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Novorodencov vítal do života starosta obce.  Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

Tradície spájajú všetky generácie
S fi nančnou podporou 

Nitrianskeho samosprávneho kraja
Sponzori Dní obce Močenok

INOVA-NR, s.r.o.
Duslo, a. s.

PD Močenok
Eizen, s.r.o

Actemium – ProCS, s.r.o., Šaľa
Miroslav Tóth, Železoobchod Močenok

Menert spol. s.r.o
Pálenica Močenok

Tibor Rábek, TIBI Horná Kráľová
Róbert Benko

Občerstvenie, Ivan Končený
Občerstvenie, Peter Szalay

EVIS, Gabriel Sáraz, Diakovce
Jaroslav Kováč – Kováč Servis
Občianske združenie MONIKA
Kvetinárstvo, Veronika Suchá

Lýdia Vylimcová
Anna Hučková

Cenu starostu obce prevzal Bohuslav 
Lenčéš.    Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina AC+            Foto: FOTO-COLOR PE-STRA
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V  tomto roku sa v  našej obci 
pri príležitosti slávenia sviatku Po-
výšenia svätého Kríža konal už 15. 
ročník Dní obce Močenok. Oslavy 
sa začali už vo štvrtok 14. septem-
bra 2017 v  obradnej miestnosti 
obecného úradu, kde sa konalo 
slávnostné obecné zastupiteľstvo 
spojené s  odovzdávaním ocenení 
pri príležitosti Dní obce. V tomto 
roku boli udelené trom občanom 
Ceny obce, trom Ceny starostu 
obce a bolo udelené jedno čestné 
občianstvo.

Čestným občanom našej obce sa stal spoluzakladateľ festivalu kres-
ťanského divadla Gorazdov Močenok Michal Kováč-Adamov. „Dostal 
som kopu vyznamenaní od ministerstva, od kraja, nášho mesta, do-
konca Zlatých Moraviec ako skoro rodiska a iné ceny, ale toto pred-
stavuje popri cene Fra Angelica pre kresťanských vzdelancov rovnaké 
významné miesto, preto, že to môžem rozvíjať teraz na sto spôsobov. 
Po prvé, že sa cítim občanom a považujem to za nádherné, že to ob-
javili predstavitelia Močenka. Po druhé, že je to uctenie nie mňa, ale 
toho, čo sme v spoločenstve zaujatých ľudí, ktorí organizujú Gorazdov 
Močenok, vlastne vyjadrili aj za druhých. Človek je len človek. Ak nie-
čo robí, má radosť, že to nejaký dosah má, no a ak ste si všimli, že si to 
zaslúžim, tak je to skutočne aj ocenenie vyjadrujúce súčinnosť s obcou. 
Z celého srdca ďakujem,“ netajil dojatie Michal Kováč-Adamov.

Ceny obce boli na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva 
udelené Jozefovi Fúskovi za dlhoročnú prácu vo futbalovom klube 
a zapojenie sa do činností ochotníckeho divadla. „Ďakujem tým, ktorí 
ma navrhli na toto ocenenie. Nejaký rok som strávil pri športe, takže je 
to takým povzbudením do budúcnosti,“ tešil sa Jozef Fúska. Cena obce 
bola udelená aj Magdaléne Horňákovej za dlhoročnú prácu vo vedení 
hádzanárskeho klubu. „Je to mimoriadna udalosť a toto ocenenie patrí 
aj iným našim členom klubu – hráčkam a všetkým ostatným, ktorí sa 
pričinili, aby klub hádzanej išiel aj ďalej. Ocenenie si veľmi vážim,“ bola 
potešená Magdaléna Horňáková. Takisto bola Cena obce udelená aj Jo-
zefovi Šuvadovi za dlhoročnú prácu v samospráve obce a organizova-
nie festivalu Gorazdov Močenok: „Ja by som v prvom rade povedal, že 
takýchto ocenených dnes v obci mohlo byť strašne veľa, pretože viacerí 
by si zaslúžili takéto ocenenie. Je veľa ľudí, ktorí naozaj v obci veľa robia. 

To, že vybrali práve 
mňa, ma do budúc-
na zaväzuje, aby som 
nestagnoval a  snažil 
sa byť ešte aktívny pre 
túto obec.“

Rovnako trom ob-
čanom boli udelené 
Ceny starostu obce. Za dlhoročnú prácu vo vedení spolku Slovenského 
Červeného kríža si cenu prišla prevziať Regina Kohútová: „Veľmi ma 
potešilo toto ocenenie, ďakujem pánu starostovi aj obecnému zastupi-
teľstvu, ale najväčšia vďaka patrí našim darcom, ktorí chodia pravidelne 
darovať krv. Vďaka nim som toto ocenenie aj dostala.“ Bohuslav Lenčéš 
dostal Cenu starostu obce za dlhoročnú prácu vo vedení dobrovoľného 
hasičského zboru v našej obci. „Prevziať si ocenenie starostu obce mi 
bolo veľkou cťou. Nie som celkom presvedčený, či som ten pravý, ktorý 
mal byť takto ocenený, ale snáď je vidno našu prácu – celého zboru, 
nielen teda moju. Úprimne si želám z celého srdca, aby sme pomáhať 
blížnemu v tejto oblasti nemuseli veľmi často,“ poďakoval a zaželal si 
Bohuslav Lenčéš. Štefanovi Rábekovi bola udelená rovnaká cena, a to 
za hospodársky rozvoj obce a  organizovanie spoločenských podujatí 
v obci Močenok. Štefan Rábek si ocenenie nemohol osobne prevziať.

„Je obrovským šťastím pre spoločenstvo, pre obec, keď má okolo 
seba ľudí, ktorí okrem svojich bežných povinností dokážu plniť aj úlo-
hy spojené so športom, kultúrou, výchovou a ostatnými činnosťami. 
V Močenku máme kopec ľudí, ktorí si popri svojich základných po-
vinnostiach dokážu splniť aj tieto úlohy. Ja som preto rád, že samo-
správa pri príležitosti Dní obce vždy oceňuje takýchto ľudí. Stalo sa tak 
aj dnes a dnešný deň je o to sviatočnejší, že sme udelili aj čestné ob-
čianstvo človeku, ktorý chodí od prvopočiatku do Močenka a je vlast-
ne spoluautorom myšlienky festivalu Gorazdov Močenok. Je to pán 
Mišo Kováč. Myslím si, že on, ale aj všetci ocenení, či už to bola Cena 
obce Močenok alebo Cena starostu obce Močenok, si toto ocenenie za 
svoju prácu, za svoj príklad pre ostatných zaslúžia. Ja im blahoželám 
a prajem si, aby boli možno motiváciou a inšpiráciou aj pre ostatných,“ 
vyjadril podporu všetkým ľuďom pracujúcim v prospech obce starosta 
Roman Urbánik.

Štvrtkový program slávnostného obecného zastupiteľstva sa skončil 
v podvečerných hodinách a obec už bola pripravená na predĺžený ví-
kend plný programu pre všetky vekové kategórie.

Boli udelené ceny obce, ceny starostu obce, 
aj čestné občianstvo

Starosta privítal 16 najmladších Močenčanov.    Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

Osobnosti, ktoré ocenilo obecné zastupiteľstvo 
a starosta obce.     Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

Čestným občanom sa stal Mišo Kováč-Adamov 
(vpravo).    Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

15. ročník Dní obce Močenok v lesku ocenení aj vítania nového života
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Piatok 15. september 2017 patril najmladším obyvateľom našej 
obce a  koncertu. Popoludní sa v  obradnej miestnosti obecného 
úradu stretli rodičia a ich ratolesti s vedením obce pri uvítaní detí 
do života. V krátkom kultúrnom programe sa prítomným predsta-
vili škôlkari a školáci. Potom sa všetkým prihovoril starosta obce, 
ktorý mamičkám pozvaných detičiek odovzdal spolu so zástupcom 
starostu Petrom Sýkorom pamätné listy a malé darčeky. Pozvánku 
dostalo 29 rodín, ktorým sa v prvom polroku tohto roku narodi-
lo dieťa. Všetky sa však slávnostného uvítania nemohli zúčastniť. 
„Krásne to je. Malý to zvládol super. Pozeral sa, zaujímalo ho to. 
On už je taký väčší, takže je to v poriadku a bola to naozaj veľmi 
pekná akcia,“ bola spokojná mamička malého Jakubka Martina 
Lenčéšová.

Zaujímavé podujatie, aké sa v našej obci nekonalo už viac ako 20 
rokov, sa páčilo rodičom aj organizátorom. Neuveriteľné množstvo 
farebných kočíkov v chodbe úradu, veľa milých detských úsmevov, 
cumlíkov, zvedavých pohľadov na nových ľudí, ale aj plač či spin-
kanie počas celej akcie očarilo každého. „V celej tej škále rôznych 
podujatí, ktoré počas roka v obci organizujeme, sme pociťovali, že 
potrebujeme ešte doplniť jednu vec, a to je stretnutie s našimi naj-
menšími občanmi, ktorí sa v danom kalendárnom roku narodia. 
V predchádzajúcom období obecné zastupiteľstvo schválilo VZN, 
ktoré hovorí o podpore mladých rodín a ich detí a v nadväznosti 
na to sme sa rozhodli organizovať aj vítanie týchto našich občanov 
do života. Prvýkrát počas tohtoročných Dní obce sme pozvali ro-
dičov s deťmi do obradnej miestnosti obecného úradu a sme veľmi 
radi, že naše pozvanie prijali, pretože aj takéto stretnutia sú veľmi 
dôležité a myslím si, že sú to aj také radostné a pamätné chvíle nie-

len pre rodičov, starých rodičov, ale aj nás všetkých, ktorí tu v obci 
žijeme,“ mal radosť zo záujmu rodičov o akciu starosta Močenka 
Roman Urbánik.

