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Pozvánka
Obec Močenok

Vás srdečne pozýva
pri príležitosti sviatku

Povýšenia svätého Kríža
na XV. ročník

Dní Obce Močenok
14. - 17. septembra 2017

ŠTVRTOK 14. 09. 2017

17.00 h –   Obradná miestnosť OÚ Močenok
Slávnostné obecné zastupiteľstvo s odovzdávaním oce-
není pri príležitosti Dní Obce Močenok 2017

PIATOK 15. 09. 2017

16.00 h –   Obradná miestnosť OÚ Močenok
Slávnostné uvítanie detí do života

20.00 h – areál obecného úradu
Koncert hudobnej skupiny AC+

SOBOTA 16. 09. 2017

TRADÍCIE SPÁJAJÚ VŠETKY GENERÁCIE

10.00 h - areál obecného úradu
Otvorenie jarmoku starostom obce

Vystúpenie detí MŠ, ZŠ, ZUŠ Močenok, Karate Močenok, 
Malý Matičiarik z Močenku
DFS Lipinka z Vracova s cimbalovou hudbou

Hry a súťaže pre deti:
●  Takto sme sa hrávali - takmer zabudnuté hry našich 

rodičov (skákanie cez gumu, kečka, gramorky)
●  súťaž „Najkrajšie tekvicové strašidlo“
 
10.30 h - Spoločenská sála OÚ Močenok
Otvorenie výstav:
●  Výstava starých krojov a pracovného náradia

●  Výstava včelárstva, nástrojov a produktov
●  výstava Dary zeme
12.00 h – areál obecného úradu
X. ročník súťaže vo varení guláša „Močenský kotlík“
VI. ročník súťaže v pečení „Močenského smatankového 
koláča“

15.30 h - areál obecného úradu
Slávnostné otvorenie
V programe vystúpia:
FS Jaročan z Jarku
SS Kráľovanky z  Hornej Kráľovej a  cimbalová muzika 
pod vedením Mária Kotlára
FS Lipina z Vracova s cimbalovou hudbou

V prestávke:
Vyhodnotenie X. ročníka súťaže vo varení guláša „Mo-
čenský kotlík“ a VI. ročníka súťaže v pečení „Močenské-
ho smatankového koláča“

18.00 h – areál obecného úradu
Koncert hudobnej skupiny Lekra

20.00 - 02.00 h – areál obecného úradu
Ľudová zábava
Do tanca a na počúvanie hrá DH Boršičanka
z Moravy

NEDEĽA 17. 09. 2017

10.30 h - Kaplnka sv. Kríža
Slávnostná svätá omša
Celebruje dp. Ľuboš Mihálka,
kaplán Farnosti Nemšová

14.00 h – futbalové ihrisko Močenok
Majstrovský zápas VI. Ligy ObFZ NR
FK Močenok – ŠK Rumanová

16.00 h – areál obecného úradu
V programe vystúpia:
ŽSZ Cantica Močenok
FS Lipina z Vracova
SS Zúgovanka z Močenku
FS Sečkár z Močenku
FS Močenčanka z Močenku
MSS Močenskí speváci z Močenku

19.00 h – areál obecného úradu
Ľudová zábava
Do tanca a na počúvanie hrá DH Močenská kapela

22.00 h – areál obecného úradu

Hlavný organizátor:

Obec Močenok

Podujatie fi nančne podporili:
Nitriansky samosprávny kraj

Duslo, a. s. Šaľa

 
Zmena programu vyhradená!

Vstup na všetky podujatia je voľný!

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

www.mocenok.sk
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V Močenku sa uskutoční už XV. ročník 
Dní obce. Týmto podujatím Močenčania 
obohacujú tradičné slávnosti a jesenný jar-
mok, ktoré sa konali z  príležitosti sviatku 
Povýšenia sv. Kríža 14. septembra. Súčas-
ťou programu bola každoročne sv. omša 
v Kaplnke sv. Kríža.

Slávnostnú sv. omšu bude v tomto roku 
celebrovať v nedeľu 17. septembra o 10.30 h 
Ľuboš Mihálka, kaplán Farnosti Nemšová.

Program dní obce sa začne vo štvrtok
14. septembra o 17.00 h slávnostným zasad-
nutím obecného zastupiteľstva. Počas neho 
budú ocenení občania, ktorí sa významným 
spôsobom pričinili o rozvoj obce. V piatok 

o  16.00 h sa bude konať 
uvítanie detí do života 
a  večer o  20.00 h vystúpi 
hudobná skupina AC+.

V  sobotu sa začne 
program Tradície spájajú 
všetky generácie. V  rámci 
neho starosta obce Roman 
Urbánik o  10.00 h otvorí 
jarmok a  potom vystúpia 
detské súbory a  domáci 
karatisti. Zaujímavosťou podujatia bude 
aj prezentácia ukážok hier, ktoré v  minu-
losti deti hrávali. Chýbať nebude ani súťaž 
o „Najkrajšie tekvicové strašidlo.“ Súčasťou 

programu budú 
tiež výstavy, sú-
ťaž vo varení 
guláša a  súťaž 
v  pečení „Mo-
čenského sma-
tankového ko-
láča“. Popoludní 
sa predstavia sú-
bory dospelých. 
O  18.00 h sa za-
čne koncert Hu-
dobnej skupiny 
Lekra. Po ňom 
bude nasledovať 
ľudová zábava za 
sprievodu mo-
ravskej Dychovej 
hudby Boršičan-

ka. Z  Moravy okrem Boršičanky príde aj 
Detský folklórny súbor Lipinka a Folklórny 
súbor Lipina s  partnerského mesta obce 
Močenok - z Vracova. Spolu s cimbalovou 
hudbou vystúpia v rámci programu. V ne-
deľu popoludní sa dostanú k slovu futbalis-
ti. O 14.00 h sa začne majstrovský zápas FK 
Močenok - ŠK Rumanová.

O 16.00 h sa v areáli obecného úradu za-
čne program prevažne domácich súborov 
a o 19.00 h ľudová zábava, pri ktorej bude 
hrať Močenská kapela.

Všetkých srdečne pozývame.
V  prípade záujmu o  účasť v  súťažiach, 

príp. o  miesta na postavenie jarmočných 
stánkov a  stolov sa môžete informovať na 
tel. č. 0915 712 591, e-mail: media@moce-
nok.sk.

Viac informácií nájdete na www.moce-
nok.sk

 Peter Sýkora
zástupca starostu

DNI OBCE MOČENOK

Rozhodnutie stať sa kňazom je náročné: 
prináša so sebou veľa obety a zriekania sa. 
A keďže takéto vlastnosti nie sú medzi mla-
dými dnes populárne, je duchovné povola-
nie také vzácne a treba si vážiť nielen kaž-
dého človeka, ktorý príjme duchovný stav, 
ale aj rodinu, ktorá výchovou prispela k ta-
kémuto rozhodnutiu. Sme radi, že aj v našej 
farnosti sa z času na čas nájdu mladí, ktorí 
sú vnímaví na Božie volanie a odpovedajú 
naň. Ovocím tohto pozvania je rehoľný ale-
bo kňazský stav. Každý kňaz začína svoje 
pôsobenie primičnou svätou omšou vo svo-
jom rodisku. Tak tomu bolo aj 25. júna 2017 
v Močenku, keď po 21 rokoch naša farnosť 
vítala novokňaza – rodáka Gorazda Kohú-
ta. Gorazd pochádza z viacpočetnej rodiny 
Júliusa a Magdalény Kohútových. Po gym-
naziálnych štúdiách v roku 2009 vstúpil ako 
20-ročný do mužskej rehole – Spoločnosti 
Božieho Slova. Prvé rehoľné sľuby zložil 
v roku 2010, doživotné sľuby chudoby, čis-
toty a poslušnosti v roku 2016 a súčasne bol 
vysvätený za diakona. Od tej chvíle sa in-

tenzívne pripravoval na kňazskú vysviacku, 
ktorú prijal 17. júna tohto roku z rúk otca 
biskupa Františka Rábeka v Kostole Nane-
bovzatia Panny Márie v  Nitre na Kalvárii. 
Primičnú svätú omšu slúžil 25. júna 2017 
v Kostole sv. Klimenta v Močenku.

Celá slávnosť sa začala pred kultúrnym 
strediskom kláštor odobierkou od rodičov 
a posviackou primičného omšového rúcha. 
Potom sa sprievod miništrantov, kňazov, 
spolubratov primicianta zo Spoločnosti Bo-
žieho Slova, primicianta a jeho príbuzných, 
za sprievodu hudby a spevu SS Zúgovanka, 
pobral do kostola, kde sa konala slávnostná 
primičná svätá omša. Hlavným kazateľom 
bol páter Johny George Ambathu SVD, 
rektor Misijného domu Arnolda Janssena 
v  Bratislave. V  homílii poukázal na to, že 
srdce kňaza  – a  najmä misionára  – sa má 
neustále pripodobovať milosrdnému Srd-
cu Ježišovmu. Slávnostnú atmosféru počas 
svätej omše umocnil spev speváckeho zbo-
ru pri farskom kostole. Po svätej omši bolo 
v kláštore pripravené malé agapé pre tých, 

ktorí prišli zablahoželať novokňazovi. Ro-
dina a pozvaní hostia blahoželali novokňa-
zovi pri slávnostnom obede v spoločenskej 
sále.

Ľudová múdrosť hovorí, že pre no-
vokňazské požehnanie sa oplatí aj topánky 
zodrať. Sme vďační Pánu Bohu za to, že si 
vybral služobníka z našich radov a že sme 
mohli byť účastní na primičnej sv. omši 
a novokňazskom požehnaní. Nášmu rodá-
kovi Gorazdovi 
vyprosujeme 
veľa milostí, 
telesných a du-
ševných síl pri 
plnení misij-
ných povin-
ností v  mieste 
jeho misijného 
určenia – v Ta-
liansku.

Iveta 
Leššová

Primičná svätá omša slávená v Močenku po 21 rokoch

Folklórny súbor Lipina z Vracova

DH Boršičanka z Moravy

Foto: FOTO-COLOR PE-STRA



4

 Močenok / časopis obyvateľov obce

Množstvo veriacich z farnosti Močenok, 
z okolia i z rôznych kútov Slovenska sa 25. 
júna 2017 zúčastnilo primičnej svätej omše. 

Novokňaza Gorazda privítal v kostole 
sv. Klimenta farár močenskej farnosti Peter 
Michalov: „Tešíme sa, že pochádzaš z našej 
farnosti a budeš Božie slovo hlásať tam, kde 
budeš poslaný. Sme radi, že si ukončil štú-
diá, si vysvätený a môžeš nám udeliť svoje 
novokňazské požehnanie.“

V homílii sa Gorazdovi i veriacim pri-
hovoril páter Johny George Ambathu, 
SVD: „Dnes sme sa tu všetci zišli, aby sme 
oslavovali Božiu milosť, ktorú Boh preuká-
zal Gorazdovi, jeho rodine, jeho farnosti a 
všetkým nám. Témou primičnej sv. omše 
pátra Gorazda je najsvätejšie srdce Ježišo-
vo. Svätý otec František povedal, že kňaz 
je človek, ktorý sa rodí v určitom ľudskom 
kontexte. Tam sa učí základné hodnoty. 
Absorbuje duchovnosť ľudí. Dobrý kňaz je 
muž so svojou vlastnou ľudskosťou. Pozná 
svoju vlastnú históriu. Jej bohatstvá i rany. 
Naučil sa, ako sa s nimi vyrovnávať. Svätý 
otec hovorí o určitom ľudskom kontexte. 
Tým kontextom ste vy, rodičia pátra Go-
razda. Tie hodnoty, ktoré sa Gorazd ako 
malý chlapec učil, sú hodnoty vašej rodiny, 
ktoré ste vytvárali vy s jeho súrodencami. 
Gorazd sa naučil vytvárať vzťahy tu vo vašej 
obci, vo vašej farnosti. Chcel by som vám 

povedať, že sme na neho hrdí. 
Sme vám za to veľmi vďační.“

Vďačná je tiež obec Moče-
nok. Najpravdepodobnejšie 
rodisko prvého slovenského po 
mene známeho kňaza, biskupa 
a vzdelanca Gorazda má opäť 
kňaza tohto vzácneho mena. 
Dar za obec odovzdal Goraz-
dovi starosta Roman Urbánik: 
„Milý primiciant. Je pre mňa 
cťou, že môžem byť súčasťou 
tejto slávnostnej primičnej svä-
tej omše. Dnešná slávnosť je 
pokračovanie príbehu kňaza, 
ktorý začal tu, vo farskom kos-
tole sv. Klimenta v Močenku. 
Všetci cítime, že nás spája jed-
no spoločné duchovné posol-

stvo. Dnešná slávnosť je slávnosťou našej 
farnosti a celej našej obce. Aj my sa tešíme 
z vášho novokňazstva. V mene spoluobča-
nov, samosprávy obce Močenok a vo svo-
jom mene vám želám všetko dobré. Pri va-
šom kňazskom pôsobení vám vyprosujem 
hojné Božie milosti.“

Za farnosť Gorazda pozdravila Mária 
Vörösová. Spolu s mládežou, ktorá pôsobila 
pri kostole sv. Klimenta, prežila s Goraz-
dom množstvo výletov a spoločných pod-
ujatí: „Pán si ťa povolal, pretože ťa nielen-
že miluje, ale môže cez teba pracovať. Už 
keď si mal tri roky si odkladal do krabice 
hračky pre deti do Afriky. Už vtedy v tebe 
horelo srdce misionára. Všetci ťa poznáme 
ako skromného, pokorného človeka plného 
osobnej viery a veľkého láskavého srdca. 
S úctou si pristupoval ku každému a kon-
fl ikty si riešil na kolenách s ružencom v ru-
kách. Práve toto sú atribúty muža, ktorý sa 
rozhodol patriť Bohu.“

Novokňaz Gorazd sa poďakoval všet-
kým, ktorí s ním slávili primičnú svätú 
omšu: „Po toľkých krásnych, úprimných 
slovách a blahoželaniach sa chcem pripo-
jiť k vám. Spolu s vami chcem poďakovať 
nášmu Trojjedinému Bohu. Otcovi, Syno-
vi a Duchu Svätému. Tu, v tomto chráme 
som bol pokrstený.  Tí, ktorí si to pamätáte, 
viete, ako som pri krste kričal. Tu som po 

prvýkrát vyznal svoje poklesky 
vo sviatosti zmierenia a prijal 
Pána Ježiša v Eucharistii. Dnes 
tu medzi vami prvýkrát predse-
dám sláveniu tejto Eucharistie. 
Vďaka Ti, Bože, za to, že nás máš 
tak rád. Panna Mária, vďaka ti za 
to, že ma sprevádzaš cestou po-
volania. Pán farár, vy ste človek 
s otvoreným srdcom, u ktorého 
som vždy našiel otvorené dvere. 
Nech bolo treba čokoľvek.  Nie-

len čo sa týka organizačných vecí, ale aj mo-
jej pastorácie. Milí moji rodičia a súroden-
ci, vďaka vám za príklad vášho života. Na 
oltár položím jednu ružu a ja by som veľmi 
túžil po tom, aby sa v tejto ruži našiel každý 
z vás. Keď som pred pár dňami prišiel do 
mojej obce, sem do Močenku, mohol som 
si vydýchnuť. Všetko bolo pripravené. Ten 
spôsob, akým nám aj obec Močenok vyšla 
v ústrety, na čele s pánom starostom a jeho 
ďalšími spolupracovníkmi, to bolo skutoč-
ne úžasné. Ďakujem aj členom nášho spe-
váckemu zboru, ktorí spievali od srdca so 
širokým úsmevom. Ďakujem nášmu orga-
nistovi, pani kostolníčkam a vám všetkým, 
že ste obetovali čas a ste tu s nami. Ne-
chcem zabudnúť na nikoho, a preto sa v tej 
ruži nájdite každý z vás.“

V ruži, ktorú novokňaz Gorazd položil 
na oltár, sa určite našli i Veronika Petiová, 
ktorá zabezpečovala výzdobu v spoločen-
skej sále, Mária Vörösová, ktorá pomáhala 
Veronike a zároveň so Zuzkou Vörösovou, 
Ivankou Vörösovou, Zuzkou Lenčéšovou a 
Adelkou Kútnou pomáhali pri príprave ob-
čerstvenia. Usádzanie hostí v kostole orga-
nizoval Erik Vörös s ďalšími miništrantmi.

