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Močenskí speváci počas fašiangového vystúpenia. Foto: Peter Sýkora

Počas fašiangov hrala DH Močenská kapela. Foto: Peter Sýkora Spevácka skupina Zúgovanka priviedla aj kozu. Foto: Peter Sýkora

Folklórny súbor Sečkár roztlies-
kal divákov. Foto: Peter Sýkora

Postavu vlka si zahrala moderátorka 
Monika Ternerová. Foto: Peter Sýkora
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Obyvatelia Močenka sa rozlúčili s  fa-
šiangami v nedeľu 26.februára 2017.V kul-
túrnom dome sa v  tento deň konalo fa-
šiangové popoludnie. Domáce umelecké 

telesá si pre ten-
to rok pripravili 
program zložený 
z  pásma piesní 
a  tancov. Mode-
rátorkou podu-
jatia bola Mo-
nika Ternerová. 
Príbeh jej Čer-
venej čiapočky 
a  hladného vlka 
spojil jednotlivé 
výstupy folklór-
nej skupiny Mo-
čenčanka, fol-
klórneho súboru 
Sečkár, spevác-

kych skupín Zúgovanka a  Močenskí spe-
váci a  dychovej hudby Močenská kapela. 
Záver programu patril pochovávaniu basy 
v  podaní folklórnej skupiny Močenčanka. 

„Páčilo sa mi to. Bolo to vtipné,“ konštato-
val školák Samko Szorád. „Všetko sa nám 
páčilo, neľutujeme, že sme tu boli,“ pochvá-
lila program Mária Goňová. „Toto je jedno 
z  takých najpeknejších podujatí, ktoré sa 
mi naozaj páči a  vystihuje to ten fašiang. 
Pochovávanie basy má takú tradíciu, kaž-
doročnú. Chodím sem pravidelne a  mne 
sa to veľmi páči,“ zhodnotil podujatie Jaro-
slav Kováč. „Raz pred 50 rokmi som chcel 
vidieť pochovávanie basy, lebo môj kolega 
býval v  Pate a  hovoril o  tom. Tak som sa 
toho zúčastnil a končilo to: Olóresdolóres, 
naučá ťa drahá basa v  pekle móres! Videl 
som to, odišiel som domov a tu sa toho zú-
častňujem zakaždým. Je to veľmi pekné,“ 
popísal svoj prvý zážitok z  pochovávania 
basy Imrich Paštéka. V  stredu 1.marca 
2017 sa Popolcovou stredou začal 40-dňo-
vý pôst. Vyvrcholí Veľkou nocou.

Marcela Lenčéšová

Fašiangovú zabíjačku ukončila Močenská kapela
Obec Močenok v  spolupráci s  poľov-

níckym spolkom Močenský háj pripravila 
v sobotu 25. februára 2017 zabíjačku spoje-
nú s  ochutnávkou zabíjačkových špecialít. 
Pracovníci hospodárskeho dvora zabezpe-
čili v piatok 24.februára 2017 zabitie prasa-
ťa a prípravu mäsa a výrobkov. V sobotu sa 
v  areáli obecného úradu varila kapustnica, 
piekli jaternice a cigánske pečienky. Pre náv-
števníkov bolo okrem jedla k  dispozícii aj 
občerstvenie v podobe vareného vína alebo 
čaju. „Mne sa každá akcia páči, čo robí obec. 
Ja som na každej akcii, či to je zabíjačka, Dni 
obce, Gorazdov Močenok. Varíme guláše 
a podobne, mňa každá akcia teší,“ zhodno-
til podujatie Bohuš Pákozdy. „Voľakedy sme 
aj my zabíjali, veď to sa v každom dome asi 
robilo. No, ale už to pre nás nie je, lebo už 
sme starí, už to necháme pre mladých, už či 
si zabijú lebo nie,“ vysvetlila Mária Beňová. 
„Vôbec som nevedela, že sa to tu chystá, ale 
keď som sa to dočítala v Močenských novi-
nách, tak hovorím mame – babi, na toto si 
spomínam, ráno sme vstávali, aby sme mali 
prstene z prasiatka a  to prvé mäsko, tak to 
bola lahoda! Vôňa je dobrá, možno niečo 
aj ochutnáme,“ zaspomínala si na detstvo 
Mária Topercerová. „Ja rada chodím do tej-
to močenskej spoločnosti. Aj teraz ma už 
priateľky čakajú v  sále. Idem si pre cigán-
sku, lebo určite sú všetky tieto zabíjačkové 
špeciality vynikajúce,“ chystala sa ochutnať 
zabíjačkovú ponuku Gabriela Sabová. „Veľ-
mi rád som prijal pozvanie pána starostu 
v dnešný deň, aj počasie vyšlo. Ako chlapec 
z dediny dokážem posúdiť, že či to robia na 
úrovni, aj tie výrobky, ktoré tuná máte, ta-

kže musím ho pochváliť,“ 
zhodnotil podujatie hosť 
starostu Močenka Fran-
tišek Mrázik. Zabíjačka 
bola súčasťou obecných 
osláv fašiangov.„Na záver 
fašiangového obdobia sme 
pre našich spoluobčanov 
v  spolupráci s  poľovníc-
kym združením Močenský 
háj pripravili ochutnávku 
zabíjačkových špecialít, 
k  tomu, samozrejme, bo-
hatý kultúrny program, 
ktorý je rozdelený do 
dvoch dní, do soboty a ne-
dele. V  sobotu je taká zábava s  posedením 
a v nedeľu je to pochovávanie basy. Verím, že 
tohtoročný fašiang bol veselý a aj jeho záver 
bude veselý, aby sme sa potom na Popolcovú 
stredu stíšili a prišli do obdobia pôstu,“ kon-

štatoval starosta Roman Urbánik. Na záver 
dňa bolo pre návštevníkov zabíjačky pripra-
vené posedenie v spoločenskej sále za sprie-
vodu dychovej hudby Močenská kapela.

Marcela Lenčéšová

Príbeh Červenej čiapočky ukončil fašiangy v obci

Veľkonočnú výstavu
Obec Močenok a Klub tvorivosti pozý-

vajú na výstavu spojenú s predajom, kto-
rá sa bude konať od 3. do 7. apríla 2017 
v Kultúrnom stredisku Močenok (kláštor) 
od 9,oo hod do 17 hod. Svoje výrobky 
môžete priniesť do 30. marca 2017. Kaž-
dého srdečne pozývame.

Výstavu drevorezieb Tibora Lešša 
UKRYTÉ V DREVE

Obec Močenok Vás pozýva na autorskú 
výstavu drevorezieb Tibora Lešša UKRY-
TÉ V DREVE. Výstava bude sprístupnená 

pre verejnosť do 30. 3. 2017 v Spoločen-
skej sále Obecného úradu v Močenku. Zá-
ujemcovia o  výstavu si môžu presný čas 
nahlásiť v Klientskom centre.

Zápis do 1. ročníka
Riaditeľstvo Základnej školy v  Močen-

ku oznamuje, že v  dňoch 3.  – 5. apríla sa 
v priestoroch školy uskutoční zápis detí do 1. 
ročníka na šk. rok 2017/2018 nasledovne:
Pondelok – 3. apríl 2017 v čase 14,00 – 16,30 h
Utorok – 4. apríl 2017 v čase 14,00 – 16,30 h
Streda – 5. apríl 2017 v čase 14,00 – 16,00 h

Starosta obce Roman Urbánik a Peter Kohút pri príprave kapustnice. Foto: Peter Sýkora

Folklórna skupina Močenčanka pochovávala basu.  Foto: Peter Sýkora
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Močenská knižnica pripravila pri prí-
ležitosti oslavy marca ako mesiaca knihy 
bezplatnú registráciu pre nových členov. 
„Asociácia slovenských knižníc a  Spolok 
slovenských knihovníkov a  knižníc vy-
hlásil v  tomto roku už 18. ročník Týždňa 
knižníc v  čase od 13. do 19. marca 2017 
s mottom, „Knižnice pre všetkých“. Mno-
hé knižnice poskytujú v  tomto čase zľavy 
na poplatkoch pre svojich čitateľov. Naša 
knižnica je jednou z nich, ale možnosť re-
gistrácie zdarma umožní počas celého me-
siaca marec,“ vysvetlila dôvody bezplatné-
ho prihlásenia do knižnice jej pracovníčka 
Danka Lóžiová.

Marec je za mesiac knihy vyhlásený na 
počesť Mateja Hrebendu od roku 1955. 
Matej Hrebenda bol šíriteľom slovenských 
a českých kníh, zberateľom ľudových pies-
ní a  rozprávok. Bol kníhkupec a  napriek 
tomu, že bol slepý, miloval literatúru a pred 
znehodnotením zachránil množstvo kníh. 
Pričinil sa tak o vznik knižníc. Žil na pre-
lome 18. a 19. storočia. Matej Hrebenda sa 
v marci narodil i zomrel. Z tohto dôvodu 
sa mesiacom knihy stal práve marec.„Ma-
tej Hrebenda bol významnou osobnosťou 
nielen svojej doby, ale aj súčasnosti. Na-

priek tomu, že bol slepý, 
putoval po celej krajine 
i  veľkých mestách Ra-
kúsko - Uhorska. Pre-
dával a  zbieral knihy, 
zapisoval zvyky a príbe-
hy. Svoju zbierku neskôr 
daroval Pavlovi Dobšin-
skému, ktorý ich využil 
pri písaní Slovenských 
ľudových rozprávok. 
Stretával sa s významný-
mi dejateľmi svojej doby, 
ako boli Štúr alebo Kollár. Na sklonku ži-
vota daroval svoje vzácne knihy prvému 
Slovenskému gymnáziu v  Revúcej. Matej 
Hrebenda patrí k  zakladateľom knižníc 
na Slovensku,“ priblížila osobnosť Mateja 
Hrebendu Danka Lóžiová.

Čitatelia do močenskej knižnice necho-
dia iba v marci, ale navštevujú ju počas celé-
ho roka. Množstvo dospelých i mladých ľudí 
prichádza do knižnice každodenne. Požičia-
vajú si tu knihy alebo si čítajú nové vydania 
časopisov. Častými návštevníkmi knižnice 
sú deti. „Veľmi rada čítam, požičiavam si 
knihy z  knižnice alebo mi mamina kupu-
je. Najradšej čítam knihy od Roalda Dahla, 

lebo sú zábavné, a  od Davida Walliamsa,“ 
popísala svoj vzťah ku knihám Kvetka. „Ja 
veľakrát chodím do knižnice a strašne ma to 
tu baví. Mám veľmi rada knihy od Daniela 
Heviera,“ menovala svojho obľúbeného spi-
sovateľa Ninka. „Baví ma čítať a  najradšej 
mám dievčenské knihy alebo také zábavné, 
ktoré ma pobavia,“ prezradila Pavlínka.

Knižnica v našej obci v uplynulom roku 
rozšírila svoj fond o  približne dve stovky 
nových titulov. V tomto roku pribudnú do 
jej políc ďalšie knihy zakúpené z  rozpočtu 
obce. Prvé z nich si môžu záujemcovia po-
žičať už v priebehu marca.

Marcela Lenčéšová

V marci sa môžete zapísať do knižnice bezplatne

V tomto roku trvalo fašiangové obdobie 
pomerne dlho. Skončilo sa v utorok 28.feb-
ruára 2017. Od stredy 1.marca začalo Po-
polcovou stredou pôstne obdobie. Pôst sa 
v rímskokatolíckej cirkvi začína sedem týž-
dňov pred Veľkou nocou. „Popolcová stre-
da je dňom, kedy sa v kostoloch pri pôstnej 
liturgii vysluhuje svätenina  – pomazanie 
popolom. Popol vždy symbolizoval aj v sta-
rom zákone niečo, čo znamená pokánie, ľú-
tosť nad niečím. Poznáme zo Starého záko-
na dni pokánia, kedy sa mnohí ľudia snažili 
uzmieriť s Bohom, a to začíname aj my. My 
sme vlastne pokračovatelia toho Starého 
zákona v tomto Novom zákone, kde Kris-
tus sám hovorí v tých prvých slovách, ktoré 
začal pri verejnom ohlasovaní: Kajajte sa 
a verte evanjeliu. To je jedna z  formuliek, 
ktorá sa pri poznačení veriacich na čelo 
popolom hovorí. Opakuje sa len to, čo 
Ježiš Kristus prišiel povedať a  čo nesieme 
ako cirkev ďalej. Ak Pán Boh dá, budeme 
to niesť aj ďalej, aby si človek bol vedomý 
svojho hriechu a neprávosti a ľutoval to zlé, 

čo robí vo vzťahu k ľuďom, teda čo si robí-
me niekedy navzájom, a aby ľutoval aj to, čo 
zanedbal vo vzťahu k Bohu,“ vysvetlil farár 
Farnosti sv. Klimenta Peter Michalov. Po-
čet dní pôstu predstavuje symbolické číslo 
„40“. Evokuje očakávanie a príchod nových 
udalostí. Napríklad Ježiš sa postil 40 dní 
pred svojím verejným vystúpením. Rovna-
ko dlho sa postil Mojžiš na vrchu Sinaj. 40 
dní bola zem zaliata vodou počas potopy 
sveta. Taktiež 40 rokov putoval národ púš-
ťou, kým nenašiel úprimný vzťah k Bohu.

„Pôst je vyjadrením stíšenia sa. Aj chrá-
my sa v  pôste prestanú zdobiť. To je na 
znak toho, že si človek má uvedomiť, že 
všetko pekné má svoju trvácnosť a  jedno-
ducho menej sa hrá, menej sa spieva. Aj 
Kristus v  najťažších chvíľach života zostal 
vlastne sám a  to čaká každého jedného 
z  nás práve v  tom, že si človek bude mu-
sieť sám pred Bohom obhájiť to dobré, za 
čo dostane pochvalu, nuž ale, čo je horšie, 
že niekedy si musíme pred Bohom vysvet-
liť aj tie nezrovnalosti s ním a s ľuďmi. No 

na to máme teraz čas, aby sme to urobili 
za života, lebo Písmo sväté pripomína, že 
pokiaľ máte čas, pokiaľ ste na ceste, tak sa 
zamyslite, lebo to je devíza, veličina, ktorú 
nemajú tí, ktorí o svoj čas prídu,“ pripome-
nul Peter Michalov.