Program po vítaní detičiek do života pokračoval večer kon-

certom. Prvým hudobným hosťom tohtoročných Dní obce bola 
hudobná skupina AC+, ktorá si pripravila repertoár zložený zo 
svojich aj prebraných populárnych piesní. Na tanečnom parkete 
postupne pribúdali hostia, až sa parket takmer zaplnil a množstvo 
ľudí si koncert vychutnávalo aj obďaleč. „Na začiatku tu skoro nik-
to nebol, ale nakoniec tu bolo veľmi veľa ľudí, čo sme veľmi pre-
kvapení a  teší nás to, samozrejme. My máme skoro všade dobrú 
atmosféru. My s tým tak trošku aj počítame, že sa ľudia budú baviť, 
a veríme tým pesničkám, čo hráme. Boli sme milo prekvapení, že aj 
tie naše staré ste tu dokonca poznali a spievali si ich. Bolo to super,“ 
pochvaľoval si líder kapely AC+ Juraj Ďuri Trebula.

Po koncerte sa návštevníci pobrali domov, aby mohli areál obec-
ného úradu navštíviť zasa v nasledujúci deň – v sobotu, ktorá bola 
na program pre návštevníkov naozaj bohatá.

Marcela Lenčéšová

k b l l d b ľ l d h d l k h k b

Druhý deň osláv v znamení detí a hudby

Deti z materskej školy privítali svojich mladších kamarátov.  Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

Hudobná skupina AC+                        Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

Tradície spájajú všetky generácie
Počas vystúpenia hudobnej 

skupiny diváci nezostali sedieť.                    
 Foto: FOTO-COLOR PE-STRA
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Oslavy Dní obce Močenok v  sobotu 
16. septembra 2017 pokračovali napriek 
upršanému ránu. V  areáli obecného úradu 
sa zišlo 18 družstiev variacich guláše. Pri-
chádzali jarmočníci, gazdinky s upečenými 
smatankovými koláčmi, deti vystupujúce 
v  dopoludňajšom programe i  návštevníci. 
O desiatej predpoludním boli otvorené: jar-
mok, výstavy v spoločenskej sále obecného 
úradu i  sobotňajší program. Návštevníkom 
sa na pódiu predstavili detičky z materskej 
školy, detskej folklórnej skupiny Malý Ma-
tičiarik, základnej umeleckej školy, Karate 
Močenok a detského folklórneho súboru Li-
pinka z družobného mesta Vracov z Moravy.

Zároveň s  programom sa konali kvôli 
zlému počasiu vo vestibule kina hry detí 
a vyrezávanie tekvicových strašidielok.

Po vystúpeniach detí a mládeže na javis-
ku sa starosta obce so sprievodom krojova-
ných dievčat prešiel jarmokom, privítal jar-
močníkov aj družstvá pripravujúce súťažné 
guláše. Už dopoludnia boli sprístupnené aj 
výstavy v  spoločenskej sále. V  tomto roku 
sa mohli návštevníci pokochať výstavou 
močenských krojov a pracovného náradia, 
včelárskou výstavou, výstavou leteckých 
fotografi í obce, výstavou Dary zeme alebo 
výstavkou ručných prác.

Popoludní starosta obce Roman Ur-
bánik spolu s  predsedom Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Milanom Belicom 
slávnostne otvoril program 15. ročníka Dní 
obce Močenok. Ako prvý sa v  programe 
predstavil folklórny súbor Jaročan z  Jarku, 
ktorý si pripravil pre divákov dva vstupy. 
Potom patrilo pódium speváckej skupine 
Kráľovanky z Hornej Kráľovej, ktoré sprevá-
dzala cimbalová muzika pod vedením Má-
ria Kotlára. „Atmosféra je vynikajúca. Máte 
to na vysokej profesionálnej úrovni, to sa 
ani nedá vypovedať, skoro ako v meste. Pó-
dium, mikrofóny, úžasná atmosféra… Dole 
klobúk. Ako obyčajne. Veľmi dobre sa nám 
vystupovalo, ďakujeme,“ vyjadrila vďačnosť 
vedúca FS Kráľovanky Mária Lalúchová.

V  prestávke programu boli vyhodnote-
né súťaže. Ako prvá bola vyhodnotená sú-
ťaž detí o  najkrajšie tekvicové strašidielko. 
Všetky nápady na strašidlá boli zaujíma-
vé a  kreatívne. Najkrajšie strašidielko mal 
však podľa nezávislej návštevníckej poroty 
Štefan Horňák. Nasledovalo vyhodnotenie 
VI. ročníka súťaže o  najlepší smatankový 
koláč. V  tomto roku napieklo 9 gazdiniek 
fantastické typické močenské smotanové ko-
láče. Porota pod vedením skúsenej kuchárky 
Vladimíry Lenčéšovej mala mimoriadne ťaž-

kú úlohu vybrať z nich jeden. Na-
pokon sa zhodli na koláči Márie 
Režovej, ktorá sa súťaže zúčastňu-
je pravidelne. „Som prekvapená, 
lebo som to nečakala. Nejako sa 
mi to tentoraz ani moc nedarilo. 
Ale ono to tak je, že keď to človek 
veľmi chce dobré, tak vtedy sa 
to nedarí. Teším sa. Prvé miesto 
môže byť len jedno, ale ja si mys-
lím, že všetky tie koláče boli určite 
dobré,“ myslí si Mária Režová.

Vyhodnotenia súťaže vo varení guláša 
Močenský kotlík sa zúčastnili zástupcovia 
všetkých družstiev. Porota hodnotila 18 
gulášov a  jedno družstvo varilo kapustni-
cu. Guláše boli podľa slov predsedu hod-
notiacej komisie Jaroslava Hrušku dobré 
a kvalitné. Veľmi ťažko sa komisii vybera-
li 3 najlepšie. Napokon sa však zhodla na 
poradí, v  ktorom 3. miesto v  tomto roku 
získal nováčik v súťaži Základná škola Mo-
čenok. „Asi nemám slov na ten pocit, ktorý 
vo mne teraz vrie. Zúčastnili sme sa prvý-
krát na tomto Močenskom kotlíku a hneď 
3. miesto – to je niečo fantastické. Mal som 
skvelý tím, to sa musím priznať, skvelé in-
grediencie a  hlavne skvelú chuť dať tomu 
dušu,“ tešil sa z úspechu riaditeľ školy Edu-
ard Lacko. Na druhom mieste sa rovnako 
ako v  minulom roku umiestnilo družstvo 
Barcelona. „Sme tu štvrtý rok a hlavne ide 

Sobota sa niesla v znamení mimoriadne 
bohatého a rôznorodého programu

Súťaže vo varení guláša sa zúčastnil aj tím Štefana 
Rábeka (vpravo).                        Foto: FOTO-COLOR PE-STRA Program „Tradície spájajú všetky generácie“ zaujal aj starostov z okolitých obcí.                             Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

Hru na saxofón predviedli žiaci ZUŠ.  
 Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

Súťažiacim odovzdával ceny predseda Nitrianskeho samo-
správneho kraja.    Foto: FOTO-COLOR PE-STRA
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Nedeľné počasie neprialo zábave
Nedeľné dopoludnie patrilo slávnostnej 

svätej omši v kaplnke sv. Kríža, ktorá sa ko-
nala pri príležitosti slávenia sviatku povýše-
nia svätého Kríža. Omšu celebroval Ľuboš 
Mihálka, kaplán farnosti Nemšová. Popolud-
ňajší program mal patriť futbalu a programu 
v  areáli obecného úradu. Prudký dážď však 
snaženie organizátorov a účinkujúcich nechal 
vyjsť navnivoč a  celý popoludňajší nedeľný 
program musel kvôli zlému počasiu staros-
ta obce zrušiť. „Máme za sebou 15. ročník 
Dní obce, ktoré organizujeme pri príležitos-
ti sviatku Povýšenia sv. Kríža. V tomto roku 
sme pripravili bohatý kultúrny program, 
množstvo sprievodných podujatí, pripravili 

sme aj nejaké novinky v  súvislosti s  privíta-
ním najmenších občanov našej obce a, samo-
zrejme, tá príprava, ktorá trvala niekoľko me-
siacov, pretože zorganizovať takéto podujatie 
nie je možné za deň, za týždeň, vyvrcholila 
hlavne v sobotu, kedy bol ten nosný program 
celého podujatia. Mne v  tejto chvíli prinále-
ží poďakovať sa všetkým tým, ktorí Dni obce 
Močenok v roku 2017 pripravovali, poďako-
vať účinkujúcim, súťažným družstvám, kto-
ré varili guláše, šikovným gazdinkám, ktoré 
piekli smatankové koláče, sponzorom, hos-
ťom a  všetkým mojim spolupracovníkom. 
Napriek počasiu, ktoré v  tomto roku naozaj 
s nami zacvičilo od prudkého vetra cez nie-

koľko dažďov, si myslím, že všetko to, čo sme 
mohli a mali splniť, sa nám aj podarilo napl-
niť a ľudia najmä v sobotu odchádzali z areálu 
obecného úradu spokojní,“ zhodnotil starosta 
obce Roman Urbánik. Marcela Lenčéšová

o  to, aby sme sa tu všetci stretli, spolu si 
niečo zajedli, vypili, hlavne dobrá atmosfé-
ra aby bola. Druhé miesto tak ako minulý 
rok, takže veľká spokojnosť. Šéfk uchár Ro-
man Judák navaril veľmi dobrý guláš a sme 
spokojní za to 2. miesto aj za tú skvelú at-
mosféru, ktorá sa tu vytvorila vďaka obci   
a dúfam, že aj na budúci rok sa takto všetci 
stretneme a hlavne v zdraví,“ zaželal si zá-
stupca Barcelony Miloš Bleho.