Občerstvenie, prevozy a mnohé ďalšie 
veci zabezpečoval brat Gorazda Július Ko-
hút s manželkou Gabikou o mnohí ďalší 
členovia rodiny Kohútovcov. 

V ruži sa určite našli aj pracovníci hos-
podárskeho dvora, ktorí okrem iného pri-
pravovali lavičky a stoličky na nádvorí far-
ského kostola, obec Močenok a Občianske 
združenie KREDIV, ktoré zabezpečilo veľ-
koplošné obrazovky umiestnené pred kos-
tolom.

Prostredníctvom nich mohli aj veriaci, 
ktorí sa nevošli do kostola, byť účastní ne-
zabudnuteľnej primičnej svätej omše nášho 
rodáka Gorazda Kohúta.

Peter Sýkora

Močenok má kňaza Gorazda

Gorazda pred kláštorom požehnala matka Magdaléna a otec 
Július.   Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

Július Kohút s manželkou Gabikou prinášali 
obetné dary.   Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

V sobotu 17. júna 2017 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie 
v Nitre na Kalvárii  počas svätej omše otec biskup František 
Rábek, ordinár OS a OZ SR, vysvätil novokňaza Gorazda Ko-
húta SVD.  Foto: Peter Sýkora
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Začiatkom tohto roka oznámilo obci 
vedenie Slovenskej sporiteľne, že svoju 
pobočku v  Močenku plánuje k  30. júnu 
2017 zrušiť. Vypovedalo zmluvu na pre-
nájom priestorov v  objekte obecného 
úradu, kde sporiteľňa doteraz sídlila. „Na 
základe týchto informácií som požiadal 
generálneho riaditeľa Slovenskej spori-
teľne o  stretnutie a  snažil som sa mu vy-
svetliť, že by bolo dobré, aby pobočka 
Slovenskej sporiteľne v  Močenku zostala. 
Pán riaditeľ mi vysvetlil ich obchodnú fi -
lozofi u a skonštatoval, že ich rozhodnutie 
ukončiť prevádzku pobočky v  Močenku 
je konečné. Vypovedanie tejto nájomnej 
zmluvy pre obec Močenok predstavovalo 
jeden záväzok. Pri budovaní združeného 
objektu Slovenská sporiteľňa investovala 
do tohto objektu obecného úradu fi nanč-
né prostriedky, tie sa odrátavali z ročného 
nájomného. Na základe uzatvorenej zmlu-
vy mali mať prenajaté priestory obecného 
úradu do roku 2034, kde zostávalo ešte 

splatiť na nájomnom 35 tisíc eur. Zmluva 
bola napísaná tak, že v prípade, že skončí 
Slovenská sporiteľňa prenájom priestorov 
skôr, obec je povinná do dvoch mesiacov 
uhradiť zvyšnú sumu na účet Slovenskej 
sporiteľne,“ informoval nás o faktoch sta-
rosta obce Roman Urbánik. Slovenská 
sporiteľňa má na Slovensku sieť pobo-
čiek, ktorých je takmer 300. Najbližšia je 
pre klientov z Močenka k dispozícii v Šali. 
„Pobočku v Močenku sme aktívne moni-
torovali počas dlhšieho obdobia a  až na 
základe analýzy jej využiteľnosti a  eko-
nomickej rentabilnosti sme sa ju rozhod-
li k  30. júnu 2017 zrušiť. Aby sme vyšli 
klientom čo najviac v ústrety, náš banko-
mat ostáva naďalej v prevádzke. Klienti na 
platenie za tovar a služby čoraz viac vyu-
žívajú platobné karty a  so svojím účtom 
pracujú aj cez elektronické bankovníctvo. 
Tiež môžu využívať 24 hodín denne vybra-
né služby aj telefonicky prostredníctvom 
Klientskeho centra (tel. č. 0850 111 888),“ 

vyjadrila stanovisko sporiteľne jej hovor-
kyňa Marta Cesnaková. Vedeniu obce zo-
stalo doriešiť situáciu týkajúcu sa fi nancií, 
ktoré banka investovala do stavby objektu 
obecného úradu. „Na základe rokovania 
s  generálnym riaditeľom sporiteľne sme 
prišli k  záveru, že sporiteľňa obci Moče-
nok polovičku nájomného odpustí a zvy-
šok nájomného vo výške 17 316 eur môže 
obec platiť v  troch nasledujúcich rokoch, 
to znamená v  rokoch 2018, 2019 a  2020 
vždy v  tretinovom modeli splátky. Naša 
obec ušetrila pri dohodnutí tohto dodat-
ku zmluvy 17 316 eur,“ doplnil informácie 
starosta obce Roman Urbánik.

Klientom Slovenskej sporiteľne tak je od 
1. júla 2017 v našej obci k dispozícii iba jej 
bankomat. Komunikáciu s  bankou môžu 
riešiť prostredníctvom svojich počítačov, 
pomocou telefonickej linky klientskeho 
centra alebo návštevou pobočky sporiteľne 
v Šali alebo Nitre.

Marcela Lenčéšová

Pracovníci Útvaru služieb a  investičnej 
výstavby tak ako v  uplynulom období za-
bezpečovali činnosti týkajúce sa projektov, 
inžinierskej činnosti, verejného obstaráva-
nia, komunálnych služieb, správy obecných 
budov, odpadového hospodárstva a  výru-
bu stromov lokalizovaných na pozemkoch 
obce.

Od začiatku roku 2017 bolo podaných
17 projektov. Obec sa v  rámci programo-
vého obdobia 2014-2020 zapojila do výziev 
rôznych riadiacich orgánov fi nancovaných 
prostredníctvom Európskych štrukturál-
nych a investičných fondov. V rámci Integ-
rovaného regionálneho operačného progra-
mu boli vypracované projektové zámery 
a žiadosti o nenávratné fi nančné prostried-
ky ako napr. Rozšírenie kapacity Materskej 
školy Močenok a Zlepšenie kľúčových kom-
petencií žiakov na Základnej škole v  Mo-
čenku, ktoré sú v  súčasnosti predmetom 
odborného hodnotenia zo strany sprostred-
kovateľského orgánu pre IROP. Projekt,Zní-
ženie energetickej náročnosti Združeného 
objektu v  obci Močenok“ s  celkovým roz-
počtom 937 848,74 eur a  spolufi nanco-
vaním vo výške 5 % v  rámci operačného 
programu Kvalita životného prostredia bol 
vypracovaný v  spolupráci s  externou spo-
ločnosťou a  podaný v  júni, rovnako ako 
projekt,Predchádzanie vzniku BRO v  obci 
Močenok“, ktorého predmetom je obstara-
nie záhradných kompostérov pre občanov.

V rámci investičnej výstavby obec začiat-

kom roka podala žiadosť o dotáciu na obsta-
ranie nájomných bytov na účel sociálneho 
bývania na Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR vo výške 197 040 eur a žiadosť o úver zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 
295 560 eur. Predmetom žiadostí bola kúpa 
Polyfunkčného domu na ulici A. Hlinku, 
obe žiadosti boli úspešné. Obec získala do-
táciu od Ministerstva fi nancií na projekt,-
Modernizácia a  rekonštrukcia obecného 
rozhlasu II. etapa“ vo výške 5 000 eur a dotá-
ciu z Environmentálneho fondu na projekt,-
Sanácia čiernej skládky v  obci Močenok“ 
vo výške 35 000 eur. Ďalšími úspešnými pro-
jektmi boli, Zvyšovanie bezpečnosti v obci 
Močenok – rozšírenie kamerového systému 
III.“, kde obec získala dotáciu 10 000 eur 
od Ministerstva vnútra SR a  projekty za-
merané na rozvoj sociálnych služieb 
v  obci Močenok, kde obec získala dotáciu 
20000 eur na kapitálové výdavky účelovo 
viazané na zakúpenie auta na zabezpečenie 
prepravnej služby a 6000 eur na bežné vý-
davky pre domov dôchodcov.

V roku 2017 sa obec ako investor podie-
ľa na výstavbe trhoviska so spoločnosťou 
ECODOM, s.r.o.

Väčšinu komunálnych služieb zabez-
pečovali pracovníci hospodárskeho dvora, 
ktorí sa starali o  životné prostredie pra-
videlným kosením a  údržbou verejných 
priestranstiev a miestnej zelene. Vykonávali 
tiež rozličné odborné činnosti, udržiavali 
chodníky a  komunikácie v  obci, zabezpe-

čovali vývoz fekálií a realizovali tiež mnohé 
stavebné akcie. Pracovníci hospodárskeho 
dvora v uplynulých mesiacoch opravili ob-
rubníky v  ulici Sv. Gorazda na autobuso-
vých výbočiskách, vybudovali časť chod-
níka v  ulici Čingov, znížili časť chodníka 
v  ulici Sv. Gorazda, vybudovali stojiská 
pod kontajnery, opílili stromy na Hornom 
cintoríne v  spolupráci s  odbornou fi rmou, 
vybudovali tanečnú plochu v  areáli obec-
ného úradu, osadili vlajkové stožiare pred 
Polyfunkčným domom A. Hlinku a  pred 
budovou obecného úradu, osadili prvky na 
novom ihrisku v ulici Hájska, spravili nátery 
strešnej krytiny na Dome smútku na Hor-
nom cintoríne, osadili sochu vodníka v cen-
tre obci, vyčistili palubovku v  športovej 
hale, osadili lavičky, smetné koše. Podieľali 
sa tiež na mnohých kultúrnych podujatiach 
obce ako napr. Vianočné trhy, Obecná za-
bíjačka, Stavenie mája, Gorazdov Močenok 
a mnohých iných.

V  oblasti verejného obstarávania obec 
zrealizovala viacero obstarávaní napr. na 
kúpu nového traktoru či kamery pre po-
treby káblovej televízie. Uskutočnilo sa ob-
starávanie na vypracovanie strategického 
dokumentu  – Programu rozvoja bývania 
či Pasportu dopravného značenia, nákup 
kancelárskeho vybavenia, kancelárskych 
potrieb, čistiacich prostriedkov a hygienic-
kých potrieb.

Jaroslava Odrášková

Útvar služieb a investičnej výstavby podal 17 projektov

Slovenská sporiteľňa v Močenku skončila
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Plán rozvoja bývania
Obecné zastupiteľstvo na svojom májovom riadnom za-

sadnutí schválilo Program rozvoja bývania v  našej obci na 
nasledujúce obdobie. Je to dokument, ktorý je vyžadovaný 
pri predkladaní žiadostí o dotácie zo štátu alebo pri plnení 
svojich cieľov. „Program rozvoja bývania defi nuje podmienky 
bývania ľudí v nájomných domoch, ktoré sú postavené s pod-
porou štátu, ministerstva, respektíve štátneho fondu rozvoja 
bývania. Musíme sa ním preukazovať vždy, keď sa uchádza-
me o dotáciu,“ spresnil starosta obce Roman Urbánik. Celý 
dokument programu rozvoja bývania vznikol na základe ur-
čitých plánov, možností, defi nícií a dokumentov, ktoré obec 
má alebo si ich stanovila. Na základe požiadaviek obce ho vy-
tvorili odborníci pracujúci v tejto oblasti. „Program rozvoja 
bývania zadefi noval počet postavených bytov v jednotlivých 
rokoch do roku 2021. Mali by sme sa dostať na hranicu 15 
bytov, ktoré by mali vznikať v rámci jedného roka. Budeme 
musieť do budúcnosti riešiť otázku pozemkov, kde takéto ná-
jomné byty stavať,“ doplnil starosta Urbánik. Obec teraz zis-
ťuje reálne možnosti na plnenie programu rozvoja bývania – 
hľadá vhodné lokality, na ktorých by mohli vzniknúť bytové 
domy, prípadne radová zástavba.  Marcela Lenčéšová

OZ RUBÍN v  spolupráci Obecným úra-
dom Močenok a  Regionálnym úradom ve-
rejného zdravotníctva v Nitre zorganizovali 
dňa 7. 7. 2017 od 9.00 hod. I. ročník DŇA 
ZDRAVIA.

Cieľom tohto dňa bolo informovať o tom, 
ako riešiť aktuálne závažné problémy, ktoré 
priamo súvisia so zdravím alebo majú na 
zdravie negatívny dopad. Je to deň, kedy si 
zvyšujeme povedomie o špecifi ckých problé-
moch týkajúcich sa zdravia.

Počas uvedeného dňa pracovníčky z po-
radne zdravia Regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva v Nitre pod vedením Ingrid 
Bárekovej poskytli v kultúrnom dome Obec-
ného úradu v  Močenku odborné poraden-
stvo o prevencii kardiovaskulárnych ochore-
ní a v prípade záujmu návštevníkom zdarma 
vykonávali aj antropometrické merania, vy-
šetrenia hladiny cholesterolu v krvi, merania 
tlaku krvi a percenta telesného tuku.

V  tento deň si dalo zmerať cholesterol 
a krvný tlak 82 záujemcov, kde väčšina mala 
základné zdravotné parametre v norme alebo 
iba mierne zvýšené. Tým, ktorým namerali 
zvýšené hodnoty, pracovníčky odporučili 
navštíviť svojho praktického lekára a poradiť 
sa s ním o ďalšom postupe. Do poradenstva 
v rámci tohto podujatia zavítali najmä obča-
nia v strednom a vyššom veku. Najčastejšie 
sa pýtali, ako si ustriehnuť glukózu, choleste-
rol a krvný tlak. Tiež sa zaujímali o to, ako sa 
zdravo stravovať, a mali záujem aj o nutričné 
(výživové) poradenstvo. Okrem preventív-
nych vyšetrení občania dostali aj podporné 
materiály s  odporúčaniami, ako sa starať 

o svoje zdravie. Ingrid Báreková mala počas 
merania prednášku „Ako sa chrániť pred sl-
nečný žiarením.“

Spoločnosť DXN pod vedením pani 
Lenčéšovej a  manželov Dianových nás vo 
svojej prednáške oboznámila s  Ganoder-
mou – cennou liečivou hubou, ktorá má fy-
ziologické a terapeutické účinky a ktorú, ako 
aj iné výrobky, si mali možnosť záujemcovia 
zakúpiť priamo na mieste. Môžeme uviesť 
rozmanité použitie tejto huby, a to hlavne na 
zvýšený krvný cholesterol, na vysoký krvný 
tlak, chronický zápal pečene, zhubné ocho-
renia a takisto sa smie použiť ako protilátka 
pri otrave hubami.

Bc. Kadvanová nás zoznámila s morským 
kolagénom, ktorý je výživovým doplnkom 
na kosti, kĺby, svaly, chrupavku, pleť, vlasy, 
nechty a váhu.

Nechýbali ani zdravé špeciality od pani 
Čunderlíkovej, ktorá upiekla koláčiky zo 
zdravých produktov. Nátierky rôzneho dru-
hu pripravili a rady ponúkali členky OZ RU-
BÍN.

V  tento deň termomasážna posteľ CE-
RAGEN a masážny límec, ktoré liečia bolesť 
krčnej a krížnej chrbtice, poslúžili každému, 
kto ich chcel vyskúšať.