Pôst je obdobím, kedy by sa mali veriaci 
snažiť o  zmenu zmýšľania. Majú rozjímať 
nad svojím životom, ľutovať svoje hrie-
chy. Na hlboké rozjímanie a pripomenutie 
si Kristovho utrpenia je vyhradený Veľký 
týždeň. Pôstne obdobie môže znamenať 
pre veriacich aj určitú formu obrody. Tým, 
že sa akoby pozastavia, viac premýšľajú, 
modlia sa, meditujú či obetujú sa, si akoby 
očistia telo i myseľ. „Prajem nám všetkým 
požehnaný čas pôstu, aby sme našli zmysel 
svojho života a  hlavne cestu uzmierenia. 
Pokiaľ si je človek vedomý, že niečo pokriv-
káva aj na ceste k Bohu, tak možno skúsiť 
tú cestu nejakým spôsobom pripraviť alebo 
nejakým spôsobom urobiť niečo pre ten 
vzťah s  Bohom,“ zaželal veriacim močen-
ský farár. Marcela Lenčéšová

Tohtoročné pôstne obdobie začal prvý marec

Jedným z podujatí v Močenskej knižnici je Noc s Andersenom  Foto: Peter Sýkora
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Močenský rezbár Tibor Lešš bol v  Šali 
opäť ocenený. Cenu získal v  rámci postu-
povej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov 
Region Art pre okresy Nitra, Šaľa a  Zlaté 
Moravce. Konala sa vo štvrtok 9.februára 
2017 v  šalianskom kultúrnom stredisku 
Večierka. Podujatie zorganizovalo Krajské 
osvetové stredisko v Nitre. V aktuálnom, 54. 
ročníku, vystavovali desiatky výtvarníkov. 
Na vernisáži výstavy privítali hostí Zdenka 
Smrečková z Krajského osvetového stredis-
ka v Nitre a riaditeľka Krajského osvetového 
strediska v Nitre Daniela Gundová. „Vysta-
vované výtvarné diela sú výsledkom toho, že 
zasadne odborná porota a  vyberie túto vý-
stavnú kolekciu. Tohtoročný Region Art ob-
sahoval 125 prihlásených diel a zúčastnilo sa 
ho 42 autorov. Všetkých 42 autorov tu vysta-
vuje a naozaj všetci každý rok prídu. Oni si 
to považujú za taký kultúrny a výtvarný svia-
tok. Ja sa veľmi teším. Táto výstava nie je len 
o oceňovaní a o tom, že sa ľudia stretávajú, 
ale vlastne pridanou hodnotou je aj rozbo-
rový seminár s odbornou porotou, kde majú 

autori možnosť porozprávať sa o svojich vý-
tvarných dielach, či už individuálne alebo 
všeobecne,“ popísala priebeh podujatia jeho 
hlavná organizátorka Zdenka Smrečková.

Odbornú porotu pod vedením akade-
mického sochára Jaroslava Košša tvorili 
Eva Lehoťáková a  Peter Rehák. Návštevní-
ci výstavy si mohli pozrieť maľby, kresby, 
grafi ky, drevorezby, diela z  keramiky ale-
bo kôry. Rezbár Tibor Lešš získal cenu za 
trojicu diel – Morská láska, Morská panna 
a  V  očakávaní. „Mám radosť aj preto, že 
pán Lešš z  Močenka opäť získal cenu. Je 
to autor, ktorý sa každý rok od roku 1989 
zapája a  vždy nielenže vystavuje, ale vždy 
si odnesie ocenenie a  reprezentuje nás 
v  krajskom aj celoštátnom kole,“ zhodno-
tila prácu Tibora Lešša Zdenka Smrečková. 
Porotkyňa súťaže Eva Lehoťáková pozná 
celé dielo Tibora Lešša: „Je to autor, ktorý 
robí pre radosť seba, svojho okolia. Robí to 
od srdca. Doslova cíti ten drevený materi-
ál, jeho štruktúru, jeho farbu, jeho vôňu. 
Veľmi citlivo si vyberá námety, k mnohým 

námetom sa aj vracia. V poslednom období 
si vyberá témy, ktoré doposiaľ nespracoval, 
a napriek tomu aj v tých nových námetoch 
je nesmierne originálny a svojský. V čom je 
taký najväčší posun, ak by som tak mohla 
povedať, a aj tu v týchto prácach je vidno, aj 
v ďalších, je, že sa zameriava len na podstatu 
a vynecháva detail. To je niečo nové a nie je 
to až tak typické pre insitných umelcov, ale 
osobne si myslím, že to je nejaký moment, 
prvok, ktorý sám v sebe, či už vedome alebo 
nevedome prehodnotil autor.“

Tibor Lešš sa súťaží, výstav a  seminárov 
zúčastňuje pravidelne už niekoľko rokov. 
„Tento rok som spravil niečo z morskej ríše, 
čo som nikde na výstave nevidel–delfína, 
morskú pannu a ženu v požehnanom stave. 
To, že som získal ocenenie, ma veľmi teší 
a budem v tvorbe pokračovať aj v budúcnos-
ti,“ popísal svoju tvorbu Tibor Lešš.

Diela Tibora Lešša postupujú do krajské-
ho kola súťaže, ktoré sa bude konať v apríli 
v Nových Zámkoch.

Marcela Lenčéšová

Generálny riaditeľ Národného osveto-
vého centra Jaroslav Mendel udelil rezbá-
rovi z Močenka Tiborovi Leššovi cenu za 
jeho diela. Ocenenie v  podobe medaily 
nazvanej Pocta svätého Gorazda si Tibor 
Lešš prevzal počas vernisáže svojej prvej 
autorskej výstavy. Tá sa konala vo štvrtok 
16. februára 2017 v priestoroch Krajského 
osvetového strediska v  Nitre. Expozícia 
mala názov Ukryté v  dreve. Bola pripra-
vená pri príležitosti životného jubilea mo-
čenského umelca.„Je to morálne ocenenie 
a, samozrejme, nie všetky návrhy prejdú. 
Myslím si, že v  tomto prípade to tak ne-
mohlo byť, pretože práca pána Tibora Leš-
ša je zjavne pekná, pozitívna a zaujímavá 
pre všetkých,“ vysvetlil dôvody udelenia 
ocenenia Jaroslav Mendel. Pocta svätého 
Gorazda je jedno z najvyšších ocenení, aké 
môže umelec dostať. „Je to pre mňa veľké 
prekvapenie, vôbec som s  takým niečím 
nerátal a mám z toho veľmi veľkú radosť. 
Chcel by som ale povedať, že ešte nekon-
čím, ešte mám jeden cieľ, ten najvyšší – je 
to Poľsko, celosvetová výstava, už vlani 
som sa tam skoro dostal a tento rok sa po-
kúsim, keď nie, na rok tam pôjdem určite,“ 
popísal svoje prekvapenie z vyznamenania 
Tibor Lešš.

Okrem tejto ceny dostal Tibor Lešš od 
riaditeľky Krajského osvetového strediska 
v  Nitre Daniely Gundovej Ďakovný list. 
„Dnes sme všetci v KOS tak trošku dojatí, 
pretože sa nám podarilo získať nádhernú 

výstavu úžasného človeka, pána Tibora 
Lešša, ktorý žije a  tvorí, ako sám hovorí, 
pre obec Močenok. Ja však musím k tomu 
podotknúť, že netvorí len pre obec Moče-
nok, ale tvorí aj pre celé Slovensko a tvorí aj 
pre zahraničie. Dôkazom toho je rozsiahla 
výstava, ktorá sa nachádza v našej výstav-
nej sále, a  dôkazom toho sú aj ocenenia, 
ktoré pán Lešš doteraz získal a ktoré získal 
aj dnes,“ zdôraznila celoslovenský význam 
diel rezbára z Močenka Daniela Gundová. 
Poďakovanie Tiborovi Leššovi za jeho prá-
cu vyjadril aj zástupca starostu Močenka 
Peter Sýkora: „Tiborovi ďakujeme za to, čo 
robí. Jeho diela poznajú ľudia v Močenku 
a poznajú ich aj v zahraničí, dáva do toho 
kus srdca. Keď sa popozeráme okolo, vidí-
me, že je to o živote a  ten život je krásny 
tak, ako ho vidí Tibor.“

Návštevníci expozície si mohli pozrieť 
niekoľko desiatok jeho diel. Tibor Lešš bol 
spokojný s ich nainštalovaním na výstave: 
„Všetky tieto sochy mám doma a  keď sú 
v kope, tak to nie je tak krásne, ako pekne 
to tu spravili. Ďakujem im za to. Ďakujem 
aj obecnému úradu, ktorý mi poskytol 
auto, lebo do môjho by to všetko nevo-
šlo, aby sme mohli preniesť sochy. Veľmi 
pekne ďakujem, že chodia na takéto rôzne 
výstavy a súťaže so mnou.“ Kurátorkou vý-
stavy bola Eva Lehoťáková. „Beriem to ako 
česť, že som mohla byť kurátorkou prá-
ve tomuto autorovi a  porozprávať aspoň 
stručne o  jeho tvorbe. Drevo, drevorezby, 

drevené plastiky mi vždy boli aj sú veľmi 
blízke. Tieto jeho diela rozprávajú sami za 
seba, sú plné zážitkov, životných skúsenos-
tí, emócií, citu, lásky, vzťahu a  v  nemalej 
miere aj tej rezbárskej zručnosti,“ zhodno-
tila tvorbu Tibora Lešša Eva Lehoťáková.

Močenského rezbára prišla na výsta-
vu podporiť široká rodina. V rezbárskom 
umení ho celé roky podporuje najmä man-
želka Anna. „Debatujeme o tom a veľakrát 
ma zavolá, aby som sa pozrela, aby som 
skomentovala, pokritizovala, a  tak som 
taký slabý poradca. Ja som veľmi rada, že 
sa venuje takémuto koníčku, pretože je to 
obohatenie celej rodiny. Som strašne šťast-
ná, že sa mu dostalo takejto pocty k  jeho 
výročiu a že mu to Krajské osvetové stre-
disko v  Nitre pripravilo,“ popísala svoju 
radosť umelcova manželka.

Tibor Lešš vytvoril za viac ako štvrťsto-
ročie asi 2 500 väčších či menších drevo-
rezieb. Jeho dielo je zapísané aj v  Zlatom 
fonde Slovenskej republiky.

Marcela Lenčéšová

Tibor Lešš získal cenu v súťaži Region Art

Tibor Lešš získal ocenenie Národného osvetového centra

Tiborovi Leššovi (vľavo) odovzdal cenu generál-
ny riaditeľ NOC Foto: Jozef Bleho
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Veronika Paulovičová
hviezdou plesu Dusla

Spoločnosť Duslo 
usporiadala v priesto-
roch kultúrneho 
domu v  Šali  II. roč-
ník reprezentačného 
plesu. Podujatie bolo 
primárne určené pre 
zamestnancov pod-
niku a  ich rodinných 
príslušníkov. Ples zor-
ganizoval tím pod ve-

dením personálnej riaditeľky Dusla Silvie 
Karásikovej. „Minulý rok sa nám ples veľ-
mi vydaril, takže tento rok nebol problém 
minúť lístky, pretože bol veľký záujem. 
Tešíme sa, že ľudia sa zabávajú a  majú 
záujem o náš ples. Máme tu vždy bohatú 
tombolu, moderátorka je tento rok veľ-
mi úžasná a robí dobrý program. Zabáva 
ľudí, vtiahla ich aj do programu. Myslím 
si, že ľudia sú veľmi spokojní,“ zhodnotila 
priebeh plesu Silvia Karásiková. Podujatie 
moderovala Veronika Paulovičová. „Mám 
veľmi rada také spoločnosti a klientov, kto-
rí ma nechajú tak prirodzene moderovať,“ 
opísala svoje pocity z plesu moderátorka. 
Pre hostí bol pripravený program v podo-
be vystúpenia ľudovej hudby Muzička zo 
Šoporne, tanečnej skupiny Cre Dance či 
hudobnej skupiny Midnight Spirits Band 
z Bratislavy. Mária Blehová

Farnosť sv. Klimenta v  Močenku zor-
ganizovala 28. januára 2017 už 8. ročník 
Farského plesu. Zábava sa konala v spolo-
čenskej sále močenského obecného úradu. 
Plesu sa zúčastnili desiatky návštevníkov. 
Organizátori pre nich pripravili program 
v podobe predstavenia spoločenských tan-
cov, vystúpenia hudobnej skupiny Brilax 
či tanečníkov z  Akadémie tanca z  Nitry. 
„Podľa mňa bola atmosféra úžasná. Veľ-
mi dobre sa mi tancovalo pre týchto ľudí. 
Parket bol síce trochu menší, ale bolo to 
v pohode,“ pochvaľoval si podujatie jeden 
z tanečníkov Akadémie tanca Magnus. Pre 
hostí plesu bolo pripravené aj jedlo, nápoje 
či bohatá tombola. Moderátorkou večera 
bola Mária Vörösová.

Väčšina návštevníkov bola na Farskom 

plese už po niekoľký raz. Pochva-
ľovali si atmosféru aj prostredie. 
„My chodíme na tento ples kaž-
dý rok. Páči sa nám tu. Je tu dob-
rá atmosféra a  príjemní ľudia,“ 
zhodnotila ples Sabína Urbano-
vá. „My s rodinou sa každoročne 
snažíme prísť na tento ples, lebo 
je tu vždy veľmi dobrá nálada. 
Ľudia sa tu bavia, usporiadate-
lia sa snažia urobiť niečo nové. 
Tento ples je vždy vypredaný, to 
znamená, že tá úroveň je veľmi 

dobrá,“ popísala dôvody účasti na plese 
Silvia Karásiková.