Prvé miesto obhájili minuloroční víťazi – 
Pálenica Močenok, ktorí dokázali, že varia 
výborný guláš, pretože v tomto roku hodno-
tila guláše úplne iná porota ako v minulom 
roku a  opäť dokázali, že patria medzi naj-
lepších. „Je to prekvapenie. Obhajoba bola 
veľmi ťažká, ale máme výborný tím. Do bu-
dúceho roka tá robota bude ešte ťažšia, lebo 
mužstiev pribúda. Ja dúfam, že do budúceho 
roka to bude zase také podobné miesto,“ trú-
fa si aj na budúci rok na popredné umiestne-
nie Tomáš Holota z tímu Pálenice.

Program ďalej pokračoval druhým vstu-

pom folklórneho súbo-
ru Jaročan s  pásmom 
piesní, tancov a obyča-
jov. „Prišli sme do Mo-
čenka na tieto krásne 
slávnosti a bolo to veľ-
mi pekné. Atmosféra 
úžasná. Ľudia to berú. 
Komunikácia medzi 
vystupujúcimi a  medzi 
divákmi je veľmi úžas-
ná a  tu bola ozaj úžas-

ná. My sme dali 2 vstupy – tradičné piesne 
z  Jarku, dali sme Dupanie zeme a  potom 
druhé vystúpenie sme dali oberačku,“ ob-
jasnil vedúci súboru Jaročan Jozef Tököly.

Záver folklórnej časti programu patril 
folklórnemu súboru Lipina z Vracova. Hos-
tia z družobnej moravskej obce predstavili 
návštevníkom podujatia svoje typické kroje 
a zaspievali piesne z Vracova. „Je tu krásna 
atmosféra, krásni ľudia a myslím, že ani ten 
momentálny dážď nemôže pokaziť atmo-
sféru. Je tu krásne prostredie, vynikajúce 
zázemie, krásne je tu o nás postarané. Veľ-
mi sa nám tu páči. Sme radi, že sme mohli 
prísť a niečo málo ukázať,“ povedal nám za-
kladateľ a šéf súboru Miroslav Glac. V hľa-
disku pod stanmi sedelo napriek nie práve 
ideálnemu počasiu množstvo ľudí, ktorí sa 
dobre bavili. Ochutnali guláše, debatova-
li s  priateľmi a  vychutnávali si jednotlivé 
vystúpenia hudobných hostí. „Muzička je 
dobrá, vystúpenia sú dobré. Veľká obra-
zovka – to je super výmysel, krásne vidíme 
a  počujeme a  vôbec, atmosféra je super,“ 
potvrdila návštevníčka Mária Kubicová. 
„Výborne tu je, atmosféra je dobrá. Bol som 
aj na guláš a bol výborný,“ pridal sa aj Mi-
chal Varga. Medzi návštevníkmi si vychut-
návali slávnostnú atmosféru aj zástupcovia 
samospráv susedných obcí, predstavitelia 
štátnej správy alebo sponzori a  priatelia 
tohto podujatia. „Mám pocit, že tu ten záu-
jem o kultúru je, a určite má význam takéto 
podujatia organizovať a my to preto podpo-

rujeme. Tu nejde len o to, že dostáva naprí-
klad priestor folklór. Je to proste o ľuďoch, 
lebo zdá sa mi, že ľudia začínajú byť takí 
izolovaní, že proste sa uzatvárajú do seba. 
Mladí, internet, proste si vytvárajú ten vir-
tuálny svet a tých ľudí proste treba dostať na 
jedno miesto, aby sa mohli aj porozprávať,“ 
myslí si predseda Nitrianskeho samospráv-
neho kraja Milan Belica. Podvečer po daž-
ďovej prehánke už patril úplne inému žán-

ru. Predstavila sa hudobná skupina Lekra 
s repertoárom čerpajúcim z ľudovej hudby, 
ale s mimoriadne súčasným zvukom. Pod-
ľa slov lídra skupiny Ľubomíra Kováčika si 
repertoár tvoria sami. Čerpajú z  ľudových 
piesní, ktorým dávajú nový imidž. Po roc-
kovom koncerte Lekry sa žáner na pódiu 
opäť zmenil. Prišli dychovkári z  Moravy, 
ktorí zaujali najprv krásnymi krojmi a hneď 
potom aj umeleckým prejavom. Dychová 
hudba Boršičanka hrala pre všetkých náv-
števníkov ľudovú zábavu až do nočných 
hodín. Prekvapením bolo, že v nej pôsobia 
aj Slováci. „Ja mám v kapele tretinu muzi-
kantov zo Slovenska. Mám tam niekoľko 
hráčov aj z bratislavskej posádky, od pána 
prezidenta z hradnej stráže, no a chlapcov 
z okolia Trenčína. Oni prinášajú vašu mu-
ziku k  nám a  my zasa radi jazdíme sem,“ 
prezradil kapelník Boršičanky Antonín Ko-
níček. Sobotňajší program 15. ročníka Dní 
obce Močenok sa tak skončil tónmi ľudo-
vých piesní a návštevníkov i organizátorov 
čakal už iba nedeľný program.

Marcela Lenčéšová

Detský folklórny súbor Lipinka z Vracova. Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

 Športový klub karate z Močenku.  
     Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

Mladí tanečníci z materskej školy.    
     Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

Obetné dary priniesli členovia FS Močenčanka.       
     Foto: FOTO-COLOR PE-STRA
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Močenok navštívili počas Dní obce 
hostia z  partnerského mesta Vracov. Do 
našej obce zavítalo viac ako tridsať mla-
dých ľudí z  folklórnych súborov Lipinka 
a Lipina. Priviedli ich k nám vedúce det-
ského folklórneho súboru Lipinka Edita 
Gasnárková a Mirka Glacová a umelecký 
vedúci folklórneho súboru Lipina Miro-
slav Glac. Oba súbory vystúpili v  rámci 
programu Dní obce. V sobotu 16. septem-
bra dopoludnia tlieskali močenskí diváci 
detským hrám a piesňam v prevedení od 
detí z Lipinky. Popoludní vystúpil folklór-
ny súbor Lipina. Predviedol piesne, tance 
a ľudové zvyky z oblasti Vracova a okoli-
tého regiónu. Vracovčania napriek chlad-
nému počasiu a dažďu zlepšili svojím vy-
stúpením náladu návštevníkom Dní obce.

Okrem vystúpenia si hostia z  Vracova 

aj sami vychutnávali pripravený program 
Dní obce. Prezreli si výstavy v  spoločen-
skej sále či vyskúšali súťažný guláš. Chutil 
im guláš tímu, ktorý zostavil riaditeľ Zá-
kladnej školy v  Močenku Eduard Lacko. 
S členkou zastupiteľstva vo Vracove a záro-
veň vedúcou Domu detí a mládeže Editou 
Gasnárkovou hovoril riaditeľ močenskej 
základnej školy o spolupráci škôl. Vysoko 
hodnotil návštevu našich žiakov na zák-
ladnej škole vo Vracove, ktorá sa uskutoč-
nila v  júni a  informoval o  pripravovanej 
výmennej akcii v Močenku. Júnová návšte-
va vracovskej základnej školy močenskými 
žiakmi však nebola v  tomto roku jediná. 
Vo Vracove boli aj žiaci V. B z močenskej 
základnej školy. Počas trojdňového škol-
ského výletu boli ubytovaní v  Dome detí 
a mládeže. Za veľmi pekné zážitky z tohto 

výletu sa Vracovčanom poďako-
vali aj počas Dní obce. Deťom 
z  Lipinky odovzdali Medovníč-
ky Vracov – Močenok.

Hostia z  Vracova boli v  so-
botu a  v  nedeľu ubytovaní 
v  močenskom kláštore. „Je tu 
krásna atmosféra, sú tu krásni 
ľudia. Nedokázal to pokaziť ani 
dážď. Je tu výborné zázemie a je 
o  nás veľmi dobre postarané. 
Sme radi, že sme mohli prísť,“ 
zhodnotil Miroslav Glac, vedú-
ci súboru Lipina.

Peter Sýkora

Vracovčanom sa v Močenku páčilo

Učiteľky materskej a základnej školy pripravili pre deti v doobedňajších hodinách v so-
botu 16. septembra hry pod názvom Takto sme sa hrávali – takmer zabudnuté hry našich 
rodičov. Pripravených bolo niekoľko stanovíšť s hrami. Deti si mohli zaskákať cez gumu, 
kde im s radosťou pomohli učiteľky MŠ Erika Hippová a Zuzka Kubačeková. Na ďalšom 
stanovišti ich čakala učiteľka MŠ Ingrid Odrášková a riaditeľka MŠ Soňa Hippová, ktoré 
si s deťmi zahrali kečku. Nechýbali ani gramorky, ktoré mali na starosti učiteľky MŠ Ľub-
ka Prváková a Andrea Benková. Ďalšie súťaže ako vybíjaná, chytanie mušiek a podob-
né loptové hry, mala na starosti učiteľka MŠ Zuzana Borecká. Nepovinnou disciplínou, 
na ktorú dozerali učiteľky ZŠ Andrea Miklášová a Miriam Sklenárová bolo vyrezávanie 
tekvicových strašidielok. Všetky deti sa na 
začiatku zaregistrovali u učiteľky ZŠ Zuzky 
Sýkorovej a  dostali kartičku na pečiatky, 
ktoré dávali pani učiteľky pri jednotlivých 
stanovištiach. Po získaní všetkých pečiatok 
každé dieťa dostalo sladkú odmenu a lístok 
na muzikálové predstavenie DS Hájčatá 
Neberte nám princeznú a zároveň hlasovací 
lístok o Najkrajšie strašidielko, kde napísa-
lo číslo svojho favorita. Kvôli zlému počasiu 
sa hry pre deti a  vyrezávanie tekvicových 
strašidielok konali vo vestibule kina. Ani 
to ich neodradilo prísť a spríjemniť si deň 
týmito takmer zabudnutými hrami. 