Eva Molnárová

DEŇ ZDRAVIA

Na deň 5. máj 2017 vedenie 
OZ RUBÍN zorganizovalo auto-
busový zájazd do Bratislavy na 
Medzinárodnú výstavu kvetov 
Flóra 2017. Ráno o 8.00 hod. plný 
autobus vyrazil smer Bratislava. 
Pod dohľadom členiek výboru 
pani Urbánikovej a  Stankovej sme 
okolo obeda zastavili pred bránou 
výstaviska. Po krátkej inštruktá-
ži o  odchode domov a  rozdaní 
lístkov sa každý účastník pobral 
za krásami kvetov. 38. ročník FLÓ-
RA 2017, ktorý organizuje fi rma 
Kulla, prináša nevšedné zážitky. 
Vyniká tvorivosť a  rafi novaná jed-
noduchosť v  kombinácii stromov 
a  zelene. Sprievodný program mal 
bohatú nádielku. Keď sme sa po-
kochali v  kráse kvetov a  boli sme 
unavení, vypočuli sme si prednášky 

o  pestovaní a  ošetrovaní rastlín, 
muškátov, kaktusov a iných neme-
nej krásnych a  exotických drevín. 
Pozornosť pútala aj ukážka umenia 
viazania ikebany alebo tvorba kytíc 
od známych fl oristov. Taktiež i pes-
tovatelia trávnika si mohli vypočuť 
odbornú prednášku o  jeho sejbe, 
udržiavaní a kosení. Celý tento roč-
ník sa niesol v  duchu 300. výročia 
narodenia cisárovnej Márie Terézie, 
ktorej bol aranžmánmi a dekorácia-
mi vzdaný hold. Keď sme už poob-
zerali každé zákutie tejto prekrásnej 
výstavy kvetov a  rastlín, nakúpili 
niečo aj do svojich záhradiek a na-
čerpali inšpirácie, tak sme sa zhro-
maždili pred výstaviskom a  čakali 
na ten náš autobus, ktorý nás bez-
pečne zaviezol domov. Ďakujeme!
Darinka Štangová, členka OZ RUBÍN

Medzinárodná výstava kvetov Flóra

Záujemcovia si mohli dať bezplatne vyšetriť celkový cholesterol, 
krvný tlak, pulz a aj percento telesného tuku.  Foto: Mária Blehová
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V  obci Močenok časť Síky sa konala 
súťaž s  názvom Močenské pastorále. Ide 
o súťaženie modelov historických lietadiel, 
ktoré boli postavené do roku 1954. Súťa-
žiaci si sami stavajú repliky týchto histo-
rických lietadiel. Tejto súťaže sa zúčastni-
lo 22 modelárov z celého Slovenska. Kvôli 
neistému počasiu sa zahraniční tento rok 
nezúčastnili. „Lietame s modelmi, ktoré sú 
poháňané motormi buď elektrickými, alebo 
spaľovacími. Potom sú poháňané prírodou, 
to znamená vetrone bezmotorové, ktoré vy-
užívajú stúpavé prúdy na svoj let. Kritériom 
na hodnotenie je pri všetkých týchto mode-
loch čas – v súvislosti s tým, či letí na motor 
alebo ho odštartujeme len gumičkou. Pra-
vidlá určujú, odkedy sa má začať merať čas. 
U  motorových je to zvyčajne v  okamihu 
vypustenia z ruky aj spolu s motorovým ča-
som a u vetroňov je to čas, odkedy sa odop-
ne z  vlečnej šnúry,“ oboznámil nás s  pra-
vidlami Pavol Rábek, usporiadateľ súťaže. 
Usporiadateľom aj súťažiacim toto miesto 
vyhovuje. „Toto miesto je výhodné, lebo 
tu je tráva a priestor. Neobťažujeme nikoho 
na okolí s  týmito modelmi a  nenarúšame 
poľné kultúry, ktoré majú zasadené poľno-
hospodári, čiže tu sa to dá prevádzkovať bez 
toho, aby sme niečo poškodili alebo nieko-
mu uškodili,“ opísal miesto konania súťaže 
usporiadateľ súťaže Pavol Rábek. „Máme 

tu viacerých maj-
strov Európy z  po-
sledných majstrov-
stiev, ktoré boli pred 
mesiacom v  Nitre. 
Je tu majster Európy 
vo vetroňoch, vice-
majster a  aj druhý 
vicemajster vo vet-
roňoch, potom 
tu máme majstrov, 
ktorí lietali s  mo-
delmi poháňanými 
elektromotorom,“ 
ďalej oboznamuje 
o  súťažiacich Pavol 
Rábek. Klub slovenských modelárov do-
siahol aj za hranicami vynikajúce výsledky. 
„Súťažím väčšinou v  kategórii vetroňov, 
teraz s  malými vetroňmi, s  jastrabmi, ale 
väčšinou s väčšími vetroňmi, samozrejme, 
historickými. Zadarilo sa na posledných 
majstrovstvách Európy, kde ja som obsa-
dil prvé miesto a  kolegovia druhé a  tre-
tie miesto, čo bol pre Slovensko dosť veľ-
ký úspech, keď sme stáli na bedni a  hrala 
slovenská hymna,“ povedal o  úspechoch 
súťažiaci Kamil Horáček. Organizátor tej-
to súťaže je aj Ľudo Pec, ktorý sa súťaže aj 
zúčastňuje. „Tieto modely sú zhotovené 
nami, vlastnými rukami. Vychádzajú pres-

ne z  podkladov, ktoré boli do roku 1954, 
to značí, že pokiaľ je tam materiál drevo ale-
bo preglejka, resp. balza, tak tieto materiály 
tam musia byť použité. Nemôžu sa používať 
novodobé materiály, ako sú uhlík, laminát či 
nejaké umelé hmoty, ktoré v tej dobe neboli 
vymyslené alebo sa nepoužívali. Tieto mo-
dely sú obalené väčšinou textíliou, ktorá sa 
najviac podobá vtedajším papierovým po-
ťahom, avšak teraz sa už klasické papierové 
poťahy, ktoré sa robili v tom období, nepou-
žívajú, tak pracujeme s  textíliami. Niektorí 
začínajú používať už aj fólie,“ zbežne popísal 
výrobu modelov spoluorganizátor súťaže 
Ľudo Pec. Mária Blehová

Močenské pastorále

Močenskí poľnohospodári začali 
v  tomto roku obilnú žatvu už 3. júla, 
čo je nezvykle skorý termín, ktorý 
však zodpovedá priebehu počasia po-
čas jari. Mimoriadny nedostatok vlahy 
sa prejavil na poliach, ale aj v  záhra-
dách občanov. Zásadným spôsobom 
ovplyvnil množstvo aj kvalitu úrody. 
„To, že je veľký nedostatok zrážok, to 
môžem len potvrdiť, lebo 50-ročný 
priemer zrážok od 1. januára do konca 
júna je v našej oblasti okolo 280 mm. 
U nás padlo okolo 140 mm, čo je pre 
vysvetlenie na každý meter štvorcový 
o 140 litrov menej, ako by nám malo 
napršať,“ smutne skonštatoval agro-
nóm Poľnohospodárskeho družstva 
v  Močenku Milan Gier. Podľa poľno-
hospodárov nemožno minulý a  tento 
rok veľmi porovnávať, pretože minulý 
rok priniesol rekordné úrody a  aktu-
álny suchý rok by v  tomto porovnaní 
vyzeral mimoriadne nepriaznivo. Na-
priek tomu sú aj v tomto roku niekto-
ré ukazovatele zaujímavé. „V podstate 
sme spokojní s ozimnou repkou. V jar-
nom jačmeni, ktorý robíme takisto 

ako repku na 600 hektároch, sme do-
siahli kvantitatívne celkom slušné vý-
sledky, ale problém je tam s kvalitou. 
S kvalitou bude problém aj s ozimnou 
pšenicou, nie sme spokojní hlavne 
s  množstvom, kvalitatívne parametre 
sú neskutočné, sú také vysoké, aké sme 
určite ešte nezaznamenali, ale mlynári 
až také vysoké kvalitatívne parametre 
nepožadujú,“ spresnil agronóm Gier.

Močenskí poľnohospodári zbierajú 
úrodu z asi 2 800 hektárov polí dvomi 
vlastnými kombajnmi a ostatnou po-
trebnou technikou. Výdatnú pomoc 
predstavujú aj štyri brigádnické kom-
bajny, ktoré so žatevnými prácami vy-
pomáhajú každoročne. „Nedostatok 
zrážok, ktorý sa prejavil v žatve u jed-
notlivých plodín niekde viac, niekde 
menej, sa jednoznačne ukáže u slneč-
níc a hlavne u kukuríc,“ dodal Milan 
Gier. Už teraz je jasné, že z niekoľkých 
desiatok hektárov kukuricu močen-
skí poľnohospodári vôbec nezoberú 
a  drobné slnečnice takisto dajú iba 
minimálnu úrodu.

Marcela Lenčéšová

Obilná žatva v Močenku Pripomíname 
si 25. výročie
prijatia Ústavy SR

Slovensko si štátnym sviatkom 1. septembra kaž-
doročne pripomína vznik najdôležitejšieho zákona 
suverénneho štátu – Ústavy Slovenskej republiky. Je 
to najvyššie postavený právny predpis platný v našej 
republike. Ústavu prijala Slovenská národná rada 1. 
septembra 1992 a  slávnostne ju 3. septembra 1992 
podpísali vtedajší predseda SNR Ivan Gašparovič 
a predseda vlády Vladimír Mečiar.

Ústava je súhrn právnych noriem o spoločenskom 
zriadení, politickej organizácii a postavení občanov. 
Je záväzná pre všetky orgány a občanov štátu. Upra-
vuje základné práva a slobody, politické práva, práva 
národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, 
hospodárske a kultúrne práva, ale aj právo na súdnu 
a právnu ochranu. Výklad a kontrolu, či je ústava do-
držiavaná, má v právomoci Ústavný súd Slovenskej 
republiky. Ústava bola od svojho vzniku novelizova-
ná niekoľkými ústavnými zákonmi.

V  tomto roku si pripomíname už 25. výročie 
vzniku tohto dôležitého dokumentu, ktorým sa riadi 
chod.  Marcela Lenčéšová

Historické modely lietadiel si súťažiaci zhotovujú 
sami, vlastnými rukami. Foto: Kristína Hippová
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Je všeobecná pravda, že šport na Slovensku 
kríva na obe nohy. Niet odvetvia, až na futbalo-
vú reprezentáciu, čo by nám robilo radosť. Naj-
novšie sa medializuje hokej. Odborníci konšta-
tujú, že za svetom zaostávame o 10 rokov. Ale 
nie o  tom chcem písať… Športom číslo jeden 
je aj v našej obci futbal. Vybudovali sme pekný 
štadión, ktorý nám mnohí závidia. Zatiaľ nám 
hanbu robí správna budova, ktorá má už 70 
rokov. Zub času zničil strechu. Predchádzajúci 
výbor zabezpečil výmenu okien, no to je len 
polovičatá práca. Budova je ošarpaná. Chcelo 
by to novú fasádu, ale to je podľa mňa nad sily 
klubu. Tu musí pomôcť obec. Myslím si, že by 
mala naplánovať na budúci rok do kapitálových 
výdavkov rekonštrukciu celého objektu  – inej 
cesty niet. Na budúci rok však budú komunálne 
voľby, a  tak by túto úlohu plnilo nové obecné 
zastupiteľstvo. História močenského futbalu 
si to zaslúži, pretože má už viac ako 80 rokov.

Za ostatných 15 rokov prešiel náš futbal 
zložitým vývojom. Boli roky, kedy sa po mo-
čenských ihriskách naháňalo až 30 cudzích 
hráčov. ŠK Eldus to dotiahol takmer až do naj-
vyšších poschodí. Vybudovaný bol krásny šta-

dión s kapacitou dvetisíc divákov. Je tam pekná 
tribúna, ktorá však už neslúži svojmu účelu. 
Čo sa stalo s myšlienkou demontovať ju a po-
staviť na obecnom futbalovom ihrisku? Podľa 
mňa by to museli urobiť ochotní sponzori. Fir-
my v obci sú. Myslím si, že ich treba osloviť.

Aj na FK sa hral dobrý futbal – lenže za akú 
cenu? Stálo to veľa peňazí a zanedbávaná bola 
výchova mládeže. Bola to cesta do pekla. Nová 
éra nastala, keď sa to fi nančne nedalo utiahnuť 
a my sme postupne začali padať. Zastavili sme 
sa až v VI. lige a aj tu sme sa zachránili s odre-
tými ušami. To je na veľkosť obce a jej bohatú 
futbalovú tradíciu hanba. Diváci prestali cho-
diť. Keď príde 200 ľudí, funkcionári sa tešia, 
ale nedivme sa. Aký je futbal, také sú návštevy. 
Ani sa nedá čudovať. Nikoho nepodceňujem, 
ale naším súperom by nemali byť Klasov, Hor-
ný Ohaj, Rumanová, Výčapy…

Od začiatku tohto roku pracuje nový výbor 
a stále hľadá predsedu klubu. Ochota praco-
vať vo výbore a organizovať športový život je 
však podľa mňa na nízkej úrovni. Do výboru 
musel nastúpiť aj starosta, aby prácu zaktivi-
zoval a  strážil takmer tridsaťtisíc eur, ktoré 

dáva obec futbalu. Zdá sa, že doriešený je post 
trénerov. Starších žiakov zodpovedne vedie 
hráč A – mužstva Csaba Sztrecsko. O malých 
sa stará pedagóg Gabriel Vrba a  o  mužov 
stredoškolský profesor zo Šale Martin Žiška. 
Starší dorast nám robí hanbu. Kedysi naša pý-
cha – dnes nemá kto hrávať a mužstvo dostáva 
10, 12 i 16 gólov. Káder je úzky, ledva sa nájde 
11 hráčov. O mladých by sa dalo dlho pole-
mizovať… A  pritom hral dorast pred troma 
rokmi o postup do 4. ligy. Bolo tam 5 – 6 hrá-
čov schopných nastúpiť za dospelých. Všetci 
sa stratili… A ani kvalifi kovaní tréneri neus-
pejú, keď nebudú mať koho trénovať.

Futbal je zábava pre divákov aj pre hráčov. Aby 
sa rozvíjal, treba sa podľa mňa venovať spoluprá-
ci so sponzormi. Tí by mali využívať priestory 
štadióna na reklamu svojich fi riem. Okrem pár 
výnimiek tam v súčasnosti nie sú žiadne reklam-
né panely, čo je aj na škodu podnikania.

Bolo by vhodné aj na stránkach časopisu 
Močenok rozvinúť diskusiu o smerovaní fut-
balu. Každý dobrý nápad má cenu zlata.

Vincent Tóth, 
stredoškolský profesor na dôchodku

Kamera sa rozhodla rozprávať
Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa predsta-

vila: volám sa Kamera. Som vašou súčasťou, súčasťou 
tejto obce. Síce žijem na vysokej nohe a pozerám sa na 
vás zvrchu, nie som namyslená. Patrím medzi vás. Som 
ženského rodu, takže som zvedavá, ale diskrétna. Ako 
každá žena viem udržať tajomstvo, nie som klebetná, 
veď som dáma! Cez deň sa pozerám na život v obci – na 
vás, na vaše radosti, ale i  starosti. Mnohí ani netušíte, 
že existujem, ale som tu s vami a hlavne pre vás. Noci 
mávam rôzne, niekedy pokojné a  niekedy tŕpnem od 
strachu. Keďže nemôžem v  noci spávať, tak sledujem, 
čo sa deje.Ak mám vyjadriť svoje pocity, tak najlepšie 
to vystihujú slová jedného bývalého verejného činiteľa: 
Niekedy ma srdce veľmo bolí! Najmä od piatka večera 
až do nedele. Vidím ako sem-tam niekto prebehne po 
kostolnom múre a nezabudne mi ukázať kúzlo jedného 
prsta, občas niekto rozbije výklad, zmizne bicykel, hlav-
ne keď začne mládež migrovať od hostinca Benková, cez 
bar až po stánok vedľa Jednoty (tam sa dopĺňajú zásoby 
a nie je to iba nealko). Pred Jednotou na parkovisku je 
hlavný stan – odtiaľ vedú cesty pred a za obecný úrad, ku 
kinu alebo do baru k Imrovi. Všade je plno prázdnych 
plechoviek od piva, ohorkov, fl iaš… Ale už začínam byť 
klebetná, a to sa na dámu nepatrí! Keď si s kolegyňami 
začneme rozprávať zážitky, je to od komédie po drámu. 
Zabudla som vám povedať, že tu nie som pre vás sama. 
Mám aj výborné kolegyne a priateľky a všetky vás máme 
rady – aj napriek tomu, že si žijeme na vysokej nohe.