Organizátori boli s  priebehom plesu 
spokojní. „Klasicky dobre prebiehajúci 
ročník. Za tých osem rokov sme si tu uži-
li dobrej zábavy  – aj po tej organizačnej 
stránke. Sme zohratý tím,“ konštatoval je-
den z hlavných organizátorov Peter Kohút. 
„Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pri-
činili o to, že tento ročník Farského plesu 
mohol byť zorganizovaný. Chcem sa poďa-
kovať tým, ktorí obetovali svoj čas a náma-
hu, aby toto všetko pripravili. O tom, že sa 
energiu oplatí investovať, svedčí to, že je oň 
každý rok záujem a ľudia sa tu bavia,“ vy-
jadril svoju spokojnosť farár Peter Micha-
lov, hlavný organizátor podujatia.

Marcela Lenčéšová

Materská škola v  Močenku pripravila 
v  tomto roku svoj prvý ples. Podujatie sa 
konalo v spoločenskej sále Obecného úra-
du v Močenku. Určené bolo predovšetkým 
pre pedagógov a  rodičov škôlkarov. Hostí 
vítala riaditeľka močenskej materskej ško-
ly Soňa Hippová so svojím manželom. „Už 
niekoľko rokov som sa pohrávala s  myš-
lienkou zorganizovať ples. Konečne som 
mala okolo seba tých správnych ľudí, zapá-
lených ľudí pre túto myšlienku, ktorí boli 
ochotní spolupracovať a pripraviť tento ples 
pre rodičov, ich príbuzných a našich priate-
ľov a známych. Som veľmi rada, že sa nám 
to podarilo a  teraz je už na nich, či sa im 
tento ples bude páčiť, či sa dobre zabavia 
a či budú chcieť prísť aj na ďalší rok,“ zhod-
notila organizáciu plesu riaditeľka Mater-
skej školy v  Močenku Soňa Hippová. Pre 
návštevníkov bol pripravený program v po-
daní hudobnej skupiny Th e Best a tanečnej 
skupiny Dance For You z Hurbanova. „Cíti-
me sa tu fantasticky, hrá sa nám tu výborne. 
Sme tu druhýkrát teraz. Aj prvýkrát sa nám 
tu hralo výborne, takže sem prídeme ke-
dykoľvek hrať, keď budete chcieť,“ popísal 
svoje dojmy z  vystúpenia vedúci skupiny 

Th e Best Marián Hudec. Súčasťou progra-
mu bola aj tombola. Ceny do nej darovali 
priaznivci plesu a materskej školy. Pre náv-
števníkov plesu bola pripravená aj večera. 
Zabezpečila ju reštaurácia Elsa z Močenka. 
„Chceme poďakovať za pozvanie, je tu veľ-
mi dobre, veľmi dobrá zábava. Tento rok 
sme na prvom plese a veľmi sa nám tu páči. 
Vyhrali sme v tombole, takže čo si viac mô-
žeme priať,“ zhodnotila podujatie 
Lenka Molnárová. „Tento prvý ples 
materskej školy mal svoj význam 
a  svoje poslanie. Mne osobne sa 
páčilo a verím, že aj všetkým ostat-
ným. Treba sa poďakovať organi-
zátorom a popriať im dostatok elá-
nu a  tvorivosti do budúcnosti pri 
organizovaní druhého ročníka,“ 
poďakoval organizátorom starosta 
obce Močenok Roman Urbánik. 
„Som veľmi spokojná, trošku sme 
sa obávali tohto prvého ročníka, 
keďže v Močenku je dosť plesov, ale 
myslím si, že to vyšlo super, ľudia 
sa veľmi dobre bavia, tombola bola 
bohatá, takže super všetko na sto 
percent vyšlo,“ pochválila priebeh 

plesu učiteľka materskej školy Erika Hippo-
vá. „Ľudia sa bavia, jedlo je výborné, tom-
bola bola bohatá, myslím si, že tento rok 
má ples veľký úspech a verím, že v tom bu-
deme pokračovať aj budúci rok,“ vyjadrila 
myšlienku zorganizovania ďalšieho ročníka 
plesu učiteľka materskej školy Ingrid Od-
rášková.

Mária Blehová

Na Farskom plese skupina Brilax
aj Akadémia tanca z Nitry

Materská škola rozšírila počet plesov v Močenku

Farský ples  Foto: Katarína Kohútová

Ples MŠ  Foto: Ivan Števko

Veronika Paulovičová
 Foto: Juraj Kováč
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Učiteľky Materskej školy v  Močenku 
pripravili pre škôlkarov počas tohtoroč-
ných fašiangov karneval. Tému podujatia 
vyjadroval čarovný zámok a  hrad. Žiačky 
a žiaci škôlky boli prezlečení za rozprávko-
vé bytosti. „Deti sú poobliekané v maskách, 

ktoré im aj sami rodičia pripravili. Sú tam 
aj masky, ktoré si deti zapožičali. Určite boli 
motivovaní rôznymi známymi rozpráv-
kami, ktoré radi pozerajú. Sú to ich vzory. 
Deti sa premenia na tieto rozprávkové by-
tosti na ten jeden deň,“ vysvetlila riaditeľka 
materskej školy v Močenku Soňa Hippová. 
Škôlkari sa predviedli napríklad ako prin-
cezné, tiger, opravár či Zoro. Na karnevale 
nechýbala hudba. „Zábava je super. Toto je 
nádherné obdobie: karneval, fašiangy. De-
tičky sa veľmi tešili, pripravovali sa na to. 
Je pre ne urobená veľká oslava. Ráno prišli 
hneď oblečení. Ja som sa tiež na to pripra-
vila. Všetci sa tešíme, zabávame, hráme sa, 
a tak si pripomíname tieto tradície,“ popí-
sala zábavu na karnevale učiteľka materskej 

školy Ľubomíra Prváková. V každej triede 
si učiteľky pripravili samostatný program 
pre deti. „Od rána tu máme veľkú zábavu, 
postarali sa o to najmä Spidermani, ktorí tu 
trošku vymýšľali. V rámci možnosti triedy 
sme si zatancovali, plánujeme si ešte za-
súťažiť s  detičkami. Teraz tu máme druhú 
triedu a detičky hádajú masky detí z druhej 
triedy. Dúfame, že taká zábava bude po celý 
deň,“ zhodnotila karneval učiteľka Ingrid 
Odrášková. „Premenili sme sa na krásne 
masky. S  detičkami sa od rána zabávame, 
tancujeme, hráme sa rôzne hry, pôjdeme sa 
zahrať aj stoličkový tanec, ktorý deti veľmi 
obľubujú, a je tu dobrá zábava,“ dodala uči-
teľka Zuzana Kubačeková.

Mária Blehová

Podnikateľ Štefan Rábek zorganizoval 
v  tomto roku už štrnásty ročník podnika-
teľského plesu. O  podujatie bol veľký záu-
jem. Z tohto dôvodu sa opäť konalo v PKO 
v  Nitre. Pre hostí bol pripravený hudobný 
aj tanečný program. Na plese vystúpili Bar-
bora Švidraňová, Dara Rolins, Terchovskí 
muzikanti, kapela Profi l či tanečná skupina 
Old School Brothers. Moderátorom večera 
bol Štefan Skrúcaný. Terchovskí muzikanti 
vítali hostí svojou hudbou vo vstupnej hale. 
„Ten, kto má rád ľudovú hudbu, príde k nej. 
Ten, kto nemá rád ľudovú hudbu alebo ho 
neoslovuje, tak si ju ani nevšíma. Ale mám 
pocit, že vždy, keď hráme, tak vždy sú tam 
nejakí ľudia, ktorí sa zastavia, počúvajú, za-
spievajú, zatancujú,“ skonštatoval terchov-
ský muzikant Alojz Mucha.

Kapela Profi l zahrala úvodnú skladbu 
Alžbetínska serenáda. „Nálada je výbor-

ná, hostia boli skvelí. Povedal by som, že 
hviezdy nebeské, úžasné. Ľudia sa nám ba-
via perfektne, nemám slov, som úplne une-
sený,“ popísal svoje pocity z plesu kapelník 
skupiny Profi l Ján Žitňanský. Podujatie si 
pochvaľovali aj ďalší vystupujúci. „Tancovali 
sme našu špeciálnu choreografi u na ľudovú 
hudbu aj v krojoch a reakcie boli vynikajúce. 
Vymysleli sme túto choreografi u už minulý 
rok a  ako tak chodíme Slovenskom, tak sú 
všelijaké reakcie, ale väčšinou to ľudia berú 
pozitívne, z čoho sa veľmi tešíme,“ vysvetlil 
tanečník Old School Brothers Miroslav Žilka 
„Veľmi dobre sa mi spievalo, bola tu skvelá 
atmosféra, ľudia tancovali, bol plný parket. 
Dlho sme nehrali pre tak veľa ľudí. Bolo to 
pre nás veľmi príjemné. Toto je náš najväčší 
ples, ktorý sme zatiaľ hrali, a naozaj musím 
povedať, že tu bola skvelá atmosféra,“ zhod-
notila ples speváčka Barbora Švidraňová. 

„Museli ste si všimnúť, že ľudia boli výborne 
naladení a spievali, tancovali, bavili sa. Mys-
lím si, že misia bola splnená. Ja mám rada, 
keď sa ľudia vedia baviť, napriek tomu, že 
prídu v dlhých šatách, podpätkoch, a  tak si 
zatancujú, ako keby mali zase pätnásť,“ po-
chválila zábavu speváčka Dara Rolins. Štefan 
Skrúcaný nemoderoval ples podnikateľov 
po prvý raz. „Tento ples má už svoje miesto 
a  svoj zvuk. Myslím si, že všetko je skvelé: 
skvelé čísla, skvelí ľudia z nášho šoubiznisu. 
A musím povedať, že hlavne skvelí ľudia pri-
chádzajú na tento ples, lebo je to ples, na kto-
rom začne hrať prvé hudobné kolo a hneď je 
plný tanečný parket a takto to je až do rána,“ 
skonštatoval moderátor plesu. „Štrnásty roč-
ník plesu si myslím, že sa vydaril. Hostia pri-
šli všetci. Myslím si, že sú spokojní a my sme 
tiež spokojní,“ zhodnotil podujatie organizá-
tor plesu Štefan Rábek. Mária Blehová

Ples podnikateľov spestrili známe osobnosti

Vedenie močenskej základnej školy 
v  spolupráci so svojimi pedagógmi uspo-
riadalo v stredu 8. februára 2017 karneval. 
Toto v škole tradičné podujatie fašiangové-
ho obdobia bolo určené pre žiakov prvé-
ho stupňa. Konalo sa v školskej telocvični. 
Zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok detí. 
Do školy prišli v  maskách zakúpených 
v obchodoch, ale aj originálne vyrobených 
doma. Deti boli prezlečené za rozprávkové 
postavičky, princezné, najrôznejšie povo-
lania, ale aj zvieratá, múmiu či za hrozno. 
„Nálada je naozaj prekrásna, detičky sa 
s rodičmi pohrali s maskami, ktoré sú na-
ozaj veľmi nápadité. Chcem pochváliť aj 
pani učiteľky, ktoré vyzdobili perfektne 
túto telocvičňu, a tak dodali tejto akcii ešte 
výraznejší šmrnc. Akciu hodnotím zatiaľ 

veľmi pozitívne,“ zhodnotil karneval riadi-
teľ základnej školy Eduard Lacko. Pre deti 
bol pripravený program v podobe rôznych 
súťaží a tancovania na detské piesne. Súčas-
ťou programu bol aj výber najkrajšej masky 
karnevalu. Porotu tvorili učiteľky močen-
skej základnej školy. Hodnotili originalitu 
a  krásu masiek. Pre tie najlepšie boli pri-
pravené ceny v podobe drobných darčekov.
„Masky sú krásne, originálne, deti sa vý-
borne zabávajú. Dôležité je, že je dobrá zá-
bava, každý je spokojný a všetci sa tešíme,“ 
popísala svoje pocity učiteľka Zuzana Borec-
ká. Niektoré deti prezradili, čo predstavujú 
a kto im s maskami pomáhal. „Som hrozno 
a s maskou mi pomáhali moje sestry,“ pre-
zradila Ninka. „Ja som cukrík, babka mi 
ušila tento oblek a  mamina mi tam prišila 

cukríky,“ vymenovala autorky svojho kos-
týmu Julinka. „S  maskou mi pomohla ka-
marátka a moja mamina. Som maska Párty 
obchod. Vymyslela to mamina,“ pochválila 
sa s maskou Naďka. Marcela Lenčéšová

V školskej telocvični tancovali zvieratá, múmia, ale aj hrozno

Karneval ZŠ  Foto: Nikoleta Blehová

Materská škola sa premenila na rozprávkovú krajinu

Karneval MŠ  Foto: Soňa Hippová
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Obec Močenok pripravuje rekonštrukciu 
materskej školy. Realizovať by ju chcela z prí-
padnej podpory projektu, ktorý predložila Mi-
nisterstvu pôdohospodárstva a  rozvoja vidie-
ka SR. To pred časom v  rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu vyhlásilo 
výzvu na podávanie projektov. Projekty sa 
podávali vyššiemu územnému celku. Ten je 
sprostredkovateľom pre Integrovaný regionál-
ny operačný program. Naša obec sa uchádza 
o  fi nancie s  projektovým zámerom na rekon-
štrukciu materskej školy spojenú s rozšírením 
kapacity. Podané projekty majú byť vyhodno-
tené a vybrané do konca marca. „Chcem ubez-
pečiť všetkých zamestnancov materskej školy, 
rodičov, ale aj širokú verejnosť, že o  všetkých 
ďalších krokoch, ale aj postupnostiach, kto-
ré budú nasledovať, ich budeme informovať. 

Teraz nevieme reálne povedať, kedy sa začnú 
vykonávať práce, pretože na vyhodnotenie pro-
jektu a ďalšie náležitosti s verejným obstaráva-
ním sú vždy nejaké časové termíny, preto určite 
budeme tento problém komunikovať a budeme 
informovať všetkých, ktorí majú túto informá-
ciu dostať,“ vysvetlil neurčitosť termínu reali-
zácie projektu starosta obce Roman Urbánik.