 Mária Gyárfásová

Takmer zabudnuté hry našich rodičov

Konala sa pasportizácia dopravného 
značenia v našej obci

V  uplynulých mesiacoch obec Močenok 
pristúpila ku kontrole a  posúdeniu efektivity 
dopravného značenia na miestnych komuni-
káciách v  obci, k  takzvanému pasportu do-
pravného značenia. Pasport pre nás vykoná-
va spoločnosť STOMON z  Nových Zámkov. 
„Jeden zo základných dokumentov, ktoré má 
obec mať vo svojom portfóliu, je aj pasport 
dopravného značenia miestnych komuniká-
cií. My sme k tomuto úkonu pristúpili v pred-
chádzajúcom období, kedy sme vybrali fi rmu 
spôsobilú vykonávať takúto pasportizáciu a už 
prešla aj prvým pripomienkovaním,“ oznámil 
starosta obce Roman Urbánik. Zástupcovia 
spoločnosti STOMON vykonali podrobnú 
obhliadku všetkých miestnych komunikácií 
a posúdili, kde by bolo vhodné dopravné zna-
čenie ponechať v pôvodnom stave a kde by sa 
prípadne zišla zmena. Svoje návrhy spracovali 
v projektovej dokumentácii. „Obsah predmet-
nej projektovej dokumentácie je evidencia, 
zhodnotenie technického stavu a  posúdenie 
adekvátnosti terajšieho trvalého dopravného 
značenia a  tiež návrh na doplnenie nového 
trvalého dopravného značenia a  dopravných 
zariadení v  obci Močenok. Cieľom návrhu je 
zvýšenie bezpečnosti a  plynulosti premávky 
v  intraviláne obce pri rešpektovaní súčasných 
priestorových podmienok. Možno konšta-
tovať, že celkový stav dopravného značenia 
v  obci je v  podstatnom rozsahu vyhovujúci, 
ale v  záujme bezpečnosti a  plynulosti cestnej 
premávky je potrebné vykonať určité opatrenia 
smerujúce k  zvýšeniu bezpečnosti. Dopravné 
značenie na regionálnej ceste v obci vykazuje 
chýbajúce označenie hlavnej cesty a dopravné 
značenie na miestnych komunikáciách vyka-
zuje chýbajúce dopravné značenie a dopravné 
zariadenie,“ vyjadrila sa k  problematike zá-
stupkyňa spoločnosti STOMON pani Prešin-
ská. O výsledkoch svojich zistení rokovali zá-
stupcovia spoločnosti uskutočňujúcej pasport 
s poslancami obecného zastupiteľstva a vede-
ním obce. „Mňa zaujalo odborné stanovisko, 
ktoré hovorí o tom, že odporúčajú urobiť ulicu 
Kakava ako jednosmernú ulicu. My sme o tej-
to myšlienke už hovorili v roku 2016, kedy sa 
občania postavili k  takémuto riešeniu nedo-
statočne. Neposlali nám naspäť návratky, a tak 
sme v  ďalšom postupe nepokračovali. Znovu 
sa prihovárame k tomu, aby ľudia vyjadrili svoj 
názor, či by súhlasili s  tým, aby ulica Kakava 
bola jednosmerná. Z  hľadiska bezpečnosti 
a  dopravnej obslužnosti by to bolo pre túto 
časť veľmi dobré riešenie. Ak by nám ľudia 
v mesiaci november oznámili svoje stanovisko, 
my sa potom budeme rozhodovať aj na zákla-
de ich názoru,“ doplnil starosta Urbánik. Zme-
ny v dopravnom značení v obci by sa mali na 
základe vypracovanej a schválenej projektovej 
dokumentácie realizovať v  nasledujúcom ka-
lendárnom roku. Marcela Lenčéšová

Výstavy si prezreli aj hostia z Vracova.      Foto: Mária Gyárfásová

Deti si mohli vyskúšať hry svojich starých rodičov.     
 Foto: Mária Gyárfásová
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V pondelok 4. septembra 2017 sa začal na 
všetkých základných a  stredných školách na 
Slovensku nový školský rok. Žiaci močenskej 
základnej školy sa v tento deň ráno zišli v areáli 
školy, aby spoločne s vedením školy, pedagóg-
mi, ale aj rodičmi nový školský rok slávnostne 
otvorili. Desiatky žiakov rôznych ročníkov po-
stupne prichádzali do školy, ale čestné miesto 
v dave určite patrilo najmenším deťom – prvá-
čikom, ktorí prišli so školskými taškami na ple-
ciach a  s  rodičmi. Napriek pre nich nezvyklej 
situácii boli zhovorčiví a do školy sa tešili. „Te-
ším sa, lebo už idem do školy a budem už vedieť 
čítať,“ potvrdila prváčka Sabínka Čanakyová.

Slávnostný nástup medzi budovami školy sa 
začal hymnou Slovenskej republiky a  krátkou 
básňou v podaní žiačok 3. ročníka. Prítomných 
a osobitne prváčikov privítal riaditeľ školy Edu-
ard Lacko. Prihovorili sa im aj starosta obce Ro-
man Urbánik, farár farnosti sv. Klimenta Peter 

Michalov a  riaditeľ základnej umeleckej školy 
Tomáš Obola. „Chcem popriať pedagógom, ro-
dičom aj žiakom úspešný školský rok 2017/2018. 
Čaká ich 10 mesiacov práce, získavania nových 
vedomostí a  zručností a  ja im k  tomu prajem 
pevné zdravie a  dostatok síl,“ zaželal všetkým 
starosta obce Roman Urbánik. Žiakov aj rodičov 
oboznámila s organizačnými pokynmi na nasle-
dujúce dni zástupkyňa riaditeľa školy Dana Šev-
číková. V  závere slávnostného nástupu sa žiaci 
vyšších ročníkov rozišli a prváci sa šli zoznámiť 
so svojimi triedami a triednymi učiteľmi. „Tento 
školský rok je špecifi cký v tom, že žiaci 3. a 7. roč-
níka sa budú učiť podľa inovovaného špecifi cké-
ho školského vzdelávacieho programu a  piataci 
sa už nebudú stretávať s  jednou pani učiteľkou, 
ale budú mať na každú hodinu iného pedagóga, 
čo je dosť podstatná zmena,“ spomenul niektoré 
novinky riaditeľ školy Eduard Lacko. V  tomto 
školskom roku funguje na základnej škole 21 
tried, ktoré navštevuje 400 žiakov. Z tohto počtu 
je 36 prvákov.  Marcela Lenčéšová

Rozlúčili sme sa letom
Združenie Rodina je viac a  močenskí dob-

rovoľní hasiči zorganizovali v spolupráci s  far-
ským a  obecným úradom v  našej obci farské 
popoludnie  – rozlúčku s  letom pod názvom 
Popoludnie s  hasičmi. Tomuto zaujímavému 
podujatiu patrila sobota 19. augusta 2017 v are-
áli kultúrneho strediska. Najmä pre deti boli 
najväčšou atrakciou hasiči s  hasičským autom 
a výbavou, ako aj maskot Shrek, ktorý sa aktívne 
zapájal do hier s deťmi. Deti sa mohli vyšantiť 
na penovom ihrisku, zmerať si sily so Shrekom 
v  preťahovaní sa hasičskou hadicou, vyskúšať 
si šikovnosť v zostreľovaní plechoviek vodným 
prúdom alebo silu pri ťahaní hasičského auta. 
„Najviac sa mi páčil skákací hrad a teraz by som 
chcela vyskúšať strieľanie do tých plechoviek,“ 
potvrdila skvelý výber hier pre deti Viktória. 
Bavili sa aj dospeláci, ktorí sa spolu s deťmi zú-
častnili niektorých súťaží, chutnali pripravený 
guláš a  trávili čas aj priateľskými rozhovormi 
s organizátormi a medzi sebou. „Zábava aj pre 
rodičov, aj pre deti. My sa vždy tešíme, keď majú 
deti zábavu, a  my radi s  nimi ideme, takže aj 
nám sa to páči,“ povedala nám Petra Šimková. 
Gro programu Rozlúčky s letom pre deti zabez-
pečili členovia dobrovoľného hasičského zboru 
z  našej obce. Bez problémov vymýšľali nové 
a zábavné hry, ktoré sa deťom páčili. „Robíme 
to hlavne pre deti, aby sa naučili zodpovednosti, 
ako sa správať, keď zbadajú nejaký požiar alebo 
nejaké nebezpečenstvo, a aby to malo aj nejaký 
výchovný charakter. Robíme to formou zábavy. 
Hasiči idú príkladom. Chceme, aby si deti zo-
brali nejaké pozitívum z toho celého dňa. Keď 
to človeka baví, tak nie je ťažké vymýšľať pre 
deti aktivity,“ prezradil jeden z  organizátorov, 
hasič Michal Varga. Podujatie združenia Ro-
dina je viac aj v tomto prípade našlo u obyva-
teľstva obce silnú odozvu a prišli naň desiatky 
rodín. „Sme účastní na ďalšom ročníku farské-
ho popoludnia spolu so spoločenstvom Rodina 
je viac, obcou a sponzormi, ktorí prispeli na to, 
aby sme dnes mohli pre deti pripraviť takéto po-
poludnie. Chcem sa poďakovať takouto formou 
všetkým, ktorí pomáhajú a pripravujú program 
pre občanov a  farníkov tejto farnosti,“ tešil sa 
z  úspechu podujatia farár našej farnosti Pe-
ter Michalov. Vyvrcholením popoludňajšieho 
programu bol riadený požiar domčeka v areáli 
kultúrneho strediska, ktorý prišli zahasiť profe-
sionáli zo Šale.  Marcela Lenčéšová