Zážitky z nášho života vám budem rozprávať pravi-
delne – už teraz ma svrbí jazyk!

Veľmi sa na to teším - vaša Kamera 
 (text: Ľubomír Kováč)

Čo s močenským futbalom

Na močenskej základnej škole bola 
v  polovici júna vyhlásená súťaž pod 
názvom Do školy na bicykli. Pro-
jekt spustilo ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a  športu. Realizoval 
sa počas jedného júnového týžd-
ňa na celom Slovensku. „Táto súťaž 
má nabádať žiakov, aby prichádzali 
do školy na bicykloch, kolobežkách 
a kolieskových korčuliach a takýmto 
spôsobom podporili svoje zdravie,“ 
informoval nás o projekte riaditeľ zá-
kladnej školy Eduard Lacko.

Projekt na močenskej škole riadila 
koordinátorka – učiteľka Lenka Mol-
nárová, ktorá viedla presnú eviden-
ciu žiakov prichádzajúcich do školy 
na kolesách. Okrem zdravotného 
a kondičného benefi tu pre všetkých, 
ktorí prišli do školy na bicykli, ko-
lobežke či korčuliach, dostali žiaci 
bonus v  podobe tzv. Saganovej kar-
tičky, ktorá fungovala podobne ako 
kupón neskúšania. „Dnes sa dostalo 
do školy naozaj mimoriadne veľa detí 
na korčuliach a  kolobežkách. 
Po prvej hodine budem mať presný 
počet. Podľa mojich odhadov je to asi 
50 – 60 detí. Museli sme dokonca vy-
hradiť plochu, kde tie bicykle a kolo-
bežky budú uložené,“ spresnila Lenka 
Molnárová.

Žiaci mohli svoju Saganovskú 
kartičku využiť na hociktorej hodi-
ne počas vyučovania. Ak si ju minuli 
a na druhý deň prišli zasa na bicykli, 
dostali ďalšiu. „Kartičku som využi-
la na poznámku a chodila som štyri 
dni na bicykli a  dnes na kolobežke, 
pretože je zlé počasie,“ prezradila 
nám Natália Šikulová. „Kartičku som 
zatiaľ nevyužila. Nemala som príleži-
tosť. Chodievam do školy každý deň 
na kolobežke, aj bez tejto súťaže,“ po-
vedala nám s  úsmevom jednotkárka 
Eliška Suchá.

V  celkovom súčte koordinátorky 
Lenky Molnárovej vyšli močenskej 
škole tieto lichotivé čísla – do projek-
tu sa zapojilo 130 žiakov, ktorí počas 
týždňa chodievali do školy na kole-
sách. Za celý týždeň spoločne absol-
vovali 457 jázd a najviac žiakov, 130, 
prišlo do školy na bicykli, kolobežke 
alebo korčuliach v  stredu. Malé ví-
ťazstvo si počas projektu pripísala 
5. b, ktorej kompletne všetci žiaci 
prišli vo štvrtok na bicykloch. Väčšie 
víťazstvo, za najdlhšiu absolvovanú 
trať, majú Dominika Sabová, ktorá 
do školy chodila na bicykli z Pereša, 
a Jakub Palkovič, ktorý meral cestu až 
z Hájskeho.

Marcela Lenčéšová

Do školy na bicykli
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Činnosť obecnej polície v  našej obci 
zabezpečujú dvaja príslušníci obecnej po-
lície. Aj napriek tomu sa nám podarilo 
prichytiť alebo odhaliť viacero priestup-
kov spáchaných formou vandalizmu, ďalej 
priestupkov na úseku životného prostredia, 
ako sú zakladanie nedovolených skládok 
alebo nakladanie s odpadmi. A v neposled-
nom rade aj priestupky proti Všeobecné-
mu záväznému nariadeniu obce Držanie 
a chov psov na území obce.

Zopár príkladov zistených priestupkov:
-  v mesiaci marec bol odhalený páchateľ ne-

dovolenej skládky, ktorý v  katastrálnom 
území obce vyhodil vrecia s komunálnym 
odpadom. Prezradila ho poistka od auta. 
Nedovolenú skládku musel odstrániť 
a bol doriešený blokovou pokutou;

-  v  mesiaci apríl boli prichytení pri čine 

v neskorých nočných hodinách dvaja pá-
chatelia, ktorí rozbili reklamnú tabuľu;

-  v mesiaci máj bol odhalený páchateľ, kto-
rý nedovolene nakladal s odpadom;

-  v  mesiaci jún bol v  neskorých nočných 
hodinách prichytený páchateľ v  areáli 
reštaurácie Elsa, ktorý ničil kvetinovú vý-
zdobu;

-  v mesiaci júl boli prichytení pri čine v ne-
skorých nočných hodinách dvaja vandali, 
ktorí rad za radom poškodzovali doprav-
né značenie a informačné tabule.

O  bezpečnosť a  ochranu majetku v  našej 
obci sa starajú aj pracovníci kamerového 
systému, ktorí od marca tohto roku za-
bezpečujú 24-hodinovú obsluhu a  zistené 
priestupky nahlasujú buď príslušníkom 
obecnej, alebo štátnej polície.
Vďaka kamerovému záznamu bolo odhale-

ných viacero priestupkov, ako napr.:
-  v  mesiaci február bol odhalený vandal, 

ktorý rozbil výplne skiel na Holičstve  – 
privolaná štátna polícia;

-  v  mesiaci marec vandali poškodzovali 
FIT park – privolaná obecná polícia;

-  v mesiaci apríl nahlásenie alkoholu u mla-
distvých – doriešené obecnou políciou;

-  v mesiaci máj krádež bicykla pri Benko-
vej – nahlásenie štátnej polícii;

-  v mesiaci jún rušenie nočného kľudu pri 
fontáne – privolaná štátna polícia;

-  v  mesiaci júl krádež bicykla pri Jedno-
te  – zistený páchateľ, odovzdané štátnej 
polícii;

-  v mesiaci august pokus o krádež bicykla 
v  centre  – zistení traja páchatelia, odo-
vzdané obecnej polícii.

 Bohuš Sabo

Obec Močenok v  uplynulom období 
zrekonštruovala budovu bývalého MNV 
na polyfunkčnú budovu, v  ktorej sú byty 
a priestory obecnej a štátnej polície. Obec 
sa snaží znížiť náklady na rekonštrukciu 
na minimum, a preto využila možnosť žia-
dať Ministerstvo dopravy a  výstavby Slo-
venskej republiky o dotáciu a Štátny fond 
rozvoja bývania o úver na pokrytie nákla-
dov. „V prvej polovici kalendárneho roka 
sme dostali informáciu zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania a  ministerstva výstavby, 
že na zakúpenie týchto bytov v  bytovom 
dome, ktoré sú už zrealizované súkrom-
nou fi rmou, obec Močenok získala dotáciu 

a úver v celkovej výške 492 tisíc eur. V tejto 
chvíli realizujeme legislatívne úkony týka-
júce sa vlastníckych vzťahov, vkladu na ka-
taster a podobne, aby najneskôr do konca 
septembra bol tento objekt vo vlastníctve 
obce Močenok tak, ako to bolo aj v  mi-
nulosti,“ informoval nás o získaných pro-
striedkoch starosta obce Roman Urbánik. 
Obec získala dotáciu vo výške 197 tisíc eur 
a úver vo výške 295 tisíc eur, ktorý je splat-
ný 30 rokov a bude sa splácať z nájomného 
za byty. „Je to už druhá dotácia, ktorú obec 
na zakúpenie bytov v tomto volebnom ob-
dobí získala. Prvú sme získali v roku 2015 
v  celkovej výške 604 tisíc eur. Takýmto 

spôsobom sme do vlastníctva obce získali 
28 bytov za necelé tri roky,“ pripomenul 
starosta.

Vedenie obce plánuje aj v budúcnosti na 
základe schváleného Programu rozvoja bý-
vania stavať byty pre záujemcov z obce ale-
bo okolia, aby mohli žiť, pracovať a vycho-
vávať svoje deti v Močenku. Foriem, akými 
sa dá výstavba nových bytov realizovať, je 
niekoľko a vedenie obce je otvorené všet-
kým. O byty je v našej obci značný záujem. 
Žiadostí o  bývanie, ktoré sú v  obecnom 
úrade evidované, sú totiž desiatky.

Marcela Lenčéšová

Vrch Butkov, nachádzajúci sa 765 met-
rov nad morom, ktorý je súčasťou Strá-
žovských vrchov pri obci Ladce, je svojím 
zameraním jedinečný. Na jednej strane 
je to lom, z kameňa ktorého sa v Považskej 
cementárni vyrába spojivo pre výstavbu 
a  budovanie najväčšieho počtu stavieb 
na Slovensku, no na strane druhej je tiež 
pútnickým miestom. Práve tu v roku 2012 
známy exorcista páter Elias Vella počas 
svojej návštevy na Slovensku spolu s vizi-
onárkou Sue Farrugia vyslovil duchovný 
odkaz, aby sa na tejto hore postavil kríž. 
Tento odkaz sa naplnil v  roku 2013 po-
stavením kríža. Spolu so skalou, na ktorej 
je umiestnený, meria 12 metrov. V  jeho 
útrobách sú uschované vzácne relikvie 
dreva Svätého kríža z  Jeruzalema a  ka-
mienok, ktorý sa uvoľnil pri poslednej re-
novácii otvoru, v  ktorom stál na Golgote 
Kristov kríž. Postupne na vrchu pribudli: 

pamätník sv. Jána Pavla  II., Kaplnka Bo-
žieho milosrdenstva, pamätník sv. Faustí-
ny, v ktorom sú uložené Denníček a tehla 
z  hrobu sv. Faustíny. Posledná stavba je 
z  roku 2016 a  je ňou kamenná krížová 
cesta Božieho milosrdenstva, ktorej za-
stavenia  – ako aj všetky ostatné stavby  – 
sú zhotovené z kameňa z  lomu hory But-
kov. Od roku 2013 sa na tomto vrchu schá-
dzajú pútnici nielen z  celého Slovenska, 
ale i  zo susedného Poľska, aby tu načer-
pali duchovné sily a potešili sa pohľadom 
na krásnu panorámu Považia.

Na pozvanie generálneho riaditeľa Po-
važskej cementáre Antona Barcíka a  na 
podnet kaplána Ľuboša Mihálku sa vyše 
60 farníkov z Močenka a Hornej Kráľovej 
vybralo v sobotu 20. mája 2017 na národ-
nú púť na toto najmladšie pútnické miesto 
na Slovensku. Hlavným celebrantom 
na svätej omši bol žilinský otec biskup To-

máš Galis. V homílii zdôraznil, že kresťa-
nia sa majú snažiť byť milujúcimi ľuďmi, 
ktorí nesú posolstvo lásky všade tam, kde 
sa práve nachádzajú. Súčasťou duchovné-
ho programu bolo aj posvätenie sochárske-
ho modelu Panny Márie Matky milosrden-
stva, podľa ktorého plánujú v  najbližšom 
období postaviť monumentálnu 6-metro-
vú sochu. Počas krížovej cesty a pred svä-
tou omšou zazneli duchovné piesne v po-
daní Hanky Servickej, sólistky ľudových 
a duchovných piesní, a známeho operného 
speváka Jozefa Gráfa. Na záver púte dostal 
každý pútnik darček – knihu Skalné sank-
tuárium Božieho milosrdenstva, ktorú 
v  tomto roku vydala Kongregácia sestier 
Matky Božieho milosrdenstva v Krakove.

Veľké poďakovanie patrí kaplánovi Ľu-
bošovi Mihálkovi za zorganizovanie púte 
a za krásne chvíle strávené na pútnickom 
mieste Butkov.  Iveta Leššová

Púť na najmladšie pútnické miesto Slovenska

Správa o činnosti obecnej polície a kamerového systému 2017

Obec získala prostriedky na pokrytie nákladov na bytovku
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Jubilejný 25. ročník celonárodného fes-
tivalu kresťanského divadla Gorazdov Mo-
čenok sa tradične začal púťou k  Nitrian-
skemu hradu, na ktorom pútnici odovzdali 
festivalové posolstvo. Prebiehal v  dňoch 
12. až 16. júla v obci Močenok. Každoročne 
dokazuje, že je nielen podnecujúcou pre-
hliadkou kresťanského divadla, ale hlavne 
udalosťou, ktorá duchovne spája všetkých 
bez rozdielu, prináša neopakovateľné zážitky 
a v rámci odkazu sv. Gorazda zveľaďuje kres-
ťanské hodnoty.

Počas festivalu sa predstavilo desať diva-
delných predstavení, z toho deväť súťažných. 
Odborná porota, ktorej stálym dlhoročným 
členom je šéfredaktor Katolíckych novín Igor 
Hanko, im udelila viaceré ocenenia. Hlavnú 
cenu 25. ročníka festivalu získalo tanečné 
divadlo ATak z Bratislavy, ktoré pod režisér-
skou taktovkou Pavla Danka uviedlo pred-
stavenie s názvom Chcel(a) by som letieť… 
Divákom pútavou formou sprostredkovalo 
životný príbeh blahoslavenej sestry Zdenky.

Druhé miesto získal detský divadelný 
súbor Úsmev pri ZŠ a  MŠ Babín s  pred-
stavením O  lietajúcej Alžbetke, ktoré re-

žírovala Anna Kurčino-
vá. V  konečnom poradí 
sa na treťom mieste sa 
umiestnilo divadlo Domi-
nus Močenok za inscenáciu 
Mister Taylor/Bubáci v  réžii 
Petra Weincillera. Odborníci 
mimoriadnou cenou poroty 
ocenili vynikajúce herecké 
výkony prezentované di-
vadelným súborom Rondo 
z Preselian, ktoré predviedli v hre Salome.

Porota udelila cenu za vynikajúce herecké 
výkony prezentované divadelným súborom 
Rondo z Preselian, ktoré predviedli v hre Sa-
lome. 

Cenu za ženský herecký výkon získala 
Monika Ternerová z divadla Dominus Mo-
čenok. Cenu za mužský herecký výkon.

Tohtoročný festival bol opäť bohatý 
na sprievodné akcie. V  Močenku sa konali 
rôzne výstavy, vernisáže, prednášky a  kon-
certy. Odkaz sv. Gorazda bude uchovávať 
i múzeum, ktoré otvorili v priestoroch býva-
lého kláštora v Močenku.

Katolícke noviny už od roku 1993 spolu-
pracujú s  festivalom ako mediálny partner. 
Ich šéfredaktor Igor Hanko pri príležitosti 
festivalového výročia v  rámci výstavy pre-
zentoval výber textov, ktoré sa festivalu Go-
razdov Močenok venovali.

Okrem toho prebiehali tvorivé dielne, 
ktoré znova dokázali ich účastníkov stmeliť 
a  prostredníctvom divadla im sprostredko-
vať duchovné myšlienky. Dramaturg, hlavný 
organizátor a jeden zo zakladateľov festivalu 
Peter Sýkora vyjadril veľkú vďaku mnohým 

ľuďom za to, že sa podujatie v obci darí uspo-
radúvať už dvadsaťpäť rokov. Je tiež veľmi 
rád, že tento rok prišlo veľa mladých ľudí a je 
medzi nimi záujem o  kresťanské hodnoty, 
ktoré sa pokúšajú v rámci podujatia ponúkať: 
„Toto je pre nás veľký úspech a veľká vízia do 
budúcnosti, že tento festival nekončí a zrej-
me ďalšie ročníky budú pribúdať a budú čo-
raz lepšie.“

Podujatie vyvrcholilo v nedeľu v priamom 
prenose vysielanou slávnostnou pontifi kál-
nou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. 
František Rábek. Otec biskup v  jej závere 
vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sú s fes-
tivalom Gorazdov Močenok nejakým spôso-
bom spätí. Zároveň vyslovil želanie, aby „táto 
snaha pokračovala ďalej, aby cez kultúru, cez 
umenie, cez divadlo ste nám ukazovali krásu 
ľudských a kresťanských hodnôt a inšpirova-
li nás k tomu, aby sme ich realizovali už nie 
v divadle, ale v našom konkrétnom živote.“

Dáša Nováčiková

(Prevzaté so súhlasom z Katolíckych no-
vín č. 29/2017. Text publikujeme s drobnými 
úpravami.)