V  prípade úspešnosti podaného projektu 
by bola prevádzka objektu materskej školy do-
časne uzatvorená. Táto situácia by nastala po 
ukončení všetkých legislatívnych úkonov a ve-
rejných obstarávaní.„V súčasnom zadaní, ktoré 
sme urobili, sú práce zhruba v objeme 550 000 
eur, z toho 395 000 eur je nárokovateľná čiastka 
na základe prác a rozšírenia kapacity, respektíve 
počtu žiakov o desať,“ spresnil fi nančné požia-
davky predloženého projektu starosta Močen-

ka. Ak by projekt nebol úspešný, rekonštrukcia 
materskej školy by bola fi nancovaná z  iných 
zdrojov. „Realizovali by sme iný variant. Bola 
by to rekonštrukcia existujúcich priestorov 
školy. To znamená rozvody vody, kanalizácie, 
sociálne zariadenia, podlahy, rekonštrukcia 
školskej kuchyne a  jej technologické vybave-
nie. Tieto práce by sme vykonávali z vlastných 
fi nančných zdrojov, ktoré máme v  rozpočte, 
a  z  úveru, s  ktorým rátame,“ popísal druhú 
možnosť rekonštrukcie Roman Urbánik. Opra-
va existujúcich priestorov, ak by projekt nebol 
úspešný, je naplánovaná na prelom konca škol-
ského roka a začiatku prázdnin. Pre deti, ktoré 
musia v  danom období navštevovať materskú 
školu, pretože obaja ich rodičia pracujú, bude 
vedenie školy a  obce hľadať náhradné rieše-
nie. Jednou z  možností je napríklad využitie 
priestorov základnej školy.

Marcela Lenčéšová

Po roku plánovania a príprav vzniklo na 
Základnej škole v Močenku terárium. Vybu-
dovali ho žiaci z akvaristicko-teraristického 
krúžku pod vedením riaditeľa školy Eduar-
da Lacka. Terárium sa nachádza v  treťom 
pavilóne školy. „Toto je prvý produkt, ktorý 
vyšiel z  dielne akvaristicko-teraristického 
krúžku, v rámci ktorého sme spolu s mojimi 
13 deťmi postavili a navrhli toto terárium. 
Deti naozaj hneď od začiatku veľmi pek-
ne spolupracovali, starali sa o  korytnačky, 
rybičky, zaujímajú sa o prírodu, pretože aj 
sami doma chovajú alebo by chceli chovať 
takéto prvky prírody,“ popísal činnosť krúž-
ku riaditeľ Eduard Lacko. „Čistíme koryt-
načky, fi lter aj vodu. Učím sa o  rybičkách, 
lebo máme doma rybičky,“ vysvetlila svoj 
záujem o krúžok Miška. „Mňa tu zaujalo, že 
čistíme akvárka a môžeme sa naučiť všeličo 
o rybičkách. V prvej budove máme koryt-

načky a  v  druhej rybičky. 
Teraz máme nové terárium 
s  agamami,“ vymenovala 
zvieratá v akváriu a teráriu 
Viktória.

Výber zvierat do terária 
prebehol prostredníctvom 
výberového konania. Volili 
ich žiaci školy hlasovaním. 
To sa uskutočnilo za pomo-
ci učiteľa Radoslava Nove-
linku a  školského časopisu 
Bác. Žiaci vybrali jaštery  – 
agamy bradaté. „Chov agám 
je oproti chovu rybičiek trošku náročnejší. 
Treba k  nim naozaj každodenný prístup. 
Denne ich kŕmime cvrčkami, zeleným šalá-
tom a mrkvou. Nie je to až také náročné z fi -
nančného hľadiska, ale trošku z  časového. 
Máme raz za týždeň krúžok, kde sa staráme 

o  akvárium aj terárium a  deti sa toho radi 
zúčastňujú,“ porovnal starostlivosť o  akvá-
rium a  terárium Eduard Lacko. V  teráriu 
žijú 3 agamy– jeden samček a dve samičky. 
Žiaci im v hlasovaní dali aj mená. Volajú ich 
Dexter, Bela a Lili. Marcela Lenčéšová

Do školy sa nasťahovali jaštery

Terárium  Foto: Peter Sýkora

Žiaci Základnej školy v Močenku dostá-
vali počas posledného januárového dňa toh-
to roku hodnotenia za prvý polrok školské-
ho roka. Známky dostali v  podobe výpisu. 
Polročné vysvedčenie sa už neodovzdáva. 
Túto zmenu priniesla reforma v školstve. Vy-
svedčenie so známkami za obidva polroky 
dostanú žiaci na konci roka. „Niektorí budú 
naozaj šťastní, pretože keď som pomáhal pri 
tlačení vysvedčenia, videl som samé jednot-
ky. Niektorí budú možno sklamaní, ale je 
to dôvod na to, aby sa zamysleli. Majú pred 
sebou ďalší polrok, kde je možné, že si tie-
to známky zlepšia. Veľký dôraz kladieme na 
vysvedčenie práve žiakov deviateho ročníka, 
pretože tento výpis im už ide do prihlášok 

na stredné školy,“ vysvetlil dôležitosť polroč-
ných výpisov známok pre deviatakov riadi-
teľ školy Eduard Lacko. „Vysvedčenie bolo 
podľa mňa dobré, mala som samé jednotky 
a som spokojná so svojím výkonom. Dúfam, 
že bude pochvala a možno aj nejaká odme-
na, nechám sa prekvapiť,“ prezradila žiačka 
Hanka. „Mala som čisté jednotky a som spo-
kojná s  vysvedčením. Za odmenu pôjdem 
za svojím koníkom,“ pochválila sa ďalšia 
žiačka. „Myslím si, že možno konštatovať, že 
vysvedčenie resp. známky, ktoré žiaci dosta-
li, sú pomerne solídne. Je tam určitá rezerva, 
pretože niektorí žiaci sa naozaj veľmi svedo-
mite pripravujú na vyučovanie, nuž a niek-
torí to, pravdupovediac, fl ákajú,“ zhodnotil 

známky žiakov močenskej základnej školy 
Eduard Lacko.

Žiaci boli hodnotení aj v rámci celého Slo-
venska. V škole sa uskutočnilo testovanie Kom-
paro. Základná škola v  Močenku dosiahla vý-
borné výsledky zo Slovenského jazyka. Zaradila 
sa tak medzi úspešné školy z celého Slovenska. 
Celkovo patrí do prvej štvrtiny všetkých škôl na 
Slovensku. Dostala o tom aj osvedčenie.

Po odovzdávaní výpisov polročných 
známok sa uskutočnilo rodičovské združe-
nie pre rodičov a žiakov deviateho ročníka. 
Združenia sa zúčastnili aj výchovní poradco-
via z okolitých stredných škôl. Žiakom a ro-
dičom prezentovali odbory, na ktoré sa žiaci 
môžu prihlásiť.  Mária Blehová

Polročné hodnotenie bolo pre deviatakov dôležité

Materská škola sa bude rekonštruovať
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Dane a poplatky v obci po novom
Niektoré platby daní a poplatkov v obci Mo-

čenok majú v roku 2017 nové postupy. Upravu-
je ich novela všeobecne záväzného nariadenia 
(VZN). Jednou z  noviniek je zmena sadzby 
poplatku za komunálny odpad pre právnic-
ké osoby, teda podnikateľov. Mení sa taktiež 
spôsob a termín vývozu odpadov právnickým 
osobám. „Komunálny odpad u podnikateľov sa 
bude vyvážať v  týždňových alebo dvojtýždňo-
vých intervaloch. Podnikatelia, ktorým tento 
spôsob nevyhovuje, si môžu zvoliť aj vývoz od-
padu prostredníctvom vriec, ktoré si môžu za-
kúpiť v klientskom centre. Každá nádoba musí 
byť označená nálepkou, kde je určený interval 
vývozu. Kto nemá na nádobe nalepenú nálep-
ku, tomu komunálny odpad nebude vyvezený,“ 
informoval o spôsobe zberu a vývozu odpadov 
prednosta obecného úradu Ján Valek.

Dane fyzických osôb sa nezmenili. Pre všet-
kých občanov obce, nielen pre podnikateľov, 

však platí povinnosť mať na smetnej nádobe 
na komunálny odpad nálepku.„Čo sa týka daní 
obyvateľov, tie sa nemenili v novele VZN. Spô-
sob vyberania daní je nasledovný – daňovníci, 
ktorým sa menil stav, to znamená kúpili alebo 
predali nejaký majetok, museli podať daňové 
priznanie do 31. januára. Na základe týchto 
daňových priznaní sa potom v  priebehu me-
siacov február  – marec spracujú daňové vý-
mery. Výmery budú v priebehu mesiacov apríl 
a  máj doručované do všetkých domácností 
v  obci Močenok. Na základe týchto výmerov 
sa potom bude nasledovne vyberať úhrada 
dane a poplatku za vývoz komunálneho odpa-
du. Úhrada môže byť zrealizovaná v pokladni 
obce alebo prostredníctvom účtu,“ spresnil čas 
a spôsob platenia daní a poplatkov Ján Valek.

V platnosti pre občanov zostáva aj možnosť 
požiadať o zníženie, respektíve odpustenie za-
platenia poplatku za komunálny odpad pre 

osoby, ktoré sa viac ako 90 dní v kalendárnom 
roku zdržujú mimo obce. Žiadosť je možné 
podať od 1. apríla najneskôr do 30. septembra. 
Dôvody zníženia alebo odpustenia poplatkov 
je potrebné preukázať každoročne hodnover-
ným dokladom. Dlhodobý pobyt v zahraničí 
doloží obyvateľ obce čestným vyhlásením. 
Nárok na zníženie poplatku za komunálny 
odpad majú aj majitelia nehnuteľností, ktorí 
nemajú na území obce trvalý pobyt a vo svo-
jich nehnuteľnostiach sa zdržiavajú minimál-
ne alebo vôbec. Spôsob a podmienky platenia 
daní a  poplatkov v  obci Močenok upravuje 
VZN číslo 15/2016, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa VZN číslo 13/2015 o  miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Ďalšie informácie 
k daniam a poplatkom poskytnú záujemcom 
referentky v obecnom úrade.

Marcela Lenčéšová

Obec Močenok naplánovala aj pre rok 2017 niekoľko investičných akcií. 
„V prvom rade je to dobudovanie miestneho trhoviska na Školskej ulici. Ďalej 
plánujeme začať rekonštrukciu materskej školy. Z tých ďalších akcií, ktoré máme 
naplánované, spomeniem budovanie chodníka na ulici M. R. Štefánika a  ak 
všetko dobre pôjde, tak aj parkovacích plôch pri športovej hale, chodníka na uli-
ci Vinohradskej alebo budovanie priechodu pre chodcov pri obecnom úrade,“ 
spomenul najväčšie plánované investičné akcie starosta Močenka Roman Urbá-
nik. Obec pripravuje taktiež rozšíriť kamerový systém. Na jeho realizáciu získala 
dotáciu vo výške 10 000 eur. Z vlastného rozpočtu doplní 9 000 eur, vďaka čomu 
bude kamerový systém monitorovať i ďalšie časti obce. Do plánu sú zaradené aj 
výstavby a rekonštrukcie menšieho rozsahu. Pripravuje sa napríklad dokonče-
nie stojísk pod kontajnery na separovaný zber skla a textilu.„V zásade na všetky 
akcie, ktoré som spomenul, máme vyčlenené fi nančné prostriedky. V prípade 
materskej školy hovoríme o dvoch možných postupoch riešenia. Prvý, ak náš 
projektový zámer bude úspešný, bude kombináciou dotácie a vlastného zdroja 
fi nančných prostriedkov. V prípade, že by zámer nebol úspešný, by sme to riešili 
z  vlastných zdrojov a  pôžičky z  nejakej bankovej inštitúcie. Na ostatné akcie 
máme fi nančné prostriedky pripravené z  vlastných zdrojov,“ doplnil Roman 
Urbánik.

Plánované investičné akcie sa budú rozbiehať postupne. Ich realizácia a prie-
beh budú závisieť od poveternostných podmienok. Ide napríklad o budovanie 
chodníkov, plochy trhoviska alebo betónovanie stojísk. Marcela Lenčéšová

Od polovice uplynulého kalendárneho 
roka sa zmenili podmienky pre vývoz odpa-
du. Podľa nich už obec nebude umiestňovať 
veľkokapacitné kontajnery na jar a v jeseni na 
tradičných miestach v Močenku. Nadrozmer-
ný odpad, ako sú napríklad nábytok, matra-
ce, koberce, molitany a  podobne budú môcť 
občania odovzdať v zbernom dvore. „Veľko-
objemový odpad môžu občania Močenka 
odovzdať bezplatne počas celého roka na zber-
nom dvore druhotných surovín v  Úzkej uli-
ci,“ potvrdila informáciu Lucia Hambálková 
z  močenského obecného úradu. V  zbernom 

dvore sa bude odovzdávať aj drobný stavebný 
odpad. Jeho vývoz nie je zarátaný v poplatku 
za odpady, ktorý občania platia na obecnom 
úrade raz ročne. Odovzdanie tohto odpadu 
nie je bezplatné. „Drobný stavebný odpad je 
podľa zákona spoplatnený. Občania obce Mo-
čenok môžu odovzdať drobný stavebný od-
pad, ktorý vyprodukujú, v zbernom dvore. Na 
jednu osobu môžu odovzdať maximálne 150 
kg,“ doplnila informácie Lucia Hambálková. 
Drobné stavebné odpady sa delia podľa zlože-
nia – môže ísť napríklad o tehly, betón a po-
dobne. Na základe toho, aký odpad občania 

do zberného dvora privezú a  koľko kilogra-
mov ho bude, im bude podľa platného cenní-
ka vyrátaný poplatok za odovzdanie odpadu. 
V prípade, že má niekto z obyvateľov obce viac 
stavebného odpadu ako 150 kg, ak napríklad 
rekonštruuje dom alebo byt, musí sa v zberni 
druhotných surovín dohodnúť s  personálom 
na inom postupe jeho likvidácie a  zhodno-
tenia. Zmeny v nakladaní s drobným staveb-
ným a nadrozmerným odpadom vyplývajú zo 
všeobecne záväzného nariadenia obce Moče-
nok číslo 5/2016 o nakladaní s komunálnymi 
a drobnými stavebnými odpadmi. Nariadenie 
vzniklo na základe zákona číslo 79/2015 o od-
padoch. Marcela Lenčéšová

Obec plánuje investovať do výstavby
a rekonštrukcie aj v roku 2017

Veľkoobjemové kontajnery v obci nebudú

Obec Močenok v spolupráci
so Základnou školou

v Močenku organizujú
POČÍTAČOVÝ KURZ

PRE ZAČIATOČNÍKOV
a PRE POKROČILÝCH SENIOROV.