Prvý tohtoročný októbrový deň v  našej obci patril obľúbenému podujatiu, ktoré každo-
ročne organizuje spoločenstvo Rodina je viac. Išlo o 5. ročník Šarkaniády na Síkach. Počasie 
bolo ako na objednávku – bolo príjemné teplé popoludnie s pofukujúcim vetrom, ktorý doká-
zal zdvihnúť akéhokoľvek šarkana do závratných výšok. Na slaniskových lúkach chráneného 
územia Sík sa zišlo niekoľko desiatok rodín, ktoré predvádzali najúžasnejšie šarkany, aké sa 
dajú vyrobiť alebo kúpiť. „Myslím, že aj tento ročník je vydarený. Vyšlo nám tento rok aj poča-
sie. Lieta tu niekoľko desiatok šarkanov, je tu niekoľko desiatok spokojných ľudí, usmievavých 
detí,“ pochvaľoval si atmosféru hlavný organizátor Peter Kohút zo združenia Rodina je viac. 
Spokojní boli aj účastníci podujatia – malí aj veľkí. Niektorým sa darilo púšťanie šarkanov viac, 
iným menej, ale všetci si nedeľnú pohodu užívali. „Som tu prvý raz a páči sa mi to. Je tu dosť 
ľudí, počasie dobré, vietor nám praje, len šarkan nejde zatiaľ, ale to doriešime,“ povedal nám 
s úsmevom otec mladej rodiny Ľuboš Lenčéš. „Dal som ho do vetra a hneď letel, to je taký dob-
rý šarkan. Včera sme boli otestovať, ako letí,“ darilo sa pri vypúšťaní šarkana školákovi Števkovi 
Horňákovi. „Už som tu bola minulý rok a najviac sa mi páči farebný šarkan,“ pridala sa aj škôl-
karka Emka Kleinová. Jesennú pohodu si s obyvateľmi Močenka aj Hornej Kráľovej, ktorí sa na 
Síkach zišli, užívali aj starosta obce Roman Urbánik a správca pozemkov, na ktorých sa podu-
jatie konalo, Marián Radošovský. Okrem krásnych šarkanov najrôznejších veľkostí a farieb sa 
mohli účastníci tešiť aj na prelet modelov lietadiel, s ktorými nad Síkami lietali členovia klubu 
leteckých modelárov z našej obce. Prekvapením bolo zhodenie cukríkov pre detičky čakajúce 
na zemi z letiaceho modelu. V závere organizátori, tak ako každoročne, vyhodnotili najvyššie 
lietajúceho a najkreatívnejšieho šarkana. Ich majitelia dostali odmeny. Malé odmeny dostali aj 
všetky deti, ktoré na akciu prišli a predviedli svoje šarkany. Marcela Lenčéšová

Vydarená Šarkaniáda
pre stovky návštevníkov

Školský rok sa začal

Šarkaniáda prilákala množstvo záujemcov.      Foto: Katka Kohútová

Pri rozlúčke s letom horelo.                  Foto: Peter Sýkora
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V  rozpočte obce Močenok na tento 
kalendárny rok je zapracovaná aj inves-
tičná akcia v  lokalite Chalupy. Ide o  re-
konštrukciu cestného telesa v  celej ulici 
Chalupy vrátane odbočky vedúcej sme-
rom na Síky. „V  uplynulých dňoch bola 
ukončená súťaž. Víťaz tejto súťaže, spo-
ločnosť Cesty Nitra, si prevzal stavenisko 
a v období od začiatku októbra do zhruba 
20. októbra bude robiť rekonštrukciu tejto 
cesty. V časti, kde doteraz neboli uložené 
obrubníky, budú uložené obrubníky. Po-
tom sa povrch vyfrézuje, vyvýšia sa mies-
ta, kde sú kanalizačné vpuste, a natiahne 
sa nový koberec zhruba v hrúbke 6 cm,“ 
potvrdil starosta obce Roman Urbánik. 
Rekonštrukcia by mala znamenať nielen 
skvalitnenie povrchu miestnej komuni-
kácie, ktorý je teraz vo veľmi zlom stave, 
ale aj vybudovanie odtoku dažďovej vody, 

ktorá na mnohých miestach v ulici zostá-
va po zásahoch majiteľov nehnuteľností 
stáť na ceste. „Väčšina vody z komuniká-
cie bude odtekať do zeleného pásu ale-
bo dolu brehom. Keď realizátor preberal 
stavenisko, našli sme tam niektoré mo-
menty, kde realizácia toho odtoku bude 
náročná, lebo majitelia nehnuteľností si 
vstupy do domov veľmi vyvýšili. Vznikli 
tam, ľudovo povedané, bazény. Realizáto-
ri budú podľa projektovej dokumentácie 
riešiť stavbu tak, aby miest, kde voda bude 
stáť, bolo čo najmenej,“ doplnil starosta 
Roman Urbánik. Všetky práce na oprave 
cestného telesa by v tejto lokalite mali byť 
dohotovené v  druhej polovici októbra. 
Počas novembrových sviatkov by už úpl-
ne nové cestné teleso malo bez problémov 
slúžiť svojmu účelu.

 Marcela Lenčéšová

Rekonštrukcia cesty v Chalupách

Obec Močenok pred časom reagovala 
na výzvu ministerstva poľnohospodárstva 
v  rámci regionálneho operačného progra-
mu projektom a  žiadosťou na rekonštruk-
ciu materskej školy spojenú s rozšírením jej 
kapacity. „Žiadosť bola v uplynulých dňoch 
vyhodnotená na ministerstve poľnohospo-
dárstva. Dostali sme vyrozumenie o tom, že 
v  rámci našej žiadosti získava obec Moče-
nok 374 000 eur na zvýšenie kapacity mater-
skej školy,“ informoval o výsledku podané-
ho projektu starosta obce Roman Urbánik. 
„Naša materská škola má v súčasnosti kapa-
citu 132 detí. Už druhý rok máme problém 
prijať všetky deti, ktoré majú záujem nastú-
piť do materskej školy. Z tohto dôvodu náš 

zriaďovateľ, obec Močenok, vypracoval pro-
jekt na navýšenie kapacity. Veľmi sa tešíme, 
že bol úspešný a bude sa môcť zrealizovať,“ 
netajila radosť z priaznivého vývoja situácie 
riaditeľka školy Soňa Hippová. Budova ma-
terskej školy slúži deťom z obce a blízkeho 
okolia už tri desiatky rokov a nikdy neprešla 
dôkladnou rekonštrukciou. Okrem rozšíre-
nia kapacity je tak rekonštrukcia rovnako 
dôležitou súčasťou plánovaných prác. „Za 
získané nenávratné fi nančné prostriedky 
chceme dobudovať jednu triedu pre 20 detí 
a ďalej chceme urobiť rekonštrukciu vnútor-
ných priestorov – rozvodov vody, elektriny, 
odpadov, sociálnych zariadení, rekonštruk-
ciu školskej jedálne, kuchyne a dovybavenie 

školskej kuchyne. Na druhú časť tohto pro-
jektu, ktorá nie je súčasťou žiadosti, ktorú 
sme si podávali, použijeme vlastné zdroje. 
Celkové náklady na plánovanú rekonštruk-
ciu sú v súčasnosti 640 000 eur. To znamená, 
že použijeme zhruba 240 000 eur vlastných. 
V tejto chvíli obec Močenok vyhlásila verej-
né obstarávanie. Celkové náklady budeme 
poznať po ukončení súťaže,“ doplnil pod-
robné informácie starosta. Stavebné práce 
spojené s  dobudovaním novej triedy by sa 
mali začať počas jari budúceho roka a  re-
konštrukčné práce v interiéri koncom prvé-
ho polroka budúceho kalendárneho roka. 
Od nasledujúceho septembra by už mala 
zrekonštruovaná škola fungovať v  normál-
nom režime.

Marcela Lenčéšová

Obec plánuje odstránenie 
veľkej čiernej skládky

Obec Močenok pravidelne žiada o  do-
tácie na odstraňovanie čiernych skládok 
nachádzajúcich sa priamo v obci alebo v jej 
extraviláne. Raz už bola úspešná a  vďaka 
dotácii sa zbavila veľkej skládky takmer 
v centre obce. V tomto kalendárnom roku 
podporu získala opäť. „Z  ministerstva ži-
votného prostredia sme dostali dotáciu 
35 000 eur. Použijeme ich na odstránenie 
najvypuklejších problémov, ktoré máme 
s nelegálnymi skládkami. Nebudem hovo-
riť, o ktorú skládku ide, ale predpokladám, 
že v priebehu mesiaca október na základe 
podpísanej zmluvy s  realizátorom odstrá-
nime jeden problém, ktorý máme s  čier-
nou skládkou v  našej obci,“ prezradil sta-
rosta obce Roman Urbánik. Žiaľ, čiernych 
skládok máme v  obci a  najmä mimo nej 
neúrekom. Naši občania sa po výletoch do 
zahraničia nadchýnajú neuveriteľne pekne 
upravenými dedinkami a  krajinou už na 
susednej Morave alebo v  Rakúsku. Doma 
však poriadok nechcú udržiavať. Možno 
si neuvedomujú, že aj v  tých susedných 
štátoch sa o  to museli pričiniť najmä oby-
vatelia, nie vláda alebo samospráva. U nás 
opakovane vznikajú skládky na tradič-
ných aj nových miestach, dokonca hlboko 
v  lesoch. „Samozrejme, už v tejto chvíli sa 
zamýšľame, akým spôsobom zabezpečíme 
tento priestor, aby tam do budúcna čierna 
skládka opätovne nevznikala, pretože nie 
je predpoklad, že budeme pravidelne získa-
vať fi nančné prostriedky na odstraňovanie 
čiernych skládok. Verím, že túto skutočnosť 
dokážeme nejakým spôsobom zrealizovať 
a do budúcna zabezpečiť,“ doplnil starosta 
Urbánik. Vedenie obce, ale aj mnohí obča-
nia veria, že trend poriadku si osvoja všetci 
a už v krátkej budúcnosti sa budeme môcť 
pýšiť tým, akú krásnu a  upratanú máme 
nielen obec, ale aj jej široké okolie.