Strieborný Gorazdov Močenok

Tí, ktorí pravidelne zažívajú 
festivalovú atmosféru v  Močen-
ku vedia, o  čo ide. 12.  – 16. júla 
2017 sa tu aj tento rok konal ce-
lonárodný festival kresťanské-
ho divadla Gorazdov Močenok, 
ktorý sa niesol v  duchu osláv 
25. výročia jeho založenia.

Priestor na bilancovanie
uplynulých rokov

Seminár venovaný dejinám Go-
razdovho Močenka patril k sprie-
vodným podujatiam tohtoročného 
festivalu. Diskutovali na ňom je-
den zo zakladateľov festivalu, člen 
odbornej poroty a  teatrológ Mišo 
A. Kováč, dlhoročný člen poro-
ty, šéfredaktor Katolíckych novín 
Igor Hanko, ktorý je s  festivalom 

spätý už od jeho začiatku, jeden zo 
zakladateľov a stály dramaturg fes-
tivalu Peter Sýkora, Peter Dušička, 
ktorý bol v čase založenia festiva-
lu duchovným správcom farnosti 
Močenok a  Jozef Šuvada, vtedajší 
starosta obce Močenok.

Mnoho stálych účastní-
kov festivalu a  odborníkov 
na divadelnú problematiku 
sa v  spomienkach vracalo k  jeho 
začiatkom. Rozpomínali sa pre-
dovšetkým na mnohé osobnosti, 
ktorých mená sú s  festivalom ne-
odmysliteľne spojené, na prezen-
táciu výsledkov práce v  tvorivých 
dielňach a  na nezabudnuteľné di-
vadelné predstavenia, ktoré i vtedy 
často dokázali zdvihnúť zo stoli-
čiek aplaudujúcu preplnenú sálu 
kultúrneho domu. Igor Hanko 

potvrdzuje, že divadlo nie je spú-
tané žiadnymi hranicami. I  tento 
rok do Močenka zavítali súbory 
zo všetkých kútov Slovenska. „Na 
Slovensku je ešte stále veľa ľudí za-
pálených za ochotnícke divadlo. 
Deti, mládež i dospelí sa cez divadlo 
snažia motivovať divákov a samých 
seba k  dobru. Festival Gorazdov 
Močenok im dáva možnosť vidieť, 
ako tvoria iní, a  tým im pomáha 
ďalej rásť, prezentovať čoraz lepšie 
divadelné predstavenia,“ hovorí 
šéfredaktor Katolíckych novín.

 
Modlitba, radosť,

smiech a výborné jedlo

Aktívnymi účastníkmi toh-
toročného Gorazdovho Močen-
ka boli deti z  farského tábora 

zo Skalitého, ktorí pricestovali aj 
s  pánom kaplánom Miroslavom 
Klobučníkom. Sestra Cvetka zo 
Spoločnosti Máriiných sestier Zá-
zračnej medaily pracuje s  deťmi 
neustále. Hovorí, že „divadlo je 
výborný apoštolát. Je to spôsob, 
ako sa nepozerať len na seba, ale 
dať Bohu možnosť, aby sa ľuďom 
cez nás prihovoril.“

Z  jedálne sa počas festivalo-
vých dní ozývali radostné mod-
litby a  spev detí, mladých ľudí 
i  členov divadelných súborov. 
Všetkým veľmi chutila domáca 
strava, ktorú pre všetkých účast-
níkov festivalu s  láskou pripra-
vovali ženy zo Skalitého. Okrem 
pomoci pri príprave jedál chod 
kuchyne pomohli aj organizačne 
zabezpečiť členovia občianske-

Slávnostnú pontifi kálnu sv. omšu v parku pred kostolom celebroval 
Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.    Foto: Michal Lašut

Pri svätej omši v Gorazdove i v programe po jej 
skončení spieval Spevácky zbor pri Kostole sv. 
Klimenta v Močenku   Foto: Dominika Petráková

Hodnotový odkaz je v kresťanskom divadle stále aktuálny
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Gorazdov Močenok bol v tomto roku zaují-
mavý tým, že sa ho zúčastnilo veľmi veľa aktív-
nych účastníkov. Do rôznych foriem tvorivých 
dielní sa zapojili desiatky prevažne mladých 
ľudí z celého Slovenska. Bolo tu viacero ani-
mátorov z rôznych farností, ktorí obohatili 
program Gorazdovského dvora po svätých 
omšiach v sobotu a v nedeľu. Veľkou pomocou 
boli priestory, ktoré poskytol riaditeľ ZŠ Mo-
čenok Eduard Lacko. Vďaka nim sa podarilo 
zabezpečiť ubytovanie a stravovanie pre účast-
níkov tvorivých dielní a súťažiace súbory.

Stravu pomohli bez nároku na odmenu 
pripraviť kuchárky zo Skalitého a pri jej výdaji 
a zabezpečovaní poriadku v kuchyni nezišt-
ne pomáhali členovia občianskeho združenia 
Rubín. Sme vďační za ovocie, zeleninu a po-
traviny, ktoré zdarma venovali podporovatelia 
festivalu.

Úvodným podujatím bola púť z Močenka 
na Nitriansky hrad, kde štyridsiatich pútnikov 
privítal Marcel Cíbik, kancelár Biskupského 
úradu v Nitre: „V mene nášho diecézneho bis-
kupa Viliama Judáka vás chcem čo najsrdeč-
nejšie privítať na Nitrianskom hrade. Prešli 
ste cestu sv. Gorazda, cestu solúnskych bratov. 

Púť si vyžaduje aj obetu. Človek si musí nájsť 
čas, musí sa namáhať, vydať sily. Všetko, čo 
človek obetuje, môže prehĺbiť jeho vieru. Som 
prekvapený, že je tu taký veľký počet ľudí. Mla-
dí aj starší ste absolvovali 18 kilometrovú púť.“ 

Medzi sprievodné podujatia festivalu pat-
rili viaceré výstavy. Niektoré z nich sa niesli 
v znamení radosti i sĺz. Pripomenuli sme si 
fotografa Filipa Lašuta, ktorý svojím objektí-
vom mapoval Gorazdov Močenok od prvého 
ročníka. Jeho pôsobenie v rámci festivalu pre-
rušila až tragická smrť. Radosť máme naopak 
z toho, že v práci pokračuje jeho syn Michal 
Lašut. 

Stály účastník festivalu Jozef Kútny s Klu-
bom fi latelistov 52-46 pripravil fi latelistickú 
výstavu Strieborný Gorazdov Močenok 1993 
– 2017 s uvedením príležitostnej pečiatky.  

Veľkým prínosom bola tiež výstava Goraz-
dov Močenok v Katolíckych novinách. Vďa-
ka šéfredaktorovi Katolíckych novín Igorovi 
Hankovi sa nám podarilo vystaviť články o 
viacerých ročníkoch festivalu od roku 1993. 

Slzy sa nám tisli do očí pri expozícii dre-
vorezieb Tibora Lešša, ktorú na veľmi dobrej 
úrovni pomohlo pripraviť Krajské osvetové 
stredisko v Nitre. S autorom sme chceli na 
tomto ročníku festivalu otvoriť rezbársku 

tvorivú dielňu. Žiaľ, začiatku festivalu sa už 
nedožil. Na Tibora Lešša i viacerých zosnu-
lých účastníkov festivalu sme si spomenuli 
na Hornom cintoríne. Veniec sme položili pri 
hrobe dekana Alojza Dubravického, SVD, kto-
rý podporoval kresťanské divadlá vo farnosti 
Močenok už počas rokov náboženskej neslo-
body. 

Novinkou na festivale bola prezentácia 
Zbierky divadelných hier Mariánskych kon-
gregácií, ktorú pripravil editor týchto publiká-
cií Ladislav Csontos, SJ. 

Z partnerského mesta Vracov z Českej re-
publiky prišiel na festival zmiešaný spevácky 
zbor Harmónia. Moravské ľudové piesne za-
spievali počas výstavy Tibora Lešša. V kostole 
sv. Klimenta spoločne vystúpili so ženským 
speváckym zborom Cantica z Močenka v 
programe Hudba nás spája. Potlesk vrcholil 
pri záverečnej skladbe, ktorú zaspievali obidva 
zbory spoločne.

Pri slávnostnom otvorení festivalu privítal 
hostí starosta obce Roman Urbánik: „Pred 
štvrťstoročím začal potichu, bez okázalostí 
písať svoju históriu celonárodný festival kres-
ťanského divadla Gorazdov Močenok. Počas 
predchádzajúcich ročníkov toto podujatie 
navštívilo stovky divadelných súborov, tisícky 

ho združenia Rubín z  Močen-
ka. Obyvatelia obce už tradične 
kuchyňu zásobovali čerstvým 
domácim ovocím a  zeleninou, 
nechýbal voňavý upečený koláč. 
Obec Močenok a pán starosta Ro-
man Urbánik, zástupca starostu 
a dramaturg festivalu Peter Sýko-
ra, Farnosť sv. Klimenta spolu s jej 
správcom vdp. Petrom Michalo-
vom sú rovnako aktívni a žijú fes-
tivalom. Kedykoľvek boli ochotní 
pomôcť, niečo zorganizovať alebo 
vyriešiť problém.

Ožil Gorazdov
i park pred kostolom

Gorazdov v  sobotu vo večer-
ných hodinách privítal pútnikov 
z  Močenka. Svätú omšu tam ce-
lebroval Peter Brodek, generálny 
vikár Nitrianskej diecézy. Po nej 
sa mohli pútnici občerstviť chut-
ným gulášom alebo opečenými 
mäsovými dobrotami, v  pozadí 
zneli piesne.

Marek Mokoš so svojimi zve-
rencami z tvorivej dielne prezen-
toval predstavenie o nastávajúcom 
blahoslavenom Titusovi Zemano-
vi, mládež z Lendaku a Močenka 
pod vedením lektorky Márie Bu-
dzákovej z Lendaku zas poukázala 
na možný negatívny vplyv mé-
dií. Deťom a mladým sa venovali 

animátori zo Skalitého. Park pred 
kostolom svätého Klimenta v ne-
deľu, po slávnostnej pontifi kálnej 
omši, ktorú celebroval otec biskup 
František Rábek, i  v  záverečných 
festivalových hodinách ožil hrami 
a  detským spevom. Gorazdovský 
dvor ponúkol prezentáciu kres-
ťanskej kultúry a  umenia. Svo-
je práce ukázali členovia Klubu 
tvorivosti z Močenka a z Tepličky 
nad Váhom.

Počas festivalu sa pred-
stavilo i  združenie Európska 
kultúrna cesta svätých Cyrila 
a Metoda. Martina Janochová vy-
jadrila vďaku za spoluprácu s ob-
cou Močenok. Upozornila na to, 
že je stále aktuálne prepájať mies-
ta cyrilo-metodskej úcty.

Divadlo,
ktoré odovzdáva posolstvo

Členovia odbornej poroty sa 
zhodujú v  tom, že úroveň kres-
ťanského divadla stúpa. Účastníci 
festivalu každý rok ponúkajú kva-
litné predstavenia, ktoré divákom 
dokážu odovzdať krásne posol-
stvá a hlboké myšlienky.

Elena Bakošová, ktorá stá-
la pri zrode festivalu a  je stálou 
členkou odbornej poroty, hovorí: 
„Kresťanské divadlo je o tom, ako 
žiť, správne žiť. Nezaoberá sa len 

biblickými témami 
a príbehmi zo živo-
ta svätých, ale pre-
dovšetkým hľadá 
cestu ako žiť v tom-
to marazme doby. 
Posolstvo kres-
ťanského divadla 
je v  kvalite života. 
Pretože nemusí-
me so zdvihnutým 
prstom rozkazovať 
ako veriť, ale otvo-
riť si srdce, to je to 
najdôležitejšie. A ak 
tomu divadlo po-
môže, tak to je aj jeho výhra a aj 
výhra tohto festivalu.“ Dopĺňa 
ju Peter Weinciller, režisér, he-
rec, umelecký vedúci Teatro Co-
lorato, bývalý člen poroty, ktorý 
sa tento rok prezentoval i  súťaž-
nými predstaveniami: „Doba 
je dnes taká internetovo-fejsbúko-
vá, mediálna. Mladí ľudia sú často 
uzavretí sami do seba. Práve to je 
na divadle perfektné, že má vždy 
dar pritiahnuť ľudí, spájať a  in-
špirovať ich k tomu, aby vytvorili 
nejaké umelecké, hodnotné dielo. 
Okrem toho je naozaj dôležité 
nájsť tú správnu formu, aby bola 
pútavá, atraktívna a divadelne za-
ujímavá, aby dokázala osloviť aj 
náročného diváka. Jedným z  vý-
borných prostriedkov je práve 

humor, ktorý je kľúčom ku komu-
nikácii a k odovzdaniu posolstva, 
ktoré má svoju hĺbku.“

Festivalová atmosféra Go-
razdovho Močenka dokázala 
vyčariť úsmev na tvárach účast-
níkov i  divákov. Kresťanské di-
vadlo je totiž atraktívny spô-
sob, ako približovať Božie slovo. 
Je to spôsob, ako v obrazoch ho-
voriť o  problémoch súčasnosti 
a prežívať rôzne príbehy, ako sa do 
nich vcítiť, pochopiť ich a uvažo-
vať o skutočných hodnotách.

Dáša Nováčiková

(Prevzaté so súhlasom z Kato-
líckych novín č. 30/2017. Text pub-
likujeme s drobnými úpravami.)