Kurz sa začína od 6. apríla 2017.

Prihlásiť sa môžete
v Klientskom centre Obecného úradu.

Tel.: 0915 712 591,
e-mail: media@mocenok.sk.

Rozsah kurzu bude 8 vyučovacích hodín
a cena 8 eur.
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Svätá zem je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo. Je krajinou 
zasľúbenou, je zemou, kde sa začali písať a  tvoriť dejiny spásy človeka, zemou 
ťažko skúšanou, dobýjanou, získavanou i vykúpenou…

Takéto a mnohé iné vyjadrenia sme číta-
li a počúvali počas príprav na púť pútí. Ale 
keďže sa hovorí, že raz vidieť je viac, ako 
stokrát počuť, s  napätím sme čakali, čo vo 
Svätej zemi uvidíme a  či sa naplnia naše 
očakávania. V  piatok 10. februára 2017 sa 
slávením svätej omše začalo dobrodružstvo 
102 farníkov z  Močenku, Hornej Kráľovej 
a okolitých farností nazvané Po stopách Je-
žiša Krista.

Po sv. omši a záverečných želaniach šťast-
nej cesty od pána farára a rodinných prísluš-
níkov pútnikov sa už oba autobusy vydali 
na letisko do rakúskeho Schwechatu, odkiaľ 
štartovalo lietadlo do Tel Avivu. Po asi tro-
japolhodinovom pohodovom lete už na nás 

na letisku v  Tel Avive čakali autobusy so 
sprievodcami, ktoré nás odviezli do hotela 
STAR v Betleheme.

Napriek tomu, že už v autobuse sprievod-
ca upozorňoval na to, že kultúra, mentalita, 
prostredie a celkový životný štýl Izraelčanov 
je úplne iný ako u  Európanov, skutočnosť 
bola aj tak prekvapujúca. Prvý dojem po 
prebudení sa v sobotu ráno bol fascinujúci. 
Nádherné kamenné mesto rozkladajúce sa 
na kopcoch posiatych skalami, sem-tam za-
rastené trávou či palmami, domáci predava-
či vytrvalo ponúkajúci svoj tovar, spev mue-
zínov rozliehajúci sa nad celým Betlehemom 
v presne určenom čase, nás akoby preniesli 
v histórii desaťročia naspäť.

Prvá zastávka – 
mesto Betlehem

Púť sme začali 
v meste Betlehem. Bet-
lehem (Dom chleba) 
patrí medzi najstar-
šie mestá, spomínané 
už v  knihe Genezis. 
V  tomto meste sa na-
rodil kráľ Dávid, tu bol 
aj pomazaný za krá-
ľa, preto má mesto 
prívlastok Dávidovo. 
Na ceste do Dávidovho 

mesta Ráchel (žena Jakuba) porodila Ben-
jamína, ale pri pôrode zomrela. Na jej hrob 
sa doteraz ženy chodia modliť za plodnosť. 
Z  Betlehema pochádzal aj sv. Jozef. Pozreli 
sme si Jaskyňu mlieka, kde sa podľa tradície 
počas úteku do Egypta zastavila Svätá ro-
dina. Tu, pri kojení malého Ježiška, kvapka 
mlieka, ktorá padla na zem, spôsobila zafar-
benie horniny na bielo. V tomto chráme sa 
rehoľné sestry bez prestania modlia za rodi-
ny s problémami počatia.

Najviac sme sa však tešili na Baziliku na-
rodenia Ježiša Krista. Vchod do nej bol cez 
tzv. Bránu pokory, ktorá dostala svoje meno 
na základe svojej výšky (120 cm). Odme-
nou za trojhodinové čakanie bola návšteva 
Jaskyne narodenia Pána, v ktorej je na mies-
te narodenia umiestnená štrnásťramenná 
strieborná hviezda s latinským nápisom: Tu 
sa z Márie Panny narodil Ježiš Kristus. Pre 
veriacich, ktorí mali záujem, bola možnosť 
navštíviť toto vzácne miesto viackrát počas 
týždňa na sv. omši v skorých ranných hodi-
nách. V susedstve baziliky sa nachádza fran-
tiškánsky Kostol svätej Kataríny Alexandrij-
skej. Pozreli sme si aj Karmelitánsky kostol, 
postavený svätou Máriou od Ukrižovaného 
Ježiša (Miriam). Táto rehoľníčka a mystička 
bola obdarená stigmami a  transverbáciou 
srdca, bilokáciou, videním budúcnosti a ďal-
šími darmi.

Symbolický krst pri rieke Jordán

V  nedeľu smerovali naše kroky do Be-
tánie. Po sv. omši v Kostole svätého Lazára 
sme sa presunuli k  rieke Jordán, cez ktorú 
prechádza hranica medzi Jordánskom a Iz-
raelom. Tak ako bol pokrstený Ježiš Kristus 
v rieke Jordán, tak sme aj my stáli na brehu 
Jordánu, obnovili si krstné sľuby a prítomní 
kňazi nás symbolicky pokrstili.

Potom sme sa odviezli do národného 
parku Masada. Obrovské sídlo si dal posta-
viť Herodes Veľký ako svoje hlavné mesto, 
nikdy tam však nebýval. Vykopávky odkry-
li zvyšky pevnosti, sklady, nádrže, kúpeľné 
domy, paláce, synagógy a  obradné kúpele. 
Najväčším nálezom bola kniha Sirachovho 
syna v hebrejčine.

Na vápencovej planine nad Mŕtvym 
morom sa nachádza usadlosť Qumran, kde 
sa v  r. 1947 uskutočnil najúžasnejší arche-
ologický nález minulého storočia  – boli 
nájdené zvitky starobylých rukopisov Svä-
tého písma. Vykopávky odkryli tiež zvyšky 
kláštora pre mužov, kde komunita Esénov 
študovala a  opisovala Božie slovo a  tak si 
zarábala na živobytie. Poobede sme využili 
pekné počasie a zastavili sme sa pri najslan-

Obnova krstných sľubov pri rieke Jordán  Foto: Jozef Šuvada

Pevnosť Masada  Foto: Peter Kohút

Močenskí veriaci navš 
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šom mori sveta. Nadnášajúca voda Mŕtveho 
mora nám poskytla príjemný relax. Vide-
li sme Horu pokušenia, kde diabol pokú-
šal Ježiša, a  najstaršie a  najnižšie položené 
mesto sveta  – Jericho (mesto datlí), ktoré 
bolo pravdepodobne prvým miestom, kde 
sa človek natrvalo usadil. Je to tiež mesto 
zázrakov – Izraelčania ho dobyli za hlaholu 
trúb. Odtiaľto bol vzatý do neba prorok Eli-

áš a prorok Elizeus tu ozdravil vodu soľou. 
V meste je doteraz známy planý fi govník, na 
ktorý vyliezol Zachej, aby lepšie videl Ježiša. 
Známy je aj zázrak uzdravenia slepca Bar-
timeusa, ktorého Ježiš uzdravil pri chráme.

Zaradoval som sa, keď mi povedali: Pôj-
deme do domu Pánovho, naše nohy už sto-
ja v tvojich bránach Jeruzalem. Žalm 122

Takúto radosť sme pociťovali aj my 
v  pondelok pri vstupe do Jeruzalema. 
Mesto je v  súčasnosti rozdelené na šty-
ri časti: kresťanskú, židovskú, moslimskú 
a arménsku. Pre pútnikov sú atraktívne naj-
mä brány a múry Jeruzalema a takisto Sta-
ré mesto, ktoré je ohradené hradbami. Po 

svätej omši slávenej v  Kostole 
svätého Pavla sme navštívili 
františkánsky kostol v  Bethfa-
ge na úpätí Olivovej hory, 
ktorý je známy vstupom Pána 
Ježiša do Jeruzalema, a potom 
Kostol Pater Noster – Otče náš. 
Táto modlitba je tu zobrazená 
vo viac ako 60-tich jazykoch. 
Nechýbala ani v  slovenčine. 
Navštívili sme Olivovú horu, 
Baziliku agónie, Jaskyňu zrady, 
Getsemanskú záhradu, Veče-
radlo  – dejisko poslednej ve-
čere, ustanovenia Eucharistie, 
sviatosti zmierenia, kňazstva 

a miesto zoslania Ducha Svätého, ďalej Kos-
tol usnutia Panny Márie, nazývaný aj mat-
kou všetkých kostolov, kde v strede krypty 
je socha Panny Márie v  životnej veľkosti 
v  polohe zosnulých a  Kostol hrobu Panny 
Márie. Tento má tvar krypty vysekanej do 
skaly, nachádza sa tu aj hrob rodičov Panny 
Márie Joachima a Anny, sv.Jozefa, jej žení-
cha a tiež Dávidov hrob.

Obnova manželských sľubov

Medzi Kafarnaumom a  Nazaretom sa 
nachádza Kána Galilejská, ktorú sme navští-
vili v  utorok. Kána (Dedina nevesty) bola 
svedkom prvého Kristovho zázraku  – pre-
menenia vody na víno. Našla sa tu jedna zo 
šiestich kamenných nádob. V  deň svätého 
Valentína si v  Kostole zázraku premenenia 
vína až 15 manželských párov z  našich ra-
dov počas sv. omše obnovilo svoje manžel-
ské sľuby. Dokladom a  cennou pamiatkou 
je certifi kát o  tomto obnovení potvrdený 
miestnym farárom. Cestou do Galiley sme 
sa zastavili v  kostole Stella Maris, pozreli 

sme si Eliášovu jaskyňu a miesto úcty Panny 
Márie Škapuliarskej.

Potom sme sa vybrali na horu Tábor. 
Tí zdatnejší peši, ostatní taxíkom. Túra by 
to bola pekná, nebyť výdatného dažďa. Na 
vrchu je postavený Kostol premenenia Pána. 
Z  terás kostola bol rozhľad skoro po celej 
Galilei. V  kostole sa nachádza kaplnka za-
svätená Mojžišovi. V nej je umiestnený ťažký 
kríž, ktorý niesol jeden bavorský pútnik na 
svojich pleciach najskôr do Ríma a potom až 
do Svätej zeme ako obetu za seba, svojich sy-
nov a celý nemecký národ. Odtiaľ sme išli do 
Nazareta, kde sme boli na jednu noc ubyto-
vaní. Večer sa časť skupiny išla pomodliť me-
dzinárodný ruženec do Baziliky zvestovania 
Pána. Tento ruženec bol výnimočný v tom, 
že desiatky ruženca sa modlili v  jazykoch 
pútnikov. Tak sa jeden desiatok modlil aj 
v slovenskom a jeden v maďarskom jazyku, 
oba predmodlievali naše farníčky.

Pútnici spievali Sedembolestnej

V  stredu sme opäť navštívili Baziliku 
zvestovania Pána. Je zaujímavá tým, že jej 
kupola má tvar prevrátenej ľalie. Vnútro 
chrámu predstavujú dva kostoly: spodný 
kostol, ktorý uchováva Jaskyňu zvestovania 
ako príbytok Panny Márie, a vrchný kostol, 
ktorý je zasvätený Márii ako Matke Cirkvi. 
V nádvorí baziliky majú štáty sveta vyobra-
zenú Pannu Máriu ako svoju patrónku. Pri 
slovenskej patrónke – Panne Márii Sedem-
bolestnej – naši speváci zaspievali mariánske 
pútnické piesne.

K Bazilike zvestovania je pripojený Kos-
tol svätého Jozefa, ktorý je postavený nad 
kryptou. Tá je zasvätená Svätej rodine a slú-
žila ako príbytok a zároveň aj tesárska dielňa 
sv.Jozefa.

Na Hore blahoslavenstiev sa nachádza 
Kostol blahoslavenstiev, odkiaľ zaznela Reč 
na hore. Kostol je postavený v  tvare ose-
muholníka pripomínajúceho 8 blahoslaven-
stiev napísaných na stene. Pozdĺž chodníka 
ku kostolu sú tieto blahoslavenstvá vyryté do 
kameňov. V  tento deň sme slávili sv. omšu 
v areáli tohto úžasného miesta s výhľadom 
na Genezaretské jazero.

Po stopách svätého Petra

Kafarnaum  – najbohatšie mesto v  Ga-
lilei – bolo ďalšou z našich zastávok. Býva-
li tam apoštoli Peter a  Ondrej. Ježiš tu žil 
a pôsobil vyše 20 mesiacov. V Kafarnaume 
sa odohralo veľa zázrakov: uzdravenie chro-
mého, Petrovej svokry, vyhnanie zlých du-
chov z  človeka do svíň, uzdravenie chorej 

Kostol Premenenia Pána na 
Hore Tábor  Foto: Peter Kohút

Obnova manželských sľubov v  Kostole zázraku premenenia vína
v Káne   Foto: Peter Kohút

tívili mesto Betlehem
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na krvotok, uzdravenie Jairovej dcéry… Nad 
domom sv. Petra je postavený kruhový skle-
ný Chrám svätého Petra. Sú tu vykopávky 
mesta, socha apoštola sv. Petra 
a zvyšky synagógy, v ktorej Je-
žiš kázal. Blízko Kafarnauma – 
v Tabghe – sme si pozreli Kos-
tol rozmnoženia chlebov a rýb 
a Kostol Primátu svätého Petra, 
kde sa Ježiš trikrát zjavil uče-
níkom po zmŕtvychvstaní. Na 
tomto mieste s nimi jedol rybu. 
Na pamiatku tejto udalosti sa 
vo vnútri kostola nachádza ska-
la MENSA CHRISTI – Kristov 
stôl. Podvečer sme sa vracali 
do Betlehema. Jedna skupina 
sa zastavila v  Magdale, odkiaľ 
pochádzala Mária Magdaléna. 
Druhá skupina pokračovala 
hlbšie do púšte na tzv. vyhliad-
ku, odkiaľ sme videli kláštor vy-
tesaný do skaly. Spolu so zapa-
dajúcim slnkom to bola úchvatná scenéria.