Marcela Lenčéšová

Materská škola sa bude rekonštruovať

Oprava cesty na ulici Chalupy.   Foto: Mária Gyárfásová
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Avizované budovanie optickej 
siete v  našej obci sa stalo skutoč-
nosťou. Investor, Slovak Telekom, 
a. s., si najal spoločnosť, ktorá v Mo-
čenku realizuje práce spojené s kla-
dením optiky. „V  týchto dňoch po 
dlhšej príprave a  odkladaní termí-
nov začala fi rma Slovak Telekom 
realizovať budovanie optickej siete 
v obci Močenok. Na základe doho-
dy s investorom, realizátormi stavby 
a  obcou Močenok sme sa dohodli, 
že sa budú rozkopávať ulice po urči-
tých zmysluplných celkoch,“ potvr-
dil začiatkom októbra starosta obce 
Močenok Roman Urbánik. „Začali 
sme v  ulici Pri kamennom mos-
te, kde sme zrealizovali výkopové 
práce a  položili potrubia. Výkopy 
sú zrealizované aj v ulici Borzagoš. 
Celá stavba je delená na prevádz-
kové súbory. V  tom prvom, ktorý 
má približne 2 km, by sme chceli skončiť 
tento týždeň. Ďalšia etapa je hlavný ťah 
obcou, ktorý ale závisí od rozhodnutia 
o  zvláštnom užívaní komunikácie. Ak 
nebude vydané, začneme kopať v  Roko-
šových,“ spresnil projektový manažér 
stavby Alois Kolář. Zároveň sa obrátil 
na občanov so žiadosťou o zhovievavosť, 
pretože v jesennom období môže byť sy-
chravo a  niekedy môžu byť cesty zama-

zané od blata, kým sa na nich dokončia 
výkopové práce. Zástupcovia spoločnosti 
budú postupne navštevovať jednotlivé 
rodinné domy, pretože budú potrebovať 
súhlasy vlastníkov na vstup na pozemok, 
keďže projekt ráta s privedením optické-
ho vlákna až na hranicu pozemku každej 
nehnuteľnosti. V prípade, že bude počas 
zimného obdobia vládnuť dobré počasie, 
budú práce pokračovať aj v tomto období 

a hotové by mali byť do konca decembra. 
Každá nehnuteľnosť by potom mala mať 
pripravené optické vlákna určené na pri-
pojenie sa do siete. O možnosti pripoje-
nia na internet, k televízii alebo telefónnej 
linke po položení optiky do zeme bude 
postupne informovať spoločnosť Slovak 
Telekom, ktorá zverejní podmienky, za 
akých je možné pripojenie zrealizovať.

Marcela Lenčéšová

V Močenku sa začalo s budovaním optickej siete

Prepravná služba v Močenku
V prvej polovici kalendárneho roka sme informovali o úspešnom 

projekte obce, ktorý sa týkal prepravnej služby v obci. Išlo konkrétne 
o zakúpenie vozidla, ktoré bude slúžiť na prepravu občanov k leká-
rom, do úradov a podobne. Od ostatnej informácie uplynulo niekoľ-
ko mesiacov, počas ktorých obec zrealizovala obstarávanie na nákup 
vozidla a dotiahla všetky legislatívne formality potrebné k úspešné-
mu zrealizovaniu projektu. „Dostali sme z  Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky dotáciu 20 000 eur na 
zakúpenie vozidla na prepravnú službu. V týchto dňoch sme ukon-
čili verejné obstarávanie na vozidlo. V nasledujúcich dňoch podpíše 
obec Močenok s  dodávateľom zmluvu, v  ktorej je zadefi nované, že 
najneskôr do dvoch mesiacov nám dodávateľ auto zabezpečí. Auto 
bude v špeciálnej úprave so zdvižnou plošinou pre vozíčkarov. Keď 
bude auto v majetku obce, budeme oznamovať občanom, ako bude 
prepravná služba fungovať,“ vysvetlil starosta Močenka Roman Ur-
bánik. Prepravná služba bude v prvom rade slúžiť občanom s ťažkým 
zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom alebo 
s obmedzenou schopnosťou pohybu, či orientácie. Takíto občania si 
budú môcť potom jednoduchšie vybaviť povinnosti v úradoch ale-
bo u lekára. Náklady na prepravnú službu sa budú refundovať sčasti 
z rozpočtu obce a sčasti ich budú hradiť používatelia podľa platného 
všeobecnezáväzného nariadenia obce číslo 12/2016. V  nariadení je 
špecifi kované, akým spôsobom je potrebné preukázať odkázanosť na 
prepravu týmto vozidlom, v akom čase je služba poskytovaná, akým 
spôsobom ju možno objednať. Sú tu vyčíslené aj poplatky, ktoré musí 
používateľ prepravnej služby uhradiť.

Marcela Lenčéšová

Rekonštrukcia toaliet v škole
Ešte v uplynulom roku žiadala Obec Močenok minister-

stvo školstva o  dotáciu na odstránenie havarijného stavu 
sociálnych zariadení na základnej škole. Pred niekoľkými 
týždňami prišla kladná odpoveď. „Tak trošku symbolicky 
v prvý deň školského roka, 4. septembra, sme dostali ozná-
menie o tom, že nám bola pridelená dotácia vo výške 60 000 
eur. Už v predchádzajúcom období bolo zrealizované verej-
né obstarávanie realizátora týchto rekonštrukčných prác. Po 
dohode obce s vedením školy, pánom riaditeľom a s fi rmou, 
ktorá verejné obstarávanie vyhrala, sme rozhodli, že v prvej 
polovici septembra sa začnú postupne rekonštruovať sociál-
ne zariadenia v prvej a tretej budove školy a pravdepodobne 
aj jedno zariadenie v  budove družiny,“ doplnil informácie 
o rekonštrukčných prácach v škole starosta obce Roman Ur-
bánik. Sociálne zariadenia v prvom pavilóne školy ešte ne-
boli od otvorenia budovy komplexne rekonštruované, preto 
už bola rekonštrukcia zariadení nutnosťou. „Musím vysloviť 
veľkú spokojnosť a povedať zo srdca, že som šťastný, že sa 
pristúpilo k rekonštrukcii sociálnych zariadení v prvej bu-
dove. Keď sa dokončí táto časť projektu, budeme pokračovať 
v tretej budove. Budem rád, keď deti budú v týchto miest-
nostiach v čistom a hygienickom prostredí. Som presvedče-
ný, že tento projekt bol naozaj veľmi potrebný,“ netajil radosť 
z úspešného projektu riaditeľ základnej školy Eduard Lacko. 
Realizátor projektu bude po dohode so školou a obcou pra-
covať na rekonštrukčných prácach postupne v popoludňaj-
ších hodinách a počas víkendov.  Marcela Lenčéšová

Výkopy pre optickú sieť na ulici Rokošova.       Foto: Mária Gyárfásová
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Kňazská rekolekcia
v močenskom kostole

V  našej farnosti v  kostole sv. Klimenta sa 
7. septembra 2017 konala kňazská rekolekcia. Je to 
spoločné stretnutie kňazov močenského dekanátu, 
v  ktorom je 11 farností a  pôsobí v  nich 16 kňa-
zov. „Stretávame sa každý mesiac okrem letných 
prázdnin a mávame aj spoločné spovede. Rekolek-
cia je obohatením jedného pre druhého. Ale zvlášť 
je tým, že sa stretneme pri slávení svätej omše, po-
tom sa modlíme, preberáme jednotlivé veci, ktoré 
potrebujú vedieť či už kňazi z dekanátu, alebo aj 
naši veriaci a dávame odpovede na ich otázky. Re-
kolekcia vrcholí tým, že sa ešte povzbudíme Božím 
slovom a  odchádzame každý do svojej farnosti,“ 
spresnil informácie o  kňazskej rekolekcii dekan 
močenského dekanátu Peter Brisuda. Každé reko-
lekčné stretnutie je pre farnosť, v  ktorej sa koná, 
obohatením. Veriaci sa tu napríklad často stretáva-
jú s kňazmi, ktorí vo farnosti kedysi pôsobili alebo 
poznajú ostatných kňazov dekanátu z iných podu-
jatí. „Aj dnes tu mohli veriaci vidieť napríklad kap-
lánov, ktorí tu pôsobili. Sú to už starší páni, zvítali 
sa s nimi, takže je to aj po tej ľudskej rovine také 
obohatenie a, samozrejme, aj po tej duchovnej. 
Vnímame, že patríme do nejakého spoločenstva, 
že sme dekanát, ktorý má niekoľko obcí a  každý 
kňaz zastupuje niekoľko tisíc ľudí. Človeka to obo-
hatí, duchovne pookreje a vníma, že na svete nie je 
so svojimi ťažkosťami a bolesťami sám,“ konštato-
val farár našej farnosti Peter Michalov.

Plánovanie rekolekcií prihliada napríklad aj na 
históriu tej-ktorej farnosti, či je vo farnosti v da-
nom termíne nejaká slávnosť, napríklad hodová, 
alebo sviatok týkajúci sa chrámu a podobne. Ďal-
šia kňazská rekolekcia sa uskutoční v našom deka-
náte v októbri 2017 vo farnosti Žirany a potom vo 
Veľkom Kýre. Marcela Lenčéšová

Nové osvetlenie
pre kaplnku sv. Kríža

Letné mesiace sa niesli v areáli kaplnky sv. Kríža 
v  znamení rekonštrukčných prác, opráv a  úprav. 
Okrem nového oplotenia, lavičiek, drobných prác 
na oprave fasády a  podobne bolo zrealizované 
nové vonkajšie osvetlenie kaplnky. Stala sa tak 
zaujímavou dominantou tejto lokality aj v  noci. 
„Dofi nišovala taká malá oprava krížovej kaplnky 
a  poslednou etapou bolo to, že sa tento kostolík 
nasvietil. To bolo také zavŕšenie nášho úsilia. Ve-
riaci si môžu uvedomiť, že keď človek vchádza do 
Močenka, niečo ho víta, a keď odchádza, znovu sa 
s ním niečo lúči. Je to také obohatenie,“ konštato-
val farár Farnosti sv. Klimenta v  Močenku Peter 
Michalov. Práce súvisiace s opravami a úpravami 
kaplnky sv. Kríža fi nancovala farnosť v spolupráci 
s obcou. „Po dohode so správcom farnosti sme sa 
rozhodli, že vybudovanie osvetlenia bude v  réžii 
obce. Myslím, že tým, že táto budova v noci vystú-
pi z tmy, sa stáva jednou z ďalších dominánt našej 
obce a zaujímavým prvkom v nočnom Močenku,“ 
doplnil starosta obce Roman Urbánik.