Tanečné divadlo ATak s víťaznou inscenáciou Chcel(a) by 
som letieť...     Foto: Michal Lašut

Festival plný života
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divadelníkov, viacero významných osobností 
kultúrneho, duchovného, spoločenského živo-
ta, porotcov, lektorov, vystavovateľov... Dnešný 
deň je vhodnou príležitosťou, aby sme všet-
kým tým, ktorí sa dnešného dňa nedožili, ve-
novali tichú spomienku. Aj oni spoluvytvárali 
históriu festivalu, ktorý otvára svoju dvadsiatu 
piatu kapitolu.“ Festival otvoril jeho iniciátor 
a každoročný podporovateľ otec biskup Fran-
tišek Rábek, vojenský ordinár: „Toto poduja-
tie sa už zakorenilo a dosiahlo celoslovenské 
rozmery. Jubileum je súčasne výzvou, aby 
sme sa zamerali na budúcnosť. Aby sme uro-
bili všetko preto, aby náplň a posolstvo tohto 
podujatia prinášali hodnoty, duchovné, mo-
rálne a kultúrne bohatstvá nielen pre účastní-
kov festivalu, ale prostredníctvom nich aj pre 
mnohých ďalších. Úprimne želám a za to sa 
aj modlím, aby na príhovor svätého Gorazda 
Pán Boh nám všetkým pomáhal ďalej rozvíjať 
a uskutočňovať toto dielo.“

Medzi významné osobnosti kultúrneho 
života, ktoré navštívili festival Gorazdov Mo-
čenok, patrila generálna tajomníčka služobné-
ho úradu Ministerstva kultúry SR Emília Kr-
šíková: „Je to veľmi pekná akcia, pretože ľudí 
spája, zbližuje generačne. Som veľmi rada, že 

sa tohto podujatia zú-
častňujú aj podnikate-
lia, ktorí ho fi nančne 
podporujú. Je obdivu-
hodné, že sa tu takým-
to spôsobom pestuje 
kultúra a tiež kultúra 
slovenského jazyka. 
Držím palce všetkým 
aktérom Gorazdovho 
Močenka, aby mali 
veľkú guráž, veľa síl a 
veľa invenčných nápa-
dov aj do budúcna.“       

Jubilejný ročník 
bol príležitosťou pri-
pomenúť si aj začiatky 

festivalu. Správcom farnosti Močenok bol v 
roku 1993 Peter Dušička, SVD: „Bola tu veľ-
mi dobrá spolupráca medzi farským a obec-
ným úradom. Myslím, že aj inými zložkami. 
Škola, kultúrne stredisko... Pomáhali aj ľudia 
z obce, ktorí ubytovávali návštevníkov festiva-
lu. Obecný úrad na čele s vtedajším starostom 
Jožkom Šuvadom postavil v Gorazdove kapln-
ku... Podarilo sa nám niečo vytvoriť, čo sme 
mohli ponúknuť aj svojmu okoliu.“

„Bolo to obdobie, keď bol veľký hlad po 
duchovnom. V Kútoch začali sláviť sv. omše 
pri príležitosti sviatku sv. Gorazda, ktoré pre-
nášala televízia. Keďže najpravdepodobnejším 
rodiskom sv. Gorazda je práve Gorazdov, kto-
rý patrí k Močenku, chceli sme si aj u nás pri-
pomenúť sviatok nášho rodáka. Peter Sýkora, 
ktorého som si vybral za vedúceho kultúrneho 
strediska, mal vzťah k divadlu, a preto prišiel s 
nápadom vytvoriť divadelný festival. Išli sme 
za pánom farárom Petrom Dušičkom, ktorý 
bol ochotný pomôcť. Pomohli aj mnohí oby-
vatelia obce. Veriaci aj neveriaci. Gorazdov 
Močenok prijali aj ako prezentáciu obce,“ 
spomína vtedajší starosta Močenka Jozef Šu-
vada, ktorý významne pomáhal zorganizovať 
aj XXV. ročník festivalu Gorazdov Močenok.

V súťažnej časti tohto ročníka sa predsta-
vili dva močenské divadelné súbory. Vďaka 
spolupráci obce a základnej školy vznikol 
koncom školského roka detský divadelný sú-
bor Zasadilsomdivalo. Pod vedením Martiny 
Kertészovej a Dominiky Kuchynkovej pripra-
vili inscenáciu Marice Šiškovej A ty musíš ísť 
z kola von.

Divadlo Dominus z Močenka pripravilo 
v réžii Petra Weincillera inscenáciu Mister 
Tayolor/Bubáci, ktorej festivalová porota ude-
lila tretie miesto. Cenu za ženský herecký vý-
kon získala Monika Ternerová. 

Hlavnú cenu získalo Tanečné divadlo ATak 
z Bratislavy za inscenáciu Zdenky Pašuthovej 
a Pavla Danka Chcel(a) by som letieť... Reži-
sérom predstavenia bol v spolupráci so súbo-
rom Pavol Danko: „My sme mali veľmi dob-
rý pocit. Cítili sme také spriaznenie. S týmto 
predstavením zažívame, že ľudia odchádzajú 
s pocitom, že to nie je divadlo, ale modlitba.“

Víťaznému predstaveniu tlieskal aj brati-
slavský pomocný biskup Jozef Halko:

„Myslím si, že v súčasnosti prežívame krízu 
slovenského divadelníctva, ktoré si kompen-
zuje nedostatok námetov vulgaritou a obscén-
nosťou. Toto predstavenie bolo čisté a zároveň 
aj vnútorne veľmi oslovujúce. Prajem festivalu 
Gorazdov Močenok, aby naďalej trval. Aby si 
čím viac ľudí obľúbilo divadlo a chceli cez di-
vadlo evanjelizovať.“  

Druhé miesto udelila porota DDS Úsmev 
pri ZŠ s MŠ Babín za inscenáciu Daniela Pas-
tirčáka O lietajúcej Alžbetke. Svoje dojmy z 
festivalu vyjadrila režisérka predstavenia a 
zároveň riaditeľka školy Anna Kurčinová: „Na 
festivale sme mali množstvo umeleckých zá-
žitkov. Sme veľmi, veľmi spokojní so starost-
livosťou o nás z pohľadu organizácie, stravy, 
ubytovania...  Aj deti sú spokojné, takže užíva-
me si to tu plnými dúškami.“

Ďakujem všetkým, ktorí pomohli zabezpe-
čiť XXV. ročník festivalu Gorazdov Močenok. 

Peter Sýkora, dramaturg festivalu

Sponzori festivalu:

Duslo Šaľa, a. s.
Poľnohospodárske družstvo Močenok
Ing. Miroslav Tóth, TÓTH železoobchod, Močenok
EIZEN s. r. o., Gabriel Lenčéš
Fa KORA MONT, Močenok
MENERT spol. s. r. o., Šaľa
Penzión Anup, Ivan Sklenár, Močenok
IBEX, Ivan Blažo, Močenok
Ing. Henrich Bleho, Inex-Hausgarden s. r. o.
Patok – technicko-ekologické služby a.s. – o. z. SK Šaľa
Ing. Marián Radošovský, Agrania s. r. o.
Petit Press, a. s. 
Ivan Tóth, Močenok
MY – Nitrianske noviny, SA-GA-DS
Kvetinárstvo, Veronika Suchá, Močenok
Kvetinárstvo Hortenzia, Ing. Daniela Kováčová, 
Močenok
Klub tvorivosti, Močenok
Gabriel Bleho, PC-technik, Močenok
Pillbus, Močenok, Jaroslav Pillár
ITOFFICE s.r.o., Horná Kráľová

Natieračské a maliarske práce – Miroslav ŠAMAJ 
- areál Duslo, a.s. Šaľa
FaRM s.r.o., Lehota, Ing. Ján Fukas
DOLINA s.r.o., Veľká Dolina
Marfi l, s. r. o. Nitra – Ján Šilak
Lešenárske práce – Marián Sumaga, Oravské Veselé
Peter Pápay, ul. Cintorínska, Močenok
Klienti OZ Monika
Anna Karlubíková, ul. Rokošova II, Močenok
rodina Horváthová, ul. Rokošova III, Močenok
Promontms, s. r. o.
Pálenica Močenok
Ivan Konečný, Močenok
Ernest Karlubík, ul. Rokošova, Močenok 
Štefk a Kompasová, ul. A. Hlinku, Močenok
Helenka Révayová, ul. Rokošova II, Močenok
Regina Kohútová, ul. Družstevná, Močenok
Danka Lóžiová, ul. Lúčky, Močenok
Mária Blehová, ul. Lipová, Močenok
p. Straňáková, ul. Rokošova, Močenok
Ing. Jozef Šuvada, ul. Nitrianska, Močenok
Jozef Bleho, ul. Nad ihriskom, Močenok
Jana Mondočková, ul. Rokošova I, Močenok

Róbert Lešš, ul. Kakava, Močenok
Veronika Straňáková, ul. Borzagoš, Močenok
Júlia Mesárošová,  ul. Rokošova II, Močenok
Marta Hanková, ul. Rokošova II, Močenok
Mária Čagáneková, ul. Čingov, Močenok
Alžbeta Lenčešová, ul. Švábska, Močenok
Veronika Horňáková, ul. Rokošova, Močenok
Zuzana Horváthová, ul. Vinohradská,Močenok
Štefánia Kompasová, ul. A. Hlinku, Močenok
Dana Lóžiová ul. Lúčky, Močenok
Terézia Štefanovičová, ul. Nitrianska, Močenok
Gabriela Sklenárová, ul. Nad ihriskom

Festival fi nančne podporili:

Fond na podporu umenia
Nitriansky samosprávny kraj
Občianske združenie KREDIV
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Občianske združenie Boris
Občianske združenie Divadlo nepozná nudu
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Matica slovenská

Mária Blehová, Peter Pavlík a Monika Ternerová v insce-
nácii MISTER TAYLOR/BUBÁCI  Foto: Michal Lašut
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V  prvej polovici júna sa pre základ-
nú školu a  širokú verejnosť uskutoč-
nila v  priestoroch farského Kostola sv. 
Klimenta Cyrilo-Metodská akadémia. 
Hovorila o  vzniku a  zaradení staroslo-
vienčiny medzi štyri svetové liturgické 
jazyky a  o  vplyve tohto kroku na rozvoj 
nášho jazyka a  viery. Krátku prednášku 
k problematike predniesol návštevníkom 
režisér umeleckého dokumentu Stanislav 
Bajaník. Väčšinu obecenstva tvorili žiaci 
druhého stupňa základnej školy, pre kto-
rých to boli nové informácie. „Pokúšam 
sa deťom poskytovať také informácie, kto-
ré nie sú v osnovách, ktoré sú v knihách, 
ktoré oni ešte nemajú k dispozícii. Alebo 
sú v starých latinských, nemeckých, gréc-
kych a  talianskych prameňoch. Pokojne 
a pozorne počúvajú. Veľmi často na túto 
tému, keď je nejaká súťaž, majú písať sloh 
a podobne, tak aj zareagujú. Pre vás – pre 
Močenčanov je podstatné, že tie deti sú 
si vedomé, kde žijú, odkiaľ sú, čo tu máte 
a najmä, čo ste tu mali a aj to, že kdekoľ-
vek môžete rodáka – Močenčana vo svete 
prezentovať, ako som sa im to snažil pri-

pomenúť. Sv. Gorazd je váš človek, náš 
človek, je to Slovák, Slovan, Európan, je to 
vlastne jeden z  prvých slovenských kňa-
zov a prvý váš kňaz, keďže v roku 867 bol 
ako prvý kňaz vysvätený v kostole Santa 
Maria Magiore v  Ríme a  všetci jeho na-
sledovníci, ktorí tu fungovali takmer 1500 
rokov, patria prakticky do jeho opatery,“ 
vysvetlil podpredseda Spolku slovanskej 
vzájomnosti Stanislav Bajaník. Akadé-
mia v  podobe prednášky spojenej s  pre-
mietaním fi lmu trvala približne jednu 
vyučovaciu hodinu, počas ktorej zaznelo 
množstvo zaujímavých informácií pre do-
spelých aj žiakov. „Deti potrebujú vedieť 
a poznať svoje korene, aby potom vyrástol 
krásny strom poznania histórie a vzájom-
nosti. Deti nové informácie s  hrdosťou 
prijali a  vypočuli si krásne slová pána 
Bajaníka,“ bol s  prednáškou a  fi lmom 
spokojný riaditeľ základnej školy Eduard 
Lacko. „Matica slovenská sa stará hlavne 
o zachovanie kultúry, histórie a duševné-
ho rozvoja, hlavne teda mládeže, preto 
bolo dôležité urobiť túto akadémiu v na-
šom kostole hlavne so žiakmi našej ško-

ly. Sú to veci, ktoré sa nedozvedia bežne 
z učebníc histórie. Je veľa múdrych Slová-
kov, ktorí odišli do sveta, ale vždy si spo-
menuli na to, odkiaľ sú, a je dôležité, aby 
sme aj do našej mládeže vštepili, odkiaľ 
pochádza, aby si uvedomila, že pochádza 
z  toho najkrajšieho kúta, zo Slovenska,“ 
podporuje vzdelávanie mládeže v  tomto 
smere aj organizátorka podujatia, pred-
sedníčka MO Matice slovenskej v Močen-
ku Jolana Lenčéšová.

V  závere podujatia venoval prednáša-
júci Stanislav Bajaník bronzovú medailu 
sv. Gorazda farárovi našej farnosti Petrovi 
Michalovovi za jeho prínos pre duchovný 
život v obci a pri príležitosti 1150. výročia 
vysvätenia sv. Gorazda za kňaza. „Sme si 
vedomí, že sme pokračovatelia svätogo-
razdovskej tradície, a s  tým je spojený aj 
Močenok ako jeho rodisko. Tento rok je 
aj 25. výročie Gorazdových slávností, kto-
ré pripomínajú nielen odkaz sv. Gorazda, 
ale aj to, čo pre nás znamená Cyrilo-Me-
todská tradícia,“ vyjadril sa k  téme farár 
farnosti sv. Klimenta Peter Michalov.

Marcela Lenčéšová

Cyrilo-Metodská akadémia v kostole

Pred koncom školského roka vyhlásilo vedenie základ-
nej školy v našej obci výsledky súťaže o Naj triedu. Ide o ce-
loročnú súťaž, ktorá na základnej škole prebieha už druhý 
rok. Zastrešuje ju školský parlament. Žiaci tak už vedeli, 
o čo ide. Tešili sa na vyhlásenie výsledkov a skvelé torty, kto-
ré boli určené trom triedam s najvyšším počtom nazbiera-
ných bodov. Žiakov aj učiteľov privítal riaditeľ školy Eduard 
Lacko, ktorý netajil radosť z toho, že takmer všetky triedy sa 
aktívne zapájali do tejto zaujímavej súťaže. Výsledky vyhlá-
sila predsedníčka školského parlamentu Andrea Miklášová, 
ktorá celú súťaž organizačne zastrešovala. „Zarátava sa tam 
zber papiera, či už jesenný alebo jarný, čistota v triedach, čo 
je kameň úrazu v tejto škole, prezúvanie, zbieranie vrchná-
kov na dobrú vec, veľkonočná a vianočná výzdoba a rôzne 
akcie školy,“ spresnila Andrea Miklášová.

Na prvých troch miestach sa umiestnili piataci a šiestaci. 
Tretie miesto si vybojovala 6. b. Ako druhí skončili žiaci 
z 5. C. Na prvom mieste sa umiestnila 6. b. Vlani títo istí 
žiaci, vtedy ako piataci, vyhrali prvý ročník súťaže. Rozdiel 
medzi víťaznou a  poslednou triedou bol 200 bodov. Mo-
tivácia sa však počas nasledujúceho školského roka určite 
nájde aj pre triedy, ktoré sa v  tomto roku ocitli na konci 
hodnotiacej tabuľky. „Rozhodli sme sa oživiť ten život 
na našej škole, motivovať deti, viesť ich k poriadku, zodpo-
vednosti, čistote a urobiť aj nejakú charitatívnu vec. Myslím 
si, že sa nám to podarilo aj tento školský rok. Triedy medzi 
sebou súperia o  každý jeden bod, ktorý sa ocitne na ná-
stenke, a žijú s touto myšlienkou,“ tešil sa zo záujmu žiakov 
o súťaž riaditeľ školy Eduard Lacko. Marcela Lenčéšová

Poznáme najlepšiu triedu
základnej školy

Koncert ku Dňu otcov
V nedeľu 18. júna 2017 sme slá-

vili Deň otcov. Pri tejto príležitosti 
obec zorganizovala koncert, ktorý 
bol venovaný všetkým otcom, sta-
rým otcom a dedkom. Vypočuť si 
ho, samozrejme, mohli prísť všetci 
obyvatelia a návštevníci obce bez 
rozdielu veku či pohlavia. Kon-
cert sa konal v  areáli obecného 
úradu a predstavilo sa v ňom hu-
dobné teleso Art music orchestra 
z Červeníka. V úvode podujatia sa 
návštevníkom, najmä otcom, pri-
hovoril starosta obce Roman Ur-
bánik. Potom už pódium patrilo 

muzikantom. 25-členný orchester, 
v  ktorom pôsobia účinkujúci od 
9 do 60 rokov, ponúkol divákom 
piesne z fi lmov a muzikálov, det-
ské piesne alebo staré šlágre a hity. 
„Páčilo sa mi to. Veľmi to bolo 
pekné. Som rád, že som sa toho 
zúčastnil,“ povedal za všetkých 
otcov Ľuboš Hipp.

Podujatie na svoje kultúrne 
obohatenie využilo niekoľko de-
siatok návštevníkov, ktorí po jeho 
skončení odchádzali domov plní 
dojmov a spokojní.

Marcela Lenčéšová

Foto: Peter Sýkora
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Sviatosť pokánia:
Močenok: štvrtok: 9.00 – 11.30 hod.