Krížová cesta

Vo štvrtok sme na predmestí Betlehema 
navštívili lokalitu zvanú Pole pastierov a Jas-
kyňu Pastierov. Tu sa podľa legendy zjavi-
li pastierom anjeli a  oznámili im radostnú 
zvesť o narodení Spasiteľa. Bezpochyby naj-
dôležitejšou a  najočakávanejšou udalosťou 
dňa, aj celého týždňa, bola

VIA DOLOROSA (Cesta utrpenia) – krí-
žová cesta. Via Dolorosa symbolizuje po-
slednú cestu Ježiša od miesta obžaloby až po 
miesto ukrižovania – z pevnosti Antónia až 
na Kalváriu – Golgotu. Viedla úzkymi ulica-
mi starého mesta Jeruzalema za kriku preda-
vačov a trhovníkov ponúkajúcich svoj tovar. 
Potrebovali sme veľkú dávku sústredenia, 
aby sme vládali sledovať dej krížovej cesty, 
ktorá bola obetovaná za kňazov. Jednotlivé 
zastavenia boli označené kaplnkami (Kapln-
ka odsúdenia, Kaplnka bičovania, Kaplnka 
arménskych katolíkov, Kostol Panny Márie 
Bolestnej, Františkánska kaplnka, Kostol 
svätej Veroniky) alebo nápismi na múroch. 
Päť zastavení bolo v Bazilike Božieho hrobu.

Stúj, noho! Posvátná místa 
jsou, kamkoli kráčíš…. /J.Kollár: 
Slavy dcera, úryvok/.

Vstúpili sme do Baziliky svä-
tého hrobu, ktorá je najsvätejším 
miestom kresťanov. Je postavená 
nad miestom popravy a hrobu Je-
žiša. Na tomto posvätnom mieste 
sa len málokto ubránil dojatiu. 
Vpravo strmým schodiskom sme 
vyšli na vrchol Golgoty. Pod oltá-
rom a  sklom bolo vidieť kameň, 
kde stál Kristov kríž. Cez otvor 
sme sa mohli tohto kameňa do-
tknúť. Pod Golgotou je Adamova 
kaplnka s jeho hrobom. Pri vstupe 

do baziliky sa nachádza kameň balzamo-
vania, na ktorom pripravili telo Ježiša pred 
uložením do hrobu.

Prišli sme ku Kaplnke Božieho hrobu. 
V  prvej časti, v  Kaplnke anjela, je uložený 
kameň, ktorým bol hrob zakrytý. V druhej 
časti sa nachádza bývalá jaskyňa autentické-
ho hrobu. Po stranách baziliky sa nachádza 
komplex kaplniek, aj časť stĺpa, pri ktorom 
bol Ježiš bičovaný. V  suteréne baziliky je 
cisterna, kde hádzali priečne ramená krížov. 
Svätá Helena tu našla relikviu sv. kríža a pre-
to aj kaplnka je zasvätená svätej Helene a po-
výšeniu Svätého kríža.

Na sklonku dňa sme 
chvíľu pobudli pri západ-
nom múre zboreného 
Jeruzalemského chrámu, 
tzv. Múre nárekov. Pre 
Židov predstavuje najpo-
svätnejšie miesto na svete. 
Mali sme možnosť sledo-
vať, s akou hlbokou vierou 
a  zanietením sa hlavne 
mladí ľudia, prevažne Ži-
dia, modlia a predkladajú 
svoje prosby. Na tomto 
mieste sa viacerým z  nás 
vynorili otázky o  hĺbke 
našej viery.

Záver púte

V  posledný deň nášho putovania sme 
cestou na letisko navštívili ešte Ain Karim – 
mesto, kde sa narodil Ján Krstiteľ a kde Pan-
na Mária navštívila svoju príbuznú Alžbe-
tu. Záverečnú pútnickú sv. omšu sme mali 
v  Kostole narodenia svätého Jána Krstiteľa. 
V chráme sa nachádza jaskyňa Benedictus, 
s označením miesta narodenia Jána Krstiteľa 
s nápisom: Tu sa narodil Pánov predchodca. 
Na nádvorí na tabuľkách je modlitba Zacha-
riáša – Nech je zvelebený Pán Boh – vo via-
cerých jazykoch, aj v slovenčine. V Hornom 
kostole – Kostole Navštívenia – je na múre 
na keramických tabuľkách v  41 jazykoch 
Máriin chválospev  – Magnifi kát: Velebí 
moja duša Pána… Nechýbal ani v slovenči-
ne. S radosťou sme ho zaspievali ako poďa-

kovanie za celý týždeň.
To, že púť do Svätej zeme bola 

požehnaná, potvrdí každý, kto 
tam bol.Veľká vďaka patrí nášmu 
kaplánovi dp. Ľubošovi Mihálko-
vi, že zorganizoval a  vybavil túto 
púť a  nebál sa vycestovať s  takou 
veľkou skupinou do ďalekej kra-
jiny. Taktiež mu ďakujeme za ce-
lebrovanie sv. omší, dp.Viliamovi 
Zemančíkovi za nezabudnuteľné 
kázne a  dp. Michalovi Mesjarovi 
za službu pri sv. omšiach, ďalej 
Mons. Jánovi Majerníkovi za úžas-
ný doprovod a  výklad biblických 
textov počas púte, vdp. Antonovi 
Solčianskemu za sprievodné slo-
vo a  duchovný večerný program 
a  vdp. Petrovi Michalovovi za 
modlitby, ktorými nás sprevádzal 

z domova. A v neposlednom rade patrí vďaka 
všetkým pútnikom za disciplínu, súdržnosť 
a dobrú atmosféru počas celej púte.

Navštívili a dotýkali sme sa miest, kde sa 
narodil, žil, pôsobil, učil a konal zázraky, kde 
bol odsúdený, ukrižovaný a  vstal zmŕtvych 
náš Pán Ježiš Kristus. Nech nás prežitý, mi-
losťou naplnený čas povzbudí, aby sme zú-
ročili všetky duchovné zážitky, ktoré sme vo 
Svätej zemi dostali. Iveta Leššová

V sanktuáriu Baziliky zvestovania Pána 
pri Sedembolestnej  Foto: Peter Kohút

MENSA CHRISTI – Kristov stôl v Kostole 
Primátu svätého  Foto: Jozef Šuvada

Kameň balzamovania v Bazilike Božie-
ho hrobu  Foto: Jozef Šuvada
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Začiatkom roka rodičov detí navštevu-
júcich materskú školu v našej obci rozrušila 
správa o  výskyte prenosného ochorenia  – 
svrabu. Toto ochorenie, ako aj podozrenie 
naň podlieha povinnému hláseniu regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva. „Regi-
onálnym úradom verejného zdravotníctva 
nám bolo oznámené, že sa nachádza v našej 
materskej škole dieťa, ktoré bolo infi kova-
né týmto ochorením. Boli nám poskytnuté 
informácie, aké opatrenia máme prijať, čo 
všetko máme urobiť,“ potvrdila informáciu 
riaditeľka materskej školy Soňa Hippová.

Svrab sa v  našej obci vyskytol zatiaľ iba 
v materskej škole. Nikde inde výskyt ocho-
renia nebol hlásený. Počas jarných prázdnin 
bola prevádzka materskej školy prerušená. 
V  tomto období jej pracovníci čistili a  de-
zinfi kovali interiér. „Išlo hlavne o dodržanie 
hygieny, dezinfekciu prostredia, hračiek, ko-
bercov. Tepovali sme koberce, všetky možné 
prostriedky, ktoré nám boli odporučené, sme 
sa snažili zohnať, takže sme urobili v mater-
skej škole všetky opatrenia pre to, aby sme 
zamedzili ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. 
V  materskej škole sa každé ráno realizuje 
ranný fi lter, to znamená, že učiteľka pri pri-
jímaní dieťaťa dieťa zdiagnostikuje– zistí, či 
kašle, či má nejaké soplíky, alebo teda v tom-
to prípade nejaké vyrážky. Ak má nejaké po-
dozrenie, zavoláme rodičovi a rodič si príde 
pre dieťa a následne ide k lekárovi,“ vysvetli-
la postup materskej školy Soňa Hippová.

Podľa regionálnej hygieničky Kataríny 
Tinákovej nie je výskyt ochorenia viazaný 
na sociálne prostredie s  nižším hygienic-
kým štandardom. Z  tohto dôvodu môže 
byť napríklad pri prehnane čistotných ľu-
ďoch aj prehliadnuté a aj oni sa môžu stať 
zdrojom nákazy. „Pôvodca nákaz je pa-
razit  – roztoč zákožka svrabová. Mrazivé 
teploty a  slnko ju ničia. Mimo ľudského 
tela a vo vlhkom prostredí vydržia zákožky 
približne dva dni. Svrab je infekčné ocho-
renie s nálezom vyrážok na koži. Môžu to 
byť svetločervené papuľky, veľkosti špend-
líkovej hlavičky, ktoré sa čiarkovito predl-
žujú (sú to chodbičky, ktoré si razia samič-
ky a kladú v nich vajíčka). Tieto vyrážky sa 
u  dospelých môžu vyskytovať najčastejšie 
na miestach medzi prstami, na zápästí, pod 
pazuchami, v krížovej oblasti, v okolí pup-
ka u žien, v oblasti genitálií, na vnútornej 
strane stehien. U malých detí sa môžu vy-
skytovať po celom tele. Typické je svrbenie 
po zahriatí a v noci,“ spresnila informácie 
Katarína Tináková.

Svrab sa prenáša z kože na kožu. Človek 
sa ním môže nakaziť priamym telesným 
kontaktom s infi kovanou osobou. Prenos je 
možný aj prostredníctvom posteľnej bieliz-
ne alebo uterákov. Krátkym podaním ruky 
ani bozkom sa nákaza neprenáša. „Inku-
bačná doba je v priemere 3 – 4 týždne. Po 
prekonaní ochorenia imunita neexistuje. 
Človek si nevytvorí ochranné protilátky, 

preto sa môže opakovane infi kovať. Zák-
ladným princípom je ale izolácia a  liečba 
chorého. Po začatí liečby sa už po 24 ho-
dinách človek stáva neinfekčný. Ochorenie 
nespôsobuje komplikácie a nie je smrteľné,“ 
popísala ochorenie hygienička.

Preventívne opatrenia proti chorobe sú 
všeobecné  – je potrebné dodržiavať hygie-
nu, vyhýbať sa telesnému kontaktu s nezná-
mymi, nepoužívať cudziu posteľnú bielizeň 
alebo uteráky. V prípade nakazenia sa cho-
robou je potrebné uteráky, posteľnú bieli-
zeň a  podobne vyprať na vysokej teplote 
a vyžehliť. Matrace, pohovky a iný čalúnený 
nábytok je nutné vystriekať prípravkom na 
roztoče a postupovať podľa návodu výrobcu.

„Toto ochorenie sa vyskytuje na celom 
svete. Postihuje všetky vrstvy obyvateľstva, 
vrátane detí a dospelých. Šíri sa hlavne v ko-
lektívnych zariadeniach, kde žijú ľudia v tes-
nom kontakte  – v  rodinách, internátoch, 
nemocniciach a  podobne. Hlásené prípady 
zaznamenávame každoročne aj na Sloven-
sku a za posledných päť rokov sa počty ocho-
rení pohybovali od 1437 do 2017 prípadov. 
V  okrese Šaľa bolo v  roku 2016 hlásených 
36 ochorení na svrab,“ uviedla štatistiku 
výskytu ochorenia Katarína Tináková. Pod-
ľa štatistických údajov sa svrab vyskytuje aj 
v okolí Močenka každoročne. Možnosť, že sa 
objaví v niektorom zo zariadení či na inom 
mieste v obci je stále teoreticky možná.

Marcela Lenčéšová

Výskyt svrabu v Močenku

Na území Močenka sa pripravuje nové 
pokrytie optickou sieťou. Realizátorom po-
krytia bude telekomunikačná spoločnosť 
Slovak Telekom. Všetky práce by mali byť 
ukončené v priebehu roka 2018. „Už v uply-
nulom roku sme začali rokovania so Slovak 
Telekom-om o  možnosti pokrytia našej 
obce optikou. V  súčasnosti si Slovak Tele-
kom prostredníctvom svojich sprostredko-
vateľských fi riem rieši veci okolo územného 
konania a stavebného povolenia. Myslím, že 
to, že budeme mať v Močenku optickú sieť – 
moderný, rýchly a stabilný internet, je dob-
rá správa pre občanov, podnikateľov aj obec 
ako takú,“ ozrejmil novinku starosta obce 
Močenok Roman Urbánik. „V Močenku plá-
nujeme vybudovať najmodernejšiu optickú 
sieť, čo je momentálne najrýchlejší a najsta-
bilnejší spôsob prenosu dát. V  strede obce 
okrem toho skvalitníme našu existujúcu 
metalickú sieť. Vďaka tomu obyvatelia získa-
jú vysokorýchlostné pripojenie na internet, 
ale aj ďalšie služby, ako napríklad modernú 
digitálnu televíziu s  kanálmi vo vysokom 
rozlíšení, archívom programov a ďalšími be-

nefi tmi,“ informoval o plánoch spoločnosti 
špecialista komunikácie Slovak Telekom Pe-
ter Gálik.