 Marcela Lenčéšová

V našej farnosti sa od 19. do 24. sep-
tembra 2017 konala obnova misií. Po-
čas týždňa sa uskutočnilo v kostoloch 
v  Močenku a  Hornej Kráľovej množ-
stvo svätých omší s misijnými kázňami. 
„Pred dvoma rokmi sme mali misie, 
ktoré trvali týždeň. Teraz prišli pátri 
redemptoristi a  snažili sa tieto misie 
obnoviť, teda budovali na tých misi-
ách,“ objasnil farár našej farnosti Peter 
Michalov. „Prichádzali sme s očakáva-
ním. Nevedeli sme, do čoho ideme, ale 
hneď prvý moment bol ohromujúci. 
Váš opravený kostolík bol znakom, že 
sa tu za tie dva roky od misií čosi deje, 
že sa tu robí. Videli sme ľudí všade 
okolo, po kostole, na fare, okolo kos-
tola a to bol dobrý znak. Misie sú taká 
ponuka. Dnes je veľa rôznych ponúk – 
spoločenstvá, rôzne akcie a  podobne, 
takže sme nevedeli, či prídu ľudia, či 
neprídu, ale, na naše milé prekvapenie, 
chodilo pekne ľudí a počúvali s otvore-
ným srdcom. Prišli, niektorí sa podelili 
s niečím, niektorí sa pýtali. To je znak, 
že mnohí hľadajú, rozmýšľajú nad svo-
jím vzťahom, nad svojím životom a to 

vždy povzbudí človeka. My sme prišli 
povzbudiť iných, ale povzbudili iní aj 
nás,“ pochvaľoval si týždeň v našej far-
nosti páter Peter Hertel, rektor domu 
kláštora v Kostolnej. Počas obnovy mi-
sií sa vo farnosti sv. Klimenta uskutoč-
nilo 20 svätých omší. Zúčastňovalo sa 
ich množstvo veriacich, ktorí si so zá-
ujmom vypočuli misijné kázne pátrov 
redemptoristov. „Chcem poďakovať aj 
pátrom za všetko, čo v  našej farnosti 
počas tých dní vykonali. Bolo toho na-
ozaj veľa. Slávenie liturgie pre chorých, 
pre deti, návšteva domovov dôchod-
cov, spovedanie, pobožnosti  – naozaj 
urobili kus práce na duchovnom poli. 
Slávili sme túto nedeľnú sv. omšu ako 
poďakovanie za obnovu misií a  záro-
veň sme poďakovali Pánu Bohu za toh-
toročnú úrodu. Splnilo to svoju úlohu, 
pretože vidíme, že naozaj mnohí ľudia 
znovu našli pokoj, našli si chvíľu pre 
seba, na uvažovanie, na uzmierenie sa 
s Pánom Bohom,“ dodal Peter Micha-
lov. Nasledujúce misie by sa mali vo 
farnosti uskutočniť opäť najskôr o rok.
 Marcela Lenčéšová

Obnova misií
vo farnosti Močenok

Obec Močenok v  uplynulých dňoch 
dostala od Nadácie SPP dotáciu na roz-
voj športu a kultúry v obci. „Z nadácie 
Slovenského plynárenského priemyslu, 
a.s., obec Močenok v  rámci podaného 
projektu získala dotáciu vo výške 10 000 
eur,“ oznámil starosta obce Roman Ur-
bánik. Vedenie obce už rozhodlo, aké 
aktivity prospešné pre celú obec pro-
stredníctvom dotácie podporí. „Časť do-
tácie použijeme na prefi nancovanie Dní 
obce Močenok – kultúrnych vystúpení. 
Ďalej chceme vybudovať pre všetkých 
záujemcov o cvičenie street workoutové 

ihrisko. V  neposlednom rade časť tej-
to dotácie použijeme na organizovanie 
vianočných trhov a osláv Vianoc v obci 
Močenok,“ spresnil starosta.

Dni obce si už občania užili. O nie-
koľko týždňov by sa malo začať s  bu-
dovaním ihriska zameraného najmä na 
cvičenie s  vlastnou váhou a  budovanie 
kondície. Ostatná časť dotácie bude vyu-
žitá na zorganizovanie vianočných trhov 
v  obci, ktoré sú naplánované na druhú 
polovicu decembra v  areáli obecného 
úradu.

Marcela Lenčéšová

Nadácia SPP podporila kultúru v Močenku

Súčasťou obnovy misií bola detská sv. omša.       Foto: Peter Sýkora
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Posledná septembrová nedeľná omša bola vo far-
skom kostole výnimočná aj novou výzdobou z  tohto-
ročnej úrody močenských záhrad a polí. Svätou omšou 
kňazi a  veriaci poďakovali Pánu Bohu za tohtoročnú 
úrodu, ktorej časť záhradkári obetovali pre tento účel. 
„Je to vlastne vďačnosť nás ľudí Pánovi, uvedomujúc 
si, že človek môže zasadiť, že človek môže zbierať, ale 
ten rast a to všetko okolo toho dáva Pán Boh, sme na 
ňom závislí. Na jar je zvykom, že prosíme vo svätých 
omšiach o požehnanie úrody, a zasa dobrým zvykom je 
aj poďakovať sa. To znamená poďakovať sa Pánu Bohu 
i  všetkým, ktorí dorábajú plody našej zeme. Takže aj 
v našom chráme sme takto pomocou ľudí, ktorí si nao-
zaj našli veľa času, lebo to zdobili až do skorého nedeľ-
ného rána, umožnili, aby veriaca komunita, aj všetok 
ľud boží v Močenku mohli Pánovi poďakovať. Sme im 

vďační za to, lebo je to obeta. Poďakovať 
chcem aj tým, ktorí priniesli ovocie, ze-
leninu na výzdobu,“ vyjadril vďačnosť 
farár farnosti sv. Klimenta Peter Micha-
lov. Výzdobu zrealizovalo niekoľko ob-
čanov, ktorí tomu, aby bol kostol pekne 
vyzdobený, venovali mnoho času. Dielo 
sa im naozaj vydarilo. „Je to dobrá akcia 
a  treba sa aj Pánu Bohu poďakovať, že 
nám doprial. Ďakujeme, lebo to, čo od 
neho dostaneme, bez toho by to nešlo, 
to potrebujeme. Pekne to spravili tí, ktorí 
to vyzdobovali. Niečím som aj ja prispel 
a som prekvapený, že je tu toho také veľ-
ké množstvo,“ pochvaľoval si záhradkár 
Marián Horváth. Močenský chrám bol 
vyzdobený úrodou z močenských záhrad 
počas celého posledného septembrového 
týždňa.

Marcela Lenčéšová

PoďakovaniePoďakovanie
za úroduza úrodu

Zástupcovia všetkých organizácií Jed-
noty dôchodcov Slovenska z  okresu Šaľa 
sa v utorok 10. októbra 2017 stretli v spo-
ločenskej sále obecného úradu na stretnutí 
usporiadanom pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším. Podujatie zorganizovala domáca 
organizácia jednoty dôchodcov, preto všet-
kých na pôde Močenka srdečne privítala jej 
predsedníčka Anna Hanáková. Prítomným 
sa prihovoril aj starosta Močenka Roman 
Urbánik a  s  radosťou konštatoval, že na 
stretnutie prišli v hojnom počte zástupco-
via všetkých obcí. V  rámci ofi ciálnej časti 
predseda okresnej organizácie Jozef Kurňa-
va ocenil niekoľkých členov rôznych miest-
nych organizácií za dlhoročnú aktívnu čin-
nosť v jednote dôchodcov. Potom sa svojim 
kolegom v prehliadke predstavili postupne 
štyri spevácke skupiny – Klubovanka z Dia-
koviec, Hájčanka z  Hájskeho, Rozkvet zo 
Šale a domáca Zúgovanka. „Naše spevácke 
skupiny chodia do každej obce a môj taký 

sen bol našim ženičkám ukázať, ako to 
v tých obciach je, a keď tieto spevácke sku-
piny tam chodia, ako to vyzerá. Dala som sa 
na to, bolo to síce ťažšie, ale za pomoci mo-
jich obetavých žien sme to zvládli,“ tešila sa 
z peknej akcie predsedníčka močenskej JDS 
Anna Hanáková. Jednotlivé spevácke sku-
piny postupne prezentovali svoj repertoár. 
Kolegovia z ostatných obcí sa k nim pridá-
vali a mnohé z piesní si nakoniec zaspievali 
spoločne. „S radosťou môžem skonštatovať, 
že Močenok sa v týchto dňoch stal miestom, 
kde sa zišli spevácke skupiny organizované 
pod miestnymi organizáciami Jednoty dô-
chodcov v okrese Šaľa. Je to určite nie náho-
dou práve v mesiaci október, keď si pripo-
míname mesiac úcty k starším. Myslím si, 
že dôchodcovia si dokážu vo svojom voľne 
čas zorganizovať tak, aby sa spolu stretávali, 
aby si spolu vytvárali zmysluplný program 
a nielen to, dokážu tento program ponúk-
nuť aj ostatným, dokážu ho odprezentovať 

a zároveň sa stávajú pre nás všetkých vzo-
rom, ako sa dá rozumne a zmysluplne vy-
užiť čas,“ myslí si starosta Močenka Roman 
Urbánik. Stretnutie rôznych obcí v  rámci 
jedného podujatia Jednoty dôchodcov nie 
je rarita. Počas celého roka ich býva neú-
rekom a  najrôznejšieho zamerania. „Se-
niori sú pomaly iniciatívnejší, než mladí 
ľudia,“ – povedal nám s úsmevom predseda 
JDS v okrese Šaľa Jozef Kurňava – „Jednota 
dôchodcov má strašne veľa akcií, niekedy to 
ani nestíhame. Sú mestské akcie, dedinské, 
potom sú okresné a predminulý týždeň sme 
mali aj krajskú. Máme športové činnosti – 
v Močenku výborné športové dni, v Šali zas 
chôdza s trekingovými palicami – kultúrne 
podujatia a  podobne. Strašne veľa je tých 
akcií. “ Seniori sa spoločne bavili do nesko-
rého popoludnia a odchádzali s plánmi, aké 
spoločné zaujímavé podujatia zorganizujú 
v najbližšom období.