15.00 – 18.30 hod.
piatok: 9.00 – 11.30 hod.

H. Kráľová: piatok: 14.30 – 17.30 hod.

Ja som cesta, pravda a život.
Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. (Jn14,6)

PROGRAM OBNOVY MISIÍ VO FARNOSTI SV. KLIMENTA V MOČENKU
19. 9. 2017 – 24. 9. 2017

utorok
19. 9. 2017 Močenok 18.30 sv. omša a začiatok obnovy misií

streda
20. 9. 2017

Močenok
Močenok
H. Kráľová
Močenok

8.00
17.00
17.30
18.30

sv. omša s misijnou kázňou
sv. omša s príhovorom pre deti
sv. omša s misijnou kázňou
sv. omša s misijnou kázňou

viera

peklo
peklo

štvrtok
21. 9. 2017

Močenok
Močenok
H. Kráľová
Močenok

8.00
17.00
17.30
18.30

sv. omša s misijnou kázňou
sv. omša s príhovorom pre deti
sv. omša s misijnou kázňou
sv. omša s misijnou kázňou

svätá omša
verím
v spoločenstvo 
svätých

piatok
22. 9. 2017

Močenok
H. Kráľová
H. Kráľová
Močenok
Močenok

8.00
17.30
18.30
18.30
19.30

sv. omša s misijnou kázňou
sv. omša s misijnou kázňou
misijný príhovor pre manželov
s v. omša s misijnou kázňou
misijný príhovor pre manželov

staroba
rodina

rodina

sobota
23. 9. 2017

Močenok
Močenok

8.00
18.30

sv. omša s misijnou kázňou
sv. omša s misijnou kázňou

modlitba
Panna Mária

nedeľa
24. 9. 2017

Močenok
H. Kráľová
H. Kráľová
Močenok

7.00
8.30
9.45
10.30

sv. omša s misijnou kázňou
sv. omša s misijnou kázňou
sv. omša s misijnou kázňou
sv. omša s misijnou kázňou

Cirkev
Cirkev
Cirkev
Cirkev

Začiatkom júla bol do našej farnosti ot-
com biskupom Viliamom Judákom pride-
lený na kaplánske miesto nový duchovný 
Ľuboš Utekal. Kaplán Utekal je rodákom 
z  Bánoviec nad Bebravou, kde absolvo-
val základnú a  strednú školu. Po maturite 
sa zamestnal. „Dlho som pracoval a  ako 
30-ročný som sa prihlásil do seminára, kde 
som vyštudoval. Moja prvá pastoračná prax 
bola na Klokočine v Nitre, kde som pôso-
bil celé leto ako diakon 
a  potom aj cez rok, cez 
víkendy. Keď som skon-
čil školu, pán biskup ma 
poslal do Močenku, kam 
som sa, pravdu povediac, 
tešil, lebo som vedel, 
že je to veľká dedina 
a  že farnosť je živá, tak 
som sa tešil,“ ozrejmil 
svoju cestu ku kňazstvu 
kaplán Ľuboš Utekal.

Náš nový kaplán má 
skúsenosti s prácou s deť-
mi, mládežou, ale aj star-
šími ľuďmi. Ako zaniete-
ný športovec organizoval 
množstvo turnajov, veno-
val sa birmovancom ale-
bo pomáhal v  seminári 
obnoviť telocvičňu. Má 
však aj iné záľuby. „Pána 
farára bavia kvetiny, ale 
mňa veľmi nie, lebo tie 
sa nedajú jesť, skôr tak 
rajčiny, papriky a  ze-

miaky, také veci, ktoré sa dajú jesť,“ dodal 
s úsmevom kaplán. Kaplán Utekal plánuje 
rozvíjať aktivity s  miništrantmi a  mláde-
žou, či už športové alebo duchovné a dúfa, 
že pastoračná činnosť v našej obci bude pre-
ňho veľmi zaujímavá a plodná. „Som sem 
poslaný ako kaplán, čo znamená kooperá-
tor pána farára. S pánom farárom si veľmi 
dobre rozumiem a aj touto cestou by som 
mu chcel poďakovať za jeho trpezlivosť, 

láskavosť, že mi všetko pekne vysvetľuje. Je 
tu toho dosť, keď som videl, koľko kľúčov 
som dostal, tak som sa zhrozil, ale postu-
pom času verím, že sa do toho dostanem 
a budem tu stále viac a viac doma,“ povedal 
opäť s  úsmevom kaplán Utekal. Ľubošovi 
Utekalovi prajeme počas pôsobenia v našej 
farnosti veľa síl a entuziazmu.

Marcela Lenčéšová

Naša farnosť má nového kaplána

Foto: Peter Sýkora
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
PRIVÍTALI SME:
Valentína Stojková

Kristián Stojka
Jozef Kováč
Adam Szabó
Michal Bleho

Tamara Chánová
Matúš Lešš

Ondrej Kulich
Alžbeta Kulinová
Nikolas Sklenár

POVEDALI SI ÁNO:
Peter Vágó a Renáta Škorecová  24. 06. 2017
Mário Búran a Eva Hanáková   01. 07. 2017
MUDr. Vladimír Novotný a MUDr. Jana Hippová
 15. 07. 2017
Marián Bleho a Mariana Búranová  30. 07. 2017
Marek Lenický a Mgr. Enikő Lenčéšová 05. 08. 2017

Miroslav Straňák, 50 ročný
Helena Gogolová, 69 ročná
Helena Lenická, 78 ročná
Ľudovít Móri, 64 ročný

Mária Korgová, 88 ročná
Mária Karlubíková, 91 ročná
Katarína Szökeová, 84 ročná
Anna Luptáková, 81 ročná

Eva Révaiová, 85 ročná
Jozef Rábek, 64 ročný

Jozef Lencsés, 64 ročný
Mária Lenčéšová, 79 ročná

OPUSTILI NÁS

Úprimne ďakujeme rodine, priate-
ľom a známym, ktorí sa prišli 27. 
júna 2017 rozlúčiť s naším drahým 
manželom a  otcom Miroslavom 
Straňákom a  prejavmi sústras-
ti a  kvetinovými darmi sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ.

Manželka Renáta
a synovia Miroslav a Marcel

Ďakujeme všetkým priateľom 
a známym, ktorí spolu s nami dňa 
20. júla 2017 vyprevadili na po-
slednej ceste našu mamku, babku 
a prababku Máriu Karlubíkovú.

Rodina Karlubíková

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a  známym, ktorí sa dňa 21. 
júla 2017 prišli naposledy rozlúčiť 
s  našou drahou mamou a  babkou 
Katarínou Szökeovou. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom 
a  známym, ktorí sa 
prišli 10. augusta 2017 

naposledy rozlúčiť so skvelým man-

želom, otcom a  dedkom Jozefom 
Rábekom a  kvetinovými darmi 
a kondolenciami zmiernili náš hlbo-
ký žiaľ. Smútiaca rodina

More lásky si so se-
bou vzal, hory bolesti 
zanechal, prázdno je 
tam, kde znel tvoj hlas, 
spomienka na teba zo-

stáva v  nás. Už len kytičku kvetov 
a horiacu sviečku ti na hrob môžeme 
dať a  v  svojom srdci si ťa navždy 
zachovať. Dňa 1. augusta 2017 sme si 
pripomenuli 5. smutné výročie, kedy 
nás navždy opustil drahý manžel, 
otec a  apuško Jozef Hipp. S  lás-
kou a  úctou spomíname a  za tichú 
spomienku ďakuje manželka a  deti 
s rodinami.

„Kto ho poznal, spo-
menie si, kto ho mal 
rád, ten nikdy neza-
budne.“ Dňa 5. augus-
ta 2017 by sa dožil náš 
dobrý manžel, otec, svokor a  dedko 
Milan Malárik svojich okrúhlych 70. 
narodenín. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
deti a vnúčatá.

Dňa 12. augusta 2017 
sme si pripomenuli 
nedožité 90-te naro-
deniny nášho manže-
la, otca, starého otca 

a  prastarého otca Štefana Peca. 
S láskou a úctou spomínajú manželka 
a deti so svojimi rodinami.

Dňa 22. augusta 2017 sme si pripo-
menuli 15. výročie úmrtia našej drahej 
mamy Adely Švondrovej. S  láskou 
spomínajú manžel a deti s rodinami.

„ M am i č k a , 
otecko, odišli 
ste navždy od 
nás, opustili 
tento svet. 
Milovali sme vás, vy ste milovali nás, tú 
lásku v našich srdciach nezničí ani čas. 
Chýba nám vaša láska, úsmev aj dob-
rota, spomínať a žialiť budeme do kon-
ca života. Stíchol dom, záhrada i dvor, 
už nepočuť vaše kroky v ňom. Všetci sa 
schádzame, aby sme Vám, mamička, 
otecko, kytičku kvetov na hrob mohli 

dať a s láskou na Vás spomínať.“ Dňa 
9. septembra 2017 si pripomíname
1. smutné výročie od úmrtia nášho mi-
lovaného otca, dedka, svokra Jozefa 
Szöllösyho a dňa 23. septembra 2017 
si pripomenieme 9. smutné výročie od 
úmrtia našej milovanej mamy, babky, 
svokry Kataríny Szöllösyovej. S láskou 
a úctou spomínajú dcéra Gabika a syn 
Jozef s  rodinami. Ďakujeme všetkým, 
ktorí spomínajú spolu s nami.

Dňa 20. septembra 
2017 uplynú dva roky, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná mat-
ka a  babka Aurélia 
Straňáková. S láskou a úctou spomí-
na smútiaca rodina.

Dňa 30. septembra 2017 uplynie 20 
rokov, čo nás navždy opustil náš 
manžel a  otec Alexander Kaduc. 
Venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. Manželka Valéria, dcéra Syl-
via, syn Boris a ostatná rodina.

Dňa 23. októbra 2017 uplynú dva roky, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec a ded-
ko Dušan Raškovič. S úctou, smútiaca rodina.

Smútočné oznamy

Počas prvého augustového víkendu 
Klientske centrum obecného úradu Mo-
čenok prekvapila tečúca voda. Tiekla 
z prasknutej prívodnej hadičky do splacho-
vača WC z  druhého poschodia spoločen-
skej sály obecného úradu. Dôsledkom bolo 
vytopenie uvedených priestorov.

Voda spôsobila materiálne škody na so-
ciálnom zariadení, v archíve a v samotnom 
centre. Klientske centrum bolo poškodené 
„len“ do polovice miestnosti, vďaka pra-
covníčke obecného úradu, ktorá zistila 
poruchu. Oznámila to starostovi a  ďalším 
pracovníkom. Spoločne vynášali vodu 
z klientského centra a zabránili jej ďalšiemu 
pretekaniu z druhého poschodia.

Voda poškodila aj materiálny, technický, 
elektroinštalačný i dokumentačný majetku 
obecného úradu. Čiastočne je poškodený 
kancelársky nábytok, technické zariadenie 
je v malej miere znehodnotené a dokumen-

tácie na archiváciu boli nasiaknuté vodou. 
To pracovníci obce nechali vysušiť na vhod-
nom mieste a znovu sa mohli zaarchivovať.

Klientské centrum nebude služby posky-
tovať občanom len v čase nevyhnutnom na 
odstránenie závad spojených s vytopením. 
Navlhnuté priestory sú odvetrávané a suše-
né klimatizačnými zariadeniami. Následne 
sa začnú odstraňovať chyby na elektrickej 
sieti, maľovanie priestorov a ďalšie potrebné 
práce k znovuotvoreniu klientskeho centra. 
Všetky potrebné služby sa zatiaľ poskytujú 
v bývalej podateľni obecného úradu, ako aj 
osvedčovanie listín a podpisov, poplatky sa 
uhrádzajú v obecnom úrade, kancelária č. 
dverí 4.

Klientské centrum bude do znovuotvo-
renia svoje služby poskytovať v priestoroch 
bývalej Slovenskej sporiteľne, na prvom po-
schodí obecného úradu.  Jana Eisellová

Nežiadaná závlaha v klientskom centre

Vyjadrujeme veľkú vďaku za pomoc v nú-
dzi členom Dobrovoľného hasičského 
zboru v  Močenku, konkrétne veliteľovi 
Bohuslavovi Lenčéšovi a Adamovi Lenčé-
šovi. Vo štvrtok 20. júla, kedy sme preží-
vali veľkú vlnu horúčav, horela lokalita 

Vlkova dolina. Dobrovoľní hasiči sa do-
stavili na miesto požiaru niekoľko minút 
po zavolaní a okamžite začali hasiť horiaci 
porast, ktorý už ohrozoval naše záhrady. 
Ich okamžitú a nezištnú pomoc si veľmi 
vážime.

Poďakovanie
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V  rámci partnerskej spolupráce obce 
Močenok a  mesta Vracov, sa koncom Júla 
uskutočnilo 5 dňové futbalové sústredenie 
okrem trénerov a mladých hráčov z Vraco-
va sa na ňom po prvýkrát zúčastnilo šest-
násť prípravkárov a traja tréneri z Močen-
ka. Celé sústredenie sprevádzala bodovacia 
súťaž. Účastníci mali možnosť získať body 
rozličnými spôsobmi. Za disciplínu, poria-
dok na izbách či už samotných predvede-
ných výkonoch na ihrisku.

S  priebehom podujatia bol spokojný 
predseda FC Vracov a  člen mestského za-
stupiteľstva vo Vracove Peter Mezihorák: 
„Myšlienka vznikla pri stretnutí so zástup-
com starostu obce Močenok, Petrom Sýko-
rom. Chceli sme pripraviť spoločné poduja-
tie v oblasti športu, konkrétne futbalu, čo je 
vo Vracove i v Močeku šport číslo 1. Preto 
sme vymysleli toto sústredenie prípraviek.“ 
„Hľadali sme spôsob, ktorý by pomohol 
futbalistom vo Vracove i v Močenku. Mys-
lím, že spoločné sústredenie tento zámer 
určite splnilo,“ uviedol zástupca starostu 
obce Močenok, Peter Sýkora.

Spoločný budíček a  rozcvička pripra-
vil všetkých na nadchádzajúci deň plný 
aktivít a pohybu. Tréningy boli zamerané 
na rozvoj zručností. Futbalová abeceda, 
streľba na bránu a  driblovanie s  loptou 
pomáhali deťom rozvíjať svoje schopnosti 
a talent. Novinkou pre nich bola možnosť 
vyskúšať si beh s  padákom pripnutým 
k  ich telu. Tieto výkony sa merali na čas 
a  tie najlepšie boli ohodnotené cennými 
bodmi. Medzi ihriskami a  ubytovaním 
pri prevoze vlastnými autami pomáhali aj 
domáci rodičia z Vracova. Tí prevážali aj 
našich močenských chlapcov. Mierny od-
dych od športových povinností si účast-
níci sústredenia dopriali aj na kúpalisku 
mesta Vracov. V  Plaveckom bazéne sa 
mohli uvoľniť a dopriať si relax. Po kúpa-
ní bola na posilnenie a utuženie kolektívu 
pripravená aj spoločná opekačka chut-
ných špekačiek.Vo večerných hodinách 
si organizátori spolu s trénermi pripravili 
ďalšiu formu programu. Takzvanú stezku 
odvahy, na ktorej ich čakali tréneri v stra-
šidelných maskách… Na záver nechýbal 

smiech a  odmasko-
vanie trénerov.

V  rámci športo-
vého programu si 
účastníci vyskúšali 
priateľský zápas proti 
dievčenskému druž-
stvu 1. FC Slovácko 
v  susednej obci Vl-
koš. Vrcholom celé-
ho sústredenia bola 
účasť na prestížnom 
zápase českej Gabri-
nus Ligy  – Jablonec 
verzus Slovácko. 
Úspešní  prípravkári 

z Vracova a z Močenka dostali za odmenu 
možnosť osobne odprevadiť hráčov najvyš-
šej českej ligy na hraciu plochu pred začiat-
kom stretnutia. Cez pol čas mali títo hráči 
možnosť zopakovať si zápas proti dievčen-
skému mužstvu. Ich skvelému výkonu tlies-
kalo niečo cez 4 tisíc divákov. Títo diváci 
sa mohli vďaka moderátorovi dozvedieť 
mnohé informácie o  našej obci. Vydarené 
sústredenie sa skončilo 30. júla.