Sieť bude spoločnosť budovať na vlastné 
náklady. V  prvej fáze potrebuje získať sú-
hlasy vlastníkov nehnuteľností na umiest-
nenie svojich zariadení, ktorými sú malé 
skrinky slúžiace na prepojenie kabeláže 
z  jednotlivých nehnuteľností do siete. Tieto 
zariadenia nevydávajú žiaden zvuk ani žia-
renie a neodoberajú energiu. Preto v týchto 
dňoch navštevujú jednotlivé nehnuteľnosti 
v obci zástupcovia spoločnosti, ktorá súhla-
sy pre telekomunikačnú spoločnosť získava. 
Pre občanov to však okrem povolenia na 
umiestnenie skrinky neznamená žiaden zá-
väzok. „Súhlasom sa obyvatelia nezaviažu 
k  odoberaniu našich služieb, ani ich to nič 
nebude stáť. Získajú len ďalšiu možnosť pre 
pripojenie domácnosti do budúcnosti, čo 
v  praxi zvýši trhovú aj morálnu hodnotu 
ich nehnuteľností. Služby nainštalujeme len 
v prípade, ak si ich objednajú. Káblové roz-
vody zakopávame do zeme, optické prípojky 
podľa možností umiestnime na krátku tyč 

alebo napríklad na plot. Po skončení prác 
uvedieme okolie na naše náklady do pôvod-
ného stavu,“ popísal postup prác Peter Gálik.

Aktuálne sa spoločnosť pripravuje na vý-
stavbu. Realizuje sa územné konanie a spo-
mínané získavanie súhlasov občanov na 
umiestnenie skriniek. Pôjde o  veľký rozsah 
prác. Podľa plánu spoločnosti by mohli pre-
biehať postupne po jednotlivých uliciach. 
Rovnako aj jednotlivé lokality by sa mali 
spúšťať po etapách. Prví zákazníci by mohli 
byť pripojení už na jeseň. „Ako bonus by 
sme radi prvým zákazníkom ponúkli inšta-
láciu služieb zadarmo. Pri kombinácii via-
cerých pevných aj mobilných služieb zákaz-
níci navyše štandardne získajú výhodnejšie 
ceny,“ priblížil benefi ty pre prvých zákazní-
kov Peter Gálik.

Napriek tomu, že ide o prospešnú činnosť, 
je potrebné byť opatrný. V rámci zachovania 
vlastnej bezpečnosti preto vyzývame obča-
nov, aby sa pri každej návšteve cudzích ľudí 
v ich dome informovali, kto sú a či sa náho-
dou iba nevydávajú za pracovníkov nejakej 
spoločnosti. Marcela Lenčéšová

V Močenku sa pripravuje budovanie optickej siete
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Začiatkom roka 2017 boli v okrese Šaľa 
evidované dva pozitívne nálezy vtáčej 
chrípky. Išlo o uhynuté labute v Šali a Tr-
novci nad Váhom. Zvieratá odoslala Re-
gionálna veterinárna a potravinová správa 
v Šali na diagnostiku. „Je to vlastne víru-
sové ochorenie divo žijúceho vtáctva a istý 
typ tejto chrípky, tohto vírusu je prenosný 
alebo hrozí, že by mohol byť prenosný aj 
na ľudí. Z toho dôvodu sa robia veľmi ra-
zantné opatrenia pri výskyte a diagnostike 
tohto ochorenia,“ informoval o  chorobe 
vtákov veterinárny lekár Elemír Žoldoš. 
Labute zahynuli na ochorenie typom ví-
rusu, ktorý neohrozuje človeka.

Vzhľadom na vzdialenosť nálezov 
od našej obce sa Močenok nachádza iba 
v monitorovanom, nie ochrannom pásme. 
„My sme vlastne takým styčným vojakom 
medzi širokou verejnosťou a medzi úrad-
mi, mám na mysli napríklad mestský ale-
bo obecné úrady, pretože ľudia nám volajú 
na telefónne číslo, ktoré máme stále k dis-
pozícii. Môžu zavolať, keď nájdu nejakého 
uhynutého vtáka. Momentálna situácia 
v  Šali a  okolí je taká, že ešte pretrvávajú 
veterinárne opatrenia, ktoré sme vlast-
ne nariadili kvôli vtáčej chrípke. Je to už 
viac ako mesiac. Situácia sa mení, jedno-
ducho to ustane, zmení sa klíma, zjarieva 
sa, oteplieva sa a  to dosť výrazne vplýva 
na situáciu s vtáčou chrípkou,“ ozrejmila 

situáciu riaditeľka Regionálnej a  veteri-
nárnej správy v  Šali Svetlana Laczkóová. 
„Vyplýva z toho opatrenie, že ľudia musia 
byť pozorní a v prípade zistenia akéhokoľ-
vek podozrenia, že ich hydina má nejaký 
problém, tak je dôležité o tom informovať 
kompetentné orgány a v tomto prípade je 
to Regionálna veterinárna a  potravino-
vá správa v  Šali,“ spresnil postup Elemír 
Žoldoš. O  podozrení na vtáčiu chrípku 
v prírode alebo vo svojom chove je možné 
informovať aj veterinárneho lekára Elemí-
ra Žoldoša, ktorý s veterinárnou správou 
spolupracuje.

Hlavným zdrojom nákazy je voľne ži-
júce vtáctvo, ktoré migruje cez rôzne úze-
mia. Počas tohtoročnej zimy si nedokázali 
divo žijúce vtáky nájsť dostatok vhodnej 
potravy, preto boli oslabené, mali zníženú 
imunitu a  skôr podľahli akejkoľvek ná-
kaze, ktorú mohli preniesť aj na domácu 
hydinu. Drobnochovatelia by preto mali 
venovať náležitú pozornosť svojim cho-
vom. „Vtáčia chrípka ustúpi, keď sa oteplí, 
ale nemôžem to zodpovedne povedať, to 
znamená, že svoje chovy, drobnochovy by 
mali chovatelia chrániť pred voľne žijúci-
mi vtákmi, čo je dosť ťažké, pretože voľne 
žijúci vták jednoducho preletí, vykadí sa 
a tak ďalej. Ak sa dá chov nejakým spôso-
bom aspoň zastrešiť pred okolitým vtác-
tvom, tak už to je úspech. Myslím si, že 

teraz si už voľne žijúce vtáky nájdu potra-
vu aj na poliach,“ doplnila Svetlana Lacz-
kóová. „Vo všeobecnosti platí, že 100% sa 
tomu zabrániť nedá, ale ak má niekto také 
dispozičné predpoklady, že vie priestor, 
kde sa hydina pohybuje, zasieťkovať ale-
bo zabezpečiť, aby to nebolo v  priamom 
kontakte s vtáctvom, ktoré prilieta, hlavne 
je to teda drobné vtáctvo ako vrabce a po-
dobne, tak je dobré, keď sa to podarí takto 
zabezpečiť, tým sa znižuje riziko nakaze-
nia,“ vysvetlil Elemír Žoldoš.

O  podozrení na vtáčiu chrípku v  prí-
rode alebo vo svojom chove je potrebné 
informovať kompetentné orgány. Nimi 
sú Regionálna veterinárna a  potravinová 
správa v  Šali, prípadne veterinárny lekár 
v obci Elemír Žoldoš.

Napriek všetkým prípadom, ktoré sa 
na Slovensku v  súvislosti s vtáčou chríp-
kou vyskytli, sme podľa vyhlásenia minis-
terky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Gabriely Matečnej jedinou krajinou v Eu-
rópskej únii, v ktorej sa neobjavila vtáčia 
chrípka v komerčných chovoch.

Na Slovensku sa až do konca roka 2016 
ochorenie vtáčej chrípky vyskytlo napo-
sledy v  roku 2006. Vtedy boli zazname-
nané dva prípady. Prípady vtáčej chrípky 
v  závere minulého roka hlásili veterinári 
postupne zo všetkých častí Slovenska.

Marcela Lenčéšová

Vtáčia chrípka sa objavila aj v šalianskom okrese

Obec Močenok zamestnala na obsluhu kamerového 
systému nových pracovníkov. Dôvodom je realizácia 
projektu zameraného na rozšírenie kamerového sys-
tému v  obci. Projekt bol schválený začiatkom tohto 
roka. Záujemcovia o  pracovné pozície v  kamerovom 
systéme sa mohli prihlásiť do konca januára. „Na zá-
klade našej výzvy na doplnenie obsluhy kamerového 
systému chránenej dielne sme od 1.marca 2017 rozšíri-
li počet zamestnancov v tejto chránenej dielni na štyri 
osoby. Tým sme zabezpečili to, že kamerový systém 
bude vlastne v službe 24 hodín denne. Myslím si, že je 
to po určitej krátkej dobe, kedy kamerový systém nebol 
obsadený, veľmi dôležitá informácia pre všetkých, pre-
tože títo ľudia napomáhajú či už obecnej, alebo štátnej 
polícii pri dodržiavaní poriadku a bezpečnosti v našej 
obci,“ vysvetlil potrebu zvýšiť počet pracovníkov sta-
rosta Močenka Roman Urbánik. Pôvodne obsluhovali 
kamerový systém obce dvaja zamestnanci. Tento po-
čet pracovníkov neumožňoval naplnenie požiadavky 
24-hodinového monitorovania systému. Riešením bolo zamest-
nanie ďalších osôb. Noví pracovníci kamerového systému od jeho 
spustenia do prevádzky pracujú ako chránená dielňa. „Toto je pro-
jekt zamestnávania ľudí so znevýhodnením. Je to chránená dielňa 
a takisto, ako aj pri ostatných projektoch, tu je príspevok štátu – 
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale má to štatút chránenej 
dielne. Znamená to, že na tomto pracovisku môžu byť zamestnaní 
len ľudia, ktorí majú zníženú pracovnú schopnosť,“ doplnil infor-

mácie Roman Urbánik. Projekt na zamestnávanie pracovníkov 
v  chránenej dielni sa na základe spolupráce obce s  úradom prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny pravidelne obnovuje. Chránená dielňa 
tak môže aj naďalej dávať prácu ľuďom so znevýhodnením. Záro-
veň pomáha pracovníkom obecnej a štátnej polície v objasňovaní 
priestupkov alebo trestných činov a obyvateľom obce zabezpečovať 
vyšší pocit bezpečia.

Marcela Lenčéšová

Kamerový systém obsluhuje viac zamestnancov

Kamerový systém  Foto: Peter Sýkora
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Za účasti krajského predsedu a tajomníč-
ky krajskej rady SNS sa konal v  našej obci 
koncom februára okresný snem SNS. Ro-
kovanie otvoril a  riadil predseda OR SNS 
a predseda MO SNS pán Blažo. Po proced-
urálnych otázkach oboznámil delegátov 
s  programom. V  ďalšom bode programu 
predseda MO Šaľa pán Kováč uviedol plán 
práce na rok 2017. Okrem iného uviedol, že 
organizácia sa zameria na rast členskej zák-
ladne s tým, že osloví bývalých Močenčanov, 
ktorí sa presťahovali do Šale. Predseda MO 

Močenok v pláne práce uviedol, že organizá-
cia uvažuje o zorganizovaní vatry zvrchova-
nosti, zájazdu na Bradlo a  položenia kytice 
kvetov na mohylu M. R. Štefánika. Prioritou 
bude aj získavanie nových členov hlavne z ra-
dov mladých. Keďže sa blížia voľby do VÚC 
a za MO SNS má organizácia dvoch kandi-
dátov, zvýši agitáciu a propagáciu v úspešnú 
kandidatúru, aby konečne naša obec mala 
poslanca vo VÚC.

V  diskusii vystúpil aj predseda KO SNS. 
Zameral sa na činnosť SNS vo vládnej koalí-

cii a úspechy, ktoré sa dosiahli. Poslanci majú 
za úlohu vystupovať odborne a slušne a plniť 
program a ciele, s ktorými strana vstupovala 
do volieb. Na záver delegáti zvolili zástupcu 
na snem, ktorý bude v apríli v Banskej Bys-
trici. Po vyčerpaní všetkých bodov programu 
predseda uzatvoril snem. Poďakoval sa za 
účasť a poprial do ďalšej práce pevné zdravie 
a ochotu pracovať v prospech Slovenska.

 Vincent Tóth
Stredoškolský profesor
na dôchodku, člen SNS

Okresný snem SNS v Močenku

FARSKÝ KOSTOL SV. KLIMENTA
V MOČENKU

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Štvrtok 13. apríla 2017

18.00 hod.  Slávnostná svätá omša
do 20.30 hod.  možnosť súkromnej tichej poklony Najsvätejšej 

Eucharistii, slávnostne ustanovenej v tento deň

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE
UTRPENIA A SMRTI PÁNA

Piatok 14. apríla 2017
14.30 hod.  Krížová cesta na Kalvárii v Močenku a po nej 

modlitba bolestného ruženca počas sprievodu 
do kostola

16.00 hod. Obrady Veľkého piatku
do 19.30 hod.  možnosť uctenia si Svätého kríža v Božom hrobe 

a súkromnej adorácie pred Najsvätejšou Sviatos-
ťou Oltárnou

BIELA SOBOTA
Sobota 15. apríla 2017

od 08.00 hod. do 18.30 hod.
možnosť uctenia si Svätého kríža v  Božom hrobe a  súkromnej 
adorácie pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
Sobota 15. apríla 2017

19.00 hod  Slávnostná svätá omša a obrady Veľkonočnej vigí-
lie s procesiou s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Nedeľa 16. apríla 2017

07.00 hod. Slávnostná svätá omša
10.30 hod. Slávnostná svätá omša

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Pondelok 17. apríla 2017

07.00 hod. Svätá omša
10.30 hod. Slávnostná svätá omša

LITURGICKÉ SLÁVENIA VO FARNOSTI SV. KLIMENTA
V MOČENKU POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 2017

KOSTOL NARODENIA PANNY MÁRIE V HORNEJ KRÁĽOVEJ

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Štvrtok 13. apríla 2017

17.00 hod. Slávnostná svätá omša
do 19.30 hod.  možnosť súkromnej tichej poklony Najsvätejšej 

Eucharistii, slávnostne ustanovenej v tento deň
VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE
UTRPENIA A SMRTI PÁNA

Piatok 14. apríla 2017
14.00 hod.  Krížová cesta v maďarskom jazyku
15.00 hod.  Krížová cesta v slovenskom jazyku
16.00 hod. Obrady Veľkého piatku
do 19.30 hod.  možnosť uctenia si Svätého kríža v Božom 

hrobe a súkromnej adorácie pred Najsvätejšou 
Sviatosťou Oltárnou

BIELA SOBOTA
Sobota 15. apríla 2017

od 08.00 hod. do 18.30 hod.
možnosť uctenia si Svätého kríža v  Božom hrobe a  súkromnej 
adorácie pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
Sobota 15. apríla 2017

19.00 hod.  Slávnostná svätá omša a obrady Veľkonočnej 
vigílie s procesiou s Najsvätejšou Sviatosťou 
Oltárnou

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Nedeľa 16. apríla 2017
08.30 hod. Slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku
09.45 hod. Slávnostná svätá omša v maďarskom jazyku

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Pondelok 17. apríla 2017

08.30 hod. Svätá omša v slovenskom jazyku

LITURGICKÉ SLÁVENIA VO FARNOSTI SV. KLIMENTA 
V MOČENKU POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 2017
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Ponúkame domáce zemiakové lokše.
Tel. č. 0948 523 390

Profesionálne strihanie psíkov všetkých 
plemien. Kvalita, precíznosť, spokojnosť, 
zodpovednosť a odborný prístup, maximál-
na ochota, poradenstvo a prijateľná cena.

