckej škole, základnej škole a  fol-
klórnej skupine Sečkár.“ Deti zo ZŠ Moče-
nok predviedli pod vedením Márie Blehovej 
na vianočných trhoch scénku s Mikulášom, 
anjelmi a  čertmi. Sladkosti tentoraz dostá-
vali dospelí – zamestnanci Dusla. Základná 
umelecká škola pripravila koledy v  podaní 
saxofónového tria. Folklórna skupina Sečkár 
vystúpila s vianočnými piesňami a vinšmi.

S  neplánovaným programom vystúpil 
harmonikár skupiny Sečkár Jozef Šuvada. 
V  tom čase sa ako vedúci vodného hospo-
dárstva Dusla lúčil s fi rmou pred odchodom 
do dôchodku. Na žiadosť kolegov zaspieval 
obľúbenú pieseň „Goralu, cy či ne žaľ.“ Har-
monikára odmenili diváci potleskom. „V go-
ralskom prostredí som vyrástol, pretože 
pochádzam z Oravy. Napriek tomu, že som 
odišiel už pred 48 rokmi, kus Oraváka vo 
mne určite zostal,“ prezradil vzťah k Orave 
a k spievanej piesni Jozef Šuvada.

Peter Sýkora

Na vianočných trhoch v Dusle nechýbal goral

Plesová sezóna v Močenku je otvorená

O kultúrny program sa postarala folklórna skupina Sečkár.  Foto: Peter Sýkora

Hostí vítal pán starosta. Foto: Peter Sýkora

Plesová torta. Foto: Peter Sýkora

Jozef Šuvada zaspieval pieseň „Goralu“... Foto: Peter Sýkora
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Žiaci základnej školy 
počas akadémie roz-
tlieskali plnú sálu.
 Foto: Peter Sýkora
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Počas druhého dňa sa predstavila spevácka skupina Močenčkanka.  Foto: Peter Sýkora

Víno posviacal farár  Farnosti Močenok  Peter Michalov.  Foto: Peter Sýkora

Chlapom chutila nielen silvestrovská kapustnica.  Foto: Peter Sýkora

Štátna i obecná polícia už sídli v polyfunkčnom objekte.  Foto: Peter Sýkora

Tohtoročná zima nie je najchladnejšia.   Foto: Peter Sýkora

Záhradkári ponúkali posvätené víno. Foto: Peter Sýkora