„Určite to prekročilo naša očakávania. 
Mali sme bohatý program, veľa sme odohra-
li, veľa sme odtrénovali. Slovom - fantázia,“ 
tešil sa Gabriel Vrba, tréner FK Močenok.

„Bolo to tu dobré, dobre tu varili, hrali 
sme, trénovali a našiel som si tu veľa kama-
rátov,“ pridal Gabriel Mihálik - Lele.

„Vynikajúca myšlienka bola aj tá, že 
hneď na začiatku sa pomiešali v skupinách 
chlapci z Močenku a z Vracova a spoločne 
súťažili,“ zhodnotil Martin Žiška, tréner FK 
Močenok.

Podujatie vysoko hodnotil aj Martin 
Ondin, šéft réner mládeže FC Vracov, ktorý 
zabezpečoval celé sústredenie: „Perfektná 
spolupráca trénerov z Vracova i Močenka. 
Chlapci sa tiež skamarátili. Mohli sme si 
vyskúšať, ako trénujú v Močenku a tréneri 
z Močenka si mohli pozrieť, ako trénujeme 
my. Deti majú nové zážitky, nových kama-
rátov, myslím, že akcia sa perfektne vyda-
rila.“

„V  novembri by sme chceli podob-
né podujatie usporiadať pre vracovských 
a močenských chlapcov u nás. Sústredenie 
vo Vracove výrazne podporoval starosta 
Jaromír Repík. Sústredeniu v Močenku pri-
sľúbil podporu starosta obce Roman Urbá-
nik, takže verím, že to zvládneme,“ uviedol 
zástupca starostu Peter Sýkora.

Lukáš Lacko

Poslednú júlovú sobotu sa stretli šachisti 
okresu Šaľa v  Močenku na Otvorených maj-
strovstvách okresu v Rapid šachu. Šachovú sú-
ťaž zorganizoval Šach klub Močenok a šachový 
oddiel Slovan Duslo Šaľa. Močenský klub má 
okolo 15 aktívnych členov, no turnaja sa ich 
zúčastnilo pomenej. „Nebolo nás ani desať, ale 
teraz sú dovolenky, každý niečo má, aj maródi 
boli, úrazy na dovolenkách a tak. Kto mohol, 
toho sme volali a prišiel. Myslím, že boli spo-
kojní, treba sa ich opýtať. Keď môžem za nich 
hovoriť, tak dobrý, pekný turnaj. Dúfam, že si 
to zopakujeme. Máme tu aj pozvaných hostí, 
taký otvorený turnaj a myslím si, že boli dobré 
partie. Zahrali sme si v lete, tak sme si spestrili 
leto, ako sa komu darilo, tak hral. Zahrali sme 
si aj s  dobrými aj so slabšími, tak ako to na 

tomto turnaji býva. Účasť bola dobrá, aj prí-
jemné prostredie. Myslím si, že môžeme byť 
spokojní a dúfam, že budú ešte nejaké ročníky, 
že si to o rok a ďalšie roky zopakujeme,“ zhod-
notil priebeh turnaja Juro Dičér, organizátor 
zo Šach klub Močenok. Spoluorganizátorom 
a úspešným šachistom je Ľubo Kováč zo Šale, 
tu skončil na druhom mieste. „Bol som maj-
strom Nitrianskeho kraja v  roku 2010, piaty 
na Majstrovstvách Slovenska v  Rapid šachu 
v Banskej Bystrici. Tu sa mi páčilo, je tu pri-
jemné pekné prostredie v  tejto hracej miest-
nosti. Toto bol prvý ročník turnaja, ktorý som 
aj spoluorganizoval, tak sme skúsili doniesť čo 
najviac ľudí, aj takých, čo nehrali. Úplne sa to 
nepodarilo, ako sme chceli, ale zahrali sme si 
dobre. Momentálne sa bude od októbra rie-

šiť ligová sezóna a tento turnaj by sme znova 
zorganizovali o rok, keď sa podarí. Prví traja 
z okresu postupujú do krajského kola,“ infor-
moval Ľubomír Kováč, organizátor zo šacho-
vého oddielu Slovan Duslo Šaľa. Najlepšie sa 
v Močenku darilo Martinovi Chlpíkovi, zís-
kal najviac bodov a  skončil prvý. Šachu sa 
venuje už od štyroch rokov. „Špeciálne som 
sa nepripravoval, včera som bol iba na tré-
ningu a  hral som trošku partie, to bolo tak 
všetko. Boli tu celkom slušní súperi, natrápil 
som sa každú partiu, takže chválim aj súpe-
rov,“ vyjadril svoj názor víťaz turnaja Martin 
Chlpík, ŠK Levice. Močenským šachistom sa 
do umiestnenia veľmi nedarilo, ale ako sa vy-
jadrili, zahrali si dobre a posunúť sa môžu iba 
s ťažšími súpermi. Mária Blehová

Futbalové sústredenie vo Vracove prekonalo očakávania

Otvorené majstrovstvá okresu v Rapid šachu

Aj niektorí prípravkári z Močenka odprevádzali hráčov 
najvyššej českej ligy na hraciu plochu.     Foto: Miloš Bleho
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Futbalisti FK Močenok sa aktívne pri-
pravovali na sezónu 2017/2018. Ambície 
mužov sú o niečo vyššie, ako v minulých ro-
koch, keďže záver minulej sezóny priniesol 
mnohé skvelé výsledky najmä na domácom 
štadióne. Hneď po skončení sezóny v sobo-
tu 24. júna vyhrali domáci turnaj FK Moče-
nok Cup. V úvodnom zápase porazili Cabaj 
- Čápor 4 : 2. Dva góly dal Ján Lenčéš, po 
jednom pridali Juraj Hanák a Roman Ven-
cel. Vo fi nále hráči FK Močenok porazili 
Hájske 2 : 0, po góle Juraja Hanáka a vlast-
nom góle hráčov Hájskeho.

Káder okolo skúseného trénera Martina 
Žišku chce budovať úspech predovšetkým 
na tímovej hre a nových posilách. Z hosťo-
vania sa do tímu vrátil Adam Lenčéš a z Fk 
Veča aj Daniel Čiernik. Po zranení si kopač-
ky obul Lukáš Kostoláni. Z dorastu podpo-
ruje mužstvo aj mladý Matúš Nagy.

„Po domácom turnaji bola už letná prí-
prava veľmi slabá. Viacerí hráči išli na do-
volenky, mali aj iné aktivity a účasť na tré-
ningoch bola nízka. Keby všetci trénovali 
ako Peťo Lenčéš a  Radko Palo, mohla byť 
príprava na vstup do novej sezóny lepšia,“ 
zhodnotil tréner Martin Žižka.

Výsledok sa odrazil na úvodnom zápase 
VI. ligy, ktorý FK Močenok prehral v  Ži-
tavanoch 0 : 3. V druhom kole 20. augusta 
na domácom štadióne už naši hráči zabrali 
a výsledok sa dostavil: FK Močenok - OFK 
Golianovo 4 : 2 (2 : 2). Zápas sa od začiat-
ku vyvíjal vysokým tempom a  už v  7-mej 
minúte hosťujúci útočník Šmiga otvoril 
skóre. Tento moment motivoval domácich 
a Lukáš Klučár vsietil behom 15-tich minút 
dva góly. Do polčasu sa hosťom podarilo 
vyrovnať. Druhý polčas však ukázal kvality 
domáceho kádru. Góly pridali Lukáš Kos-
toláni a ku koncu stretnutia aj Juraj Hanák.

ZOSTAVA: Michal Pápay  – Ján Lenčéš, 
Bleho (70’Erik Pápay), Vencel, Palkovič, 
Klučár

(89’Dicsér), Čiernik, Kostoláni, Hanák 
(90’Peter Lenčéš), Paľo(C), Vrána

V treťom kole cestovali naši hráči do Ko-
líňan, kde tesne prehrali.

TJ Kolíňany - FK Močenok 3 : 2 (2 : 1)
Za Fk Močenok skórovali Ján Lenčéš 

a  Lukáš Klučár, ktorí je momentálne naj-
lepší strelec mužstva. Po troch kolách je FK 
Močenok na dvanástom mieste.

ZOSTAVA: Michal Pápay  – Ján Lenčéš 
(75’ Radoslav Dicsér), Martin Vrána (46’ 
Anton Štefanko), Roman Vencel, Róbert 
Palkovič, Lukáš Klučár, Daniel Čiernik, 
Marek Štefanko, Juraj Hanák, Radovan Paľo 
(C), Erik Pápay.

Dorastenci zdvihli hlavy
Hráčov Dorastu FK Močenok čaka-

la v  úvodnom zápase VI. ligy OBFZ Nitra 
v Lužiankach ľadová sprcha.

OFK Lužianky - HK Močenok 7 : 0 
(3 : 0) Nový tréner dorastencov Daniel Čier-
nik nepoľavil v tréningoch a 2. kole sa v do-
mácom derby proti Hornej Kráľovej pred-
stavilo nové družstvo.

FK Močenok - KFC Horná Kráľová 3 : 0 
(2 : 0),

„Derby Močenok - Horná Kráľová do-
padlo vynikajúco. Hrali sme vyrovnaní fut-
bal. Trochu viac šťastia sme mali my. V dru-
hom polčase sme začali už prevyšovať hostí 
aj kondične. Chcem pochváliť stred zálo-
hy. Matúša Nagya a Šimona Lenčéša, ktorí 
boli tvorcami hry,“ zhodnotil tréner Daniel 
Čiernik.

GÓLY: Matúš Nagy, Šimon Lenčéš, Nor-
bert Sabo

ZOSTAVA: Tomáš Čanaky – Matúš Janič 
(80’ Martin Sýkora), Filip Vrabec, Šimon 
Lenčéš, Jozef Hrivňák (46’ Lukáš Pápay), 
Matúš Nagy, Patrik Kováč (71’Norbert 
Sabo), Adam Straňák, Patrik Belovič (88’ 
Daniel Kútny), Martin Minárech (88’ Jozef 
Szorád), Miroslav Horňák

Vo výborných výkonoch pokračovali do-
rastenci aj v treťom kole, 27. augusta.

ŠK Dolné Krškany - FK Močenok 1 : 5 
(1 : 2).

GÓLY: Patrik Belovič 2, Patrik Kováč, Jo-
zef Hrivňák, Matúš Janič.

ZOSTAVA: Adam Bolfa  – Matúš Janič, 
Šimon Lenčéš, Jozef Hrivňák (84’ Jozef Szo-
rád), Matúš Nagy, Martin Minárech (69’ 
Martin Sýkora), Filip Vrabec, Patrik Belo-
vič, Tomáš Chán (84’Daniel Kútny), Patrik 
Kováč (59’ Lukáš Pápay), Miroslav Horňák

Starší žiaci si zastrieľali
IV. Liga Starší Žiaci U15 OBFZ Nitra 

1.kolo 26. 8. 2017, Fk Močenok – Šk Tešedí-
kovo 18 : 0 (9 : 0)

Starší žiaci FK Močenok si nástup do 
nového futbalového ročníka nemohli pred-
stavovať lepšie. Hneď v  úvodnom kole si 
zastrieľali na bránku ŠK Tešedíkovo veľmi 
úspešne. Celkom súpera prekonali 18 krát 
z  toho 9 krát už v  prvom polčase. Takýto 
výsledok je obrovskou motiváciou pre mla-
dých chlapcov ktorí momentálne vedú ta-
buľku pred mužstvom FK Vlčany.

ZOSTAVA A  POČET STRELENÝCH 
GÓLOV: Gregor Tóth, Martin Lenčéš – Au-
rel Vágai 4, Jiří Péter 1, Erik Kováč 3, Filip 
Suchý 1, Andrej Braun, Richard Jánoška 2, 
Mário Jánoška, Marko Chán, Norbert Sabo 
3, Štefan Sabo, Lukáš Pápay 2, Pavol Deváth 
2, Lukáš Vrba

Lukáš Lacko

Žiačky HK Močenok
privítajú posily

Počas letnej prípravy sa žiačky HK 
Močenok zúčastnili 20. 8. 2017 Turnaja 
mládeže v  Bánovciach nad Bebravou 
uskutočnil Turnaj mládeže. Do turnaja, 
ktorý bol zameraný na rôzne kategó-
rie, sa zapojili mladšie aj staršie žiačky 
HK Močenok. Tréneri a vedúci klubu si 
mohli v  zápasovej praxi overiť výkony 
svojich zverenkýň.

Mladšie žiačky: Sereď - Močenok 10:3 
(3:1), zápas o 5. miesto Močenok - Parti-
zánske 9:7 (1:3), Mladšie žiačky HK Mo-
čenok skončili na 5. mieste.

Staršie žiačky: Močenok - Sereď 
12 : 16 (5:9), Močenok - Šaľa „A“ 3 : 24 
(1:10), zápas o 5. miesto Močenok - Šaľa 
„B“ 18:8 (8:5). Staršie žiačky HK Moče-
nok skončili na 5. mieste.

Hádzanárskemu klubu HK Junior 
Močenok by však k  skvelým výkonom 
dopomohlo aj rozšírenie družstva o nové 
hráčky. Žiačky, ktoré majú záujem o há-
dzajú, môžu pod vedením skúsených 
trénerov rozvíjať svoju fyzickú kondíciu 
a pohybové schopnosti.

Lukáš Lacko

Futbalisti s elánom nastúpili do novej sezóny
Foto: Martin Sýkora
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Železiarstvo a  stavebniny TÓTH prijme 
na prevádzku Močenok do trvalého 
pracovného pomeru predavača, sklad-
níka  – vodiča skupiny C. Žiadosti so ži-
votopisom zasielajte na tothm@tothm.
sk alebo na adresu: Tóth s. r. o., Cabajská 
42, 949 01 Nitra

Predám domáci včelí med  – agáto-
vo-lipový (4,50€/1kg) a  letný kvetový 
(4€/1kg).  Tel. č. 037/77 81 865

Profesionálne strihanie psíkov všetkých 
plemien. Kvalita, precíznosť, spokojnosť, 
zodpovednosť a odborný prístup, maxi-
málna ochota, poradenstvo a prijateľná 
cena.  Tel. č. 0905 559 708

Ponúkame na prenájom budovu v cen-
tre obce Hájske. Úžitková plocha je 
126 m2 a  44 m2. Objekt je vhodný na 
prevádzku obchodných alebo kance-
lárskych priestorov. Pred budovou sa 
nachádza okrasná záhradka a vchod na 
prísun tovaru. Cena prenájmu 240€ / 
mesiac + energie.
 Info na tel. č. 0915 772 571, 0905 236 029

Záhradné centrum TÓTH ponúka 
vinárske potreby

-  preše, mlynčeky, kade, sudy, barely, de-
mižóny, debničky

-  prípravky na sírenie, odrodové kvasin-
ky

-  fi ltračné dosky, muštomery, odmerky
-  fľašky na víno a pálenku, zátky a ďalší 

vinársky sortiment

Kontakt:
Záradné centrum TÓTH, Nitrianska 
1205, Močenok
Tel. 0911 354 362

Otváracia doba:
po-pi 7:30 - 16:30
so 7:30 - 12:00
www.toth-centrum.eu

INZERCIA

Obec Močenok ponúka možnosť
odvysielať reklamu v Televízii Močenok.

Záujemcovia sa môžu informovať
na media@mocenok.sk, tel.: 0915 712 591
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Základná škola Močenok a Masarykova základná škola Vracov nadviazali družbu. V júli 
vycestoval autobus žiakov, spolu s učiteľmi a riaditeľom z Močenku do Vracova. Prezreli si 
školu, zahrali si futbal a kolky.   Foto: Peter Sýkora