0905 559 708

INZERCIA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Močenok, 09. 03. 2017

PRIVÍTALI SME:
Ema Lóžiová
Tobias Rábek
Leo Lencsés

Lejla Benczová
Rastislav Bleho
Marek Vargačík
Hana Nožičková

Jakub Lenčéš
POVEDALI SI ÁNO:

Emil Solčanský
a Mgr. Simona Bartová

27. 01. 2017

Dňa 22. 2. 2017 uplynuli tri roky 
čo nás navždy opustil p. Ľudovít 
Fábik.
S úctou spomína celá rodina.

Spomienka „Že čas rany zahojí, 
je len klamné zdanie.“
Dňa 31. 3. 2017 si pripomíname 
smutné 20. výročie smrti nášho 
milovaného manžela, otca, ded-
ka a  pradedka Štefana Brauna 

z Močenka a  19. októbra 2017 si pripomíname 
jeho nedožité 90. narodeniny. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, milo-
val život, aj všetkých nás. Tíško 
odpočívaj, svoj večný sen, na Teba 
s láskou, myslíme každý deň. Dňa 
28. marca 2017 si pripomenieme 
2. výročie úmrtia nášho milované-
ho otca, dedka a pradedka Jána Stachu. S úc-
tou, láskou a  modlitbami spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami.

Úprimne ďakujeme rodine, priateľom, zná-
mym poľovníkom a záhradkárom, rod. Tóthovej 
a  obyvateľom ulice Chalupy, ktorí 7. februára 
2017 prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho 
drahého manžela, otca, dedka, pradedka Jozefa 
Brauna a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi 
zmiernili náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa dňa 28. februára 2017 prišli na-
posledy rozlúčiť s  našim drahým manželom, 
oteckom a dedkom p. Jozefom Lenčéšom. Ďa-
kujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Smútočné oznamy

Alžbeta Kolenčíková, 85 ročná
Helena Lenčéšová, 92 ročná
Jozef Braun, 90 ročný
Jozef Lenčéš, 74 ročný
Pavol Benčík, 52 ročný
Anna Horňáková, 68 ročná

OPUSTILI NÁS

Začiatkom marca začala obec Mo-
čenok opravovať obrubníky na ulici Sv. 
Gorazda. Obrubníky odstavnej plochy 
vedľa artézskej studne boli už v zlom sta-
ve. Mnohé z  nich boli vyvrátené alebo 
poškodené. Pracovníci obce ich preto vy-
brali a opätovne ich upevnia na pôvodné 
miesto.

Stromy v  areáli močenského horného 
cintorína boli vo februári opílené. Úpravu 
stromov objednala obec u odbornej fi rmy. 
Dôvodom bolo zamedzenie lámania su-
chých alebo chorých mohutných konárov 
stromov a  následného poškodenia hro-
bových miest. Pracovníci fi rmy listnaté 
stromy v areáli cintorína opílili, preriedili 
alebo upravili tak, aby nebol žiadny z ná-
hrobkov poškodený.

Obec Močenok odovzdala v  marci 
potravinovú pomoc pre sociálne slabšiu 
skupinu obyvateľov. Kritériá pre posky-
tovanie takejto pomoci určil úrad práce, 
sociálnych vecí a  rodiny. Ide napríklad 
o občanov v starobnom dôchodku, rodi-
ny s deťmi v zlej sociálnej situácii či ťažko 
zdravotne postihnutých. Občania dostali 
trvanlivé potraviny. Balíčky s  potravino-

vou pomocou distribuovala Slovenská ka-
tolícka charita. Na ich prevzatie boli oby-
vatelia vyzvaní listom z obecného úradu. 
Potravinovú pomoc si prevzali v stanove-
nom čase.

Pracovníci obce a  pracovníci v  akti-
vačnej činnosti vyčistili odtokové kanáli-
ky na cestách a autobusových zastávkach. 
Po jeseni a zime sa v odtokových ryhách 
nachádzalo množstvo odpadu v  podobe 
drobného odpadu a  zotletých častí rast-
lín. Tie bránili riadnemu odtoku dažďovej 
vody. Po vyčistení budú odtoky odvádzať 
prebytočnú vodu preč z plochy odstavné-
ho miesta alebo cesty.

Vandali poškodili severozápadnú ste-
nu národnej kultúrnej pamiatky  – kos-
tola sv. Klimenta. Počas uplynulých dní 
netalentovaní sprejeri postriekali kostol 
farbou. Priestor v okolí kostola je moni-
torovaný. Farský úrad teraz rokuje o ďal-
šom postupe s  pamiatkovým úradom. 
Dôvodom je pripravovaná rekonštrukcia 
exteriéru kostola. V prípade ničenia tejto 
pamiatky obyvateľmi obce sa momentál-
ne vynára otázka vhodnosti uskutočnenia 
jej opravy.

AKTUALITY Z OBCE

INZERCIA

Obec Močenok, 
Slovenský rád rytie-
rov destilátov, Pále-
nica Močenok a  MO 
Slovenský zväz zá-
hradkárov organizu-
jú riadenú degustáciu 
destilátov s  odbornou 
prednáškou MOČEN-
SKÝ ŠTAMPRLÍK 
2017, ktorá sa uskutoč-
ní 8. apríla 2017 o 15,00 
hod. v  Spoločenskej 
sále Obecného úradu 
v  Močenku. Podmien-
ky účasti na degustácii: 
Degustácia a  hodnote-
nie prihlásených vzo-
riek sa bude riadiť pod-
ľa schváleného štatútu 
podujatia.

Blahoželanie
Pracovníci penziónu Orlík, o. z., a  ES-KREDIT-

ŠAĽA blahoželajú JUDr. Romanovi Szabovi k úspeš-
nej obhajobe rigoróznej (doktorandskej) práce.
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Odvetnú časť I. hádzanárskej ligy žien 
otvorili hráčky HK Junior Močenok zápasom 
s  HKM Šurany. Stretnutie bolo od začiatku 
vyrovnané. Družstvá sa vo vedení striedali. 
Močenok i  Šurany viackrát podržali bran-
kárky. Domáce hrali už bez Krokavecovej. Tá 
odišla do družstva WHIL Veselí. Močenok si 
od 22. minúty začal budovať náskok. V  25.
minúte viedol už 13:9. Strelecky sa v  tíme 
Junioru darilo najmä Dianovej a  Szarkovej. 
V  prvom polčase obe skórovali štyrikrát. 
Prvé dejstvo vyhral Močenok 14:11.

Po zmene strán dokázali Šurany vďaka 
presným zásahom Ráckovej znížiť na rozdiel 
jedného gólu. Junior Močenok si násled-
ne vybudoval trojgólový náskok. Ten však 
v 36. minúte zmazali Mohyláková s Takáčo-
vou. Druhá menovaná vyrovnala na 17:17. 
Hosťujúci tím mohol ísť aj do vedenia. Svo-
je príležitosti nevyužil. Na druhej strane sa 
Močenok opäť vzdialil súperkám  – v  41. 
minúte viedol 21:18 a  v  49.minúte 25:21. 
Domáce záver zvoľnili a  dovolili Šuranom 
rozdiel znížiť. Hosťujúce hádzanárky sa do-
stali k domácim na rozdiel jedného presného 

zásahu 27:26. Príležitosť na vyrovnanie však 
nepremenili. Víťazstvo pre Junior napokon 
zabezpečila Szarková. Dvomi gólmi v 60. mi-
núte stanovila na konečných 29:26 z pohľadu 
domácich.

11. kolo
HK Junior Močenok – HKM Šurany 29:26 
(14:11) HK Junior: Lovászová  – br., Ko-
lečániová 3, Rábeková 2, Bocánová, Sklená-
rová, Lenčéšová 4, Dianová 7, Szarková 9, 
Šípková, Kuklová, Petrová 4

12. kolo
Handball Zlatná na Ostrove – HK Junior 
Močenok 31:16 (13:5) HK Junior: Lo-
vászová, Karlubíková  – br., Kolečániová 
1, Rábeková 2, Bocánová, Sklenárová 1, 
Lenčéšová 6, Dianová 6, Šípková, Kuklová, 
Petrová

dohrávka 3. kola
Iuventa Michalovce juniorky – HK Junior 
Močenok 40:28 (20:9) HK Junior: Lovászo-
vá, Karlubíková – br., Kolečániová 3, Skle-
nárová, Lenčéšová 2,Dianová 3, Szarková 
10, Šípková 4, Kuklová, Petrová 6

Marek Karlubik

ŠACH-klub Močenok B ukončil súťaže 
v  piatej lige na druhom mieste. V  poslednom 
zápase domáci hráči v  kultúrnom stredisku - 
kláštor porazili Šurany D 3,5 : 0,5 a Šurany E 3:1

Víťazstvo v  IV. lige Nitrianskeho kraja uni-
kol Šachovému klubu Močenok B o  pol boda. 
Z  dvanástich družstiev skončil prvý Veľký Kír 
a tretí Žiharec.

ŠACH-klub Močenok A  prehral v  posled-
nom zápase s NŠK Nitra E 3,5 - 4,5.

V  4. lige Nitrianskeho kraja obsadili naši 
hráči konečné 7 miesto.

Močenok v družstvách A a B reprezentovali:
Juraj Dičér, Marián Szabo, Bohuslav Bleho, 

František Sysel, Ernest Lenický, Marek Mesároš 
a  Ján Mesároš. Prezident klubu Jozef Mesároš 
a  organizačný vedúci Juraj Dičér pozývajú zá-
ujemcov do šachového krúžku. V  spolupráci 
s obcou ho vedie Juraj Dičér. Peter Sýkora

Futbalový klub Močenok usporiadal 
v športovej hale ďalší turnaj. Štartovali v ňom 
aj naši prípravkári a v konkurencii 6 družstiev 
skončili tretí.

Turnaj sa hral systémom každý s každým.
Močenok - Horná Kráľová 4:0
Góly: Miloš Bleho, Gabriel Mihálik a jeden 
vlastný
Šaľa A - Močenok 5:0
Šaľa B - Močenok 0:0
Močenok - Cabaj Čápor 2:0
Góly: Filip Tirinda, Gabriel Mihálik
Močenok - Šoporňa 1:0
Gól: Miloš Bleho
Za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili Miloša 
Blehu. Peter Sýkora

Karatisti
bodujú

Mladí močenskí karatisti priniesli 
koncom minulého roka 8 medailí z  2. 
kola Pohára mládeže v Šuranoch. Medzi 
184 pretekármi sa predstavilo celkovo 9 
Močenčanov. Najúspešnejší bol Michal 
Hanák, ktorý získal 2.miesto v  cvičení 
kata a druhé a tretie miesto v kumite. Dve 
medaily patria Patrikovi Konečnému za 
druhé a tretie miesto v kumite a po jednej 
medaile získali Hana Horňáková, Samuel 
Pápay a Frederik Adame. Podujatie zor-
ganizoval Západoslovenský zväz karate.

V  tomto kalendárnom roku získali 
karatisti začiatkom februára 3 medai-
ly. Zúčastnili sa 3. kola Pohára mládeže 
a  otvorených majstrovstiev Západoslo-
venského zväzu karate seniorov. Spome-
dzi 138 štartujúcich boli 6 Močenčania. 
Na medailových miestach sa dvakrát 
umiestnil Samuel Pápay. V kumite získal 
druhé a tretie miesto. Bronzovú medailu 
priniesol zo súťaže aj Frederik Adame, 
a to z osobných súbojov.

 Marcela Lenčéšová

Šachisti Močenku B skončili druhí

Zľava Ján Mesároš a Juraj Dičér z ŠACH - klubu 
Močenok  Foto: Peter Sýkora

Prípravkári v turnaji.  Foto: Lucia Sýkorová

Začala sa odvetná časť I. hádzanárskej ligy žien

Medailu získala aj Hana 
Horňáková Foto: Štefan Móry

Prípravkári vybojovali tretie miesto
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Krájanie torty na Plese MŠ.  
foto: Ivan Števko

Štefan Rábek (vľavo) a Štefan Skrúcaný pri otvo-
rení Plesu podnikateľov. Foto: Peter Janica

Otvorenie Farského plesu. Foto: Katarína Kohútová

Tiborovi Leššovi poďakoval aj zástupca 
starostu obce Močenok. Foto: Jozef Bleho Šišky rozdával aj starosta 

obce. Foto: Peter Sýkora

Návštevníci obecnej zabíjačky mohli ochutnať kapustnicu, pečené jaternice a cigánske pečienky. Foto: Peter Sýkora