Marcela Lenčéšová

Stretnutie seniorov spojené so speváckou prehliadkou

Obrazy z plodov zeme zaujali všetky generácie návštevníkov.          
 Foto: Peter Sýkora
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Dotácia pre hasičov
Obec pred časom spracovala projekt na získanie dotá-

cie pre dobrovoľných hasičov. Projekt bol úspešný a hasiči 
tak dostanú 3 000 eurovú dotáciu účelovo viazanú na ma-
teriálno-technické vybavenie. „Dobrovoľný hasičský zbor 
tým, že v predchádzajúcom období získal novú techniku – 
auto aj protipovodňový vozík, začína nanovo vstupovať do 
požiarnej ochrany v obci Močenok. V uplynulom období 
mala dva zásahy a spolupracovali aj s poľnohospodárskym 
družstvom počas žatevných prác. Je to ich iniciatíva, vyu-
žívať techniku, ktorá je k dispozícii čo najviac na ochranu 
majetku obce a občanov,“ vyjadril sa k téme starosta obce 
Roman Urbánik.

Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci má momentálne 
viac ako dvadsiatku členov, z toho 9 členov je z radov pro-
fesionálov. „Predmetná dotácia nám bola pridelená z Dob-
rovoľnej požiarnej ochrany a veľmi nám pomôže. Dobro-
voľný hasičský zbor Močenok bol zaradený do kategórie B, 
čiže s vyšším stupňom pohotovosti. Dotácia je účelovo via-
zaná, fi nancie musíme minúť na techniku, oblečenie, vý-
zbroj a výstroj. Posledné udalosti, posledné dva požiare nás 
presvedčili o tom, že ešte je potrebné doplniť nejaké špe-
cializované náradie, alebo nástroje. V uplynulom školskom 
roku začal fungovať aj mládežnícky krúžok, ktorý hodláme 
tiež zabezpečiť nejakým materiálom,“ vysvetlil veliteľ DHZ 
v Močenku Bohuslav Lenčéš.  Marcela Lenčéšová

Klub veteránov v  Močenku pracuje už 
15 rokov. Schádza sa v  stolnotenisovej herni 
každý pondelok. Popri naháňaní tenisovej 
loptičky venujú členovia pozornosť aj spolo-
čenským udalostiam. Sú to narodeniny a me-
niny. Už oslávili jubileá nad 70 rokov siedmi 
členovia. V  našej herni oslávil krásnych 80 
rokov aj pán Ing. Jozef Kukan. Tento stolno-
tenisový veterán z Trnovca nad Váhom je náš 
priateľ a  dlhoročný spoluhráč. Pán Kukan je 
veľký milovník stolného tenisu. S  celuloido-
vou loptičkou pochodil ako veterán kus sveta. 

Zúčastnil sa turnaja aj v Číne. Častým hosťom 
je aj v Čechách, kde s úspechom reprezentuje. 
Na oslavách sa zúčastnili veteráni z Močenka, 
nechýbali ani priatelia z Nededu. Jubilantovi 
sa na úvod prihovoril pán Bleho, prezident 
klubu veteránov, a  krásny príhovor mal pán 
Július Kolenčík. Pri jeho slovách sa všetkým 
účastníkom tisli slzy do očí od dojatia a  ra-
dosti. Tak, milý náš priateľ Jožko, želáme Ti 
k  Tvojej 80-ke veľa zdravia, šťastia a  radosti 
v  kruhu nás veteránov, svojej rodiny a  všet-
kých priateľov a známych. K tomu Ti spieva-
me mohutné Živio! Vincent Tóth

Stredoškolský profesor na dôchodku

80-ročný Jozef Kukan

Začal sa nový školský rok a do našej ma-
terskej školy nastúpilo k septembru 2017 132 
detí. Z  toho pribudlo 35 najmenších detí. 
Adaptácia je u detí, hlavne tých najmenších, 
veľmi náročná. Vstup dieťaťa do materskej 
školy prináša množstvo zmien, s  ktorými 
sa musí vyrovnať. Po prvý raz sa dieťa ocitá 
v novom prostredí, v novej budove, priesto-
roch a prichádza do kontaktu s novými tvá-
rami. Najväčší problém detí je v tom, že sa 
ocitajú bez svojich najbližších. Milé a usmie-
vavé pani učiteľky sa snažili deťom adaptáciu 
uľahčiť. Trpezlivo utierali slzičky na ich tvá-
ričkách a neustále pripravovali pre ne zaují-
mavé aktivity a  činnosti, ktoré dokážu deti 
nadchnúť a zabaviť.

„September je vždy náročný pre nových 
škôlkarov, ale často si poplačú aj tí „starí“. 
Pretože ak je dieťa citlivé, nezáleží na tom, 

či je nové alebo už do škôlky chodilo. A na-
opak, sú deti, ktoré sú prvýkrát v  škôlke 
a krásne nabehnú na režim aj bez plaču. Ro-
dičia tiež majú trochu obavy, čo asi ich rato-
lesti robia v škôlke, či ešte plačú, či by snáď 
nemali radšej do škôlky zavolať, či je všetko 
v poriadku a pod. Je to pochopiteľné, veď tie 
ťažké ranné lúčenia nechajú v deťoch aj v ro-
dičoch množstvo pochybností a otázok. Ale 
netreba sa toho obávať, pretože detičky si 
ľahko zvyknú a my sa im neustále venujeme 
a  zamestnávame ich. Maľujeme, kreslíme, 
hráme sa, chodíme na prechádzky,“ infor-
movala nás pani učiteľka Eva Sýkorová. Pý-
tali sme sa aj našich najmenších, ako sa im 
v škôlke darí a či už majú nových kamarátov. 
„Hmm, ja som už dlho v škôlke. A mám tu 
kamarátov Martinka a Maxíka a kamarátky 
Nelku a Peťku,“ povedal nám Oliverko Me-

sároš. Na otázku, čo najradšej v škôlke robia, 
nám Nelka Pčolová povedala: „Mne sa veľmi 
páči, že sa hráme vonku v piesku.“ A Hanka 
Kiššová nám povedala, že má v škôlke veľa 
kamarátok a rada sa s nimi hrá a tancuje.

Želáme našim najmenším detičkám, aby 
čo najrýchlejšie prešli procesom adaptácie 
a aby sa im v škôlke darilo.

Zuzana Kubačeková,
učiteľka MŠ v Močenku

Adaptácia našich najmenších v materskej škole

Dovolila som si takéto dôverné 
oslovenie, veď už sa poznáme. Preš-
lo leto, mládež sa vyšantila, nákupná 

horúčka nápojov všetkého druhu pominula, ochrankári od stánku pri Jednote, 
ktorý tam strážili (alebo strašili?), sa presunuli pred fontánu.

Toto leto som si myslela, že našu obec navštívila brazílska dorastenecká re-
prezentácia vo futbale. Ako som na to prišla? Navštívili nás opálení mladí ľudia, 
ktorí do všetkého kopali. Napokon som ale zistila, že to asi neboli Brazílčania, 
lebo pod dohľadom obecnej polície nastupovali do autobusu smer Cabaj-Čá-
por. Okrem toho prebiehali počas letných mesiacov v našej obci aj ďalšie špor-
tové disciplíny: od kúpania sa vo fontáne až po chodecké preteky, ktoré mali 
špecifi cké pravidlá. Štyri kroky vpred, dva vzad, jeden až tri úkroky doprava 
a  to isté doľava. Víťazom sa stal pretekár, nazvime ho Dežko, ktorý trasu od 
Benkovej po kino prešiel za 2 h. 40 min. Cez našu obec prechádzal aj jazdec na 
koni. Kôň sa však musel za svojho „jazdca“ hanbiť – ešteže to bolo navečer. Už 
mám medzi vami kamošky. Tri slečny mi ukazovali, aké majú krásne a hlavne 
dlhé jazyky. Mne vôbec nevadilo, že vtedy pršalo a boli tri hodiny po polnoci. 
Aký na to mali názor ich rodičia, som sa nedozvedela. Počas leta som taktiež 
zistila, že ako turisti vo večnom meste hádžu mince do Fontany di Trevi, tak 
z našej ich domorodci vyberajú. Po zrátaní idú na „charitu“ na Aranku, Kubka, 
Janka a Milenku – to nie sú mená detí, ale značky ovocného vína – čuča.

Prázdniny skončili, začala sa škola, všetko prebehlo bez mimoriadnych 
udalostí, dorast sa ukľudnil. Dôstojne sme oslávili Dni obce, gulášu bolo dosť, 
vedenie obce si, ako vždy, zaslúži absolutórium. Teraz treba pozbierať úrodu, 
tešiť sa na dlhú a dúfam, peknú teplú jeseň. Čo som chcela, to som za seba a za 
svoje kolegyne porozprávala. Už sa teším na ďalšie stretnutie, priatelia.

Vaša kamera, (text: Ľubo Kováč)

Ahojte, priatelia!

Jozef Kukan (vľavo)            Foto: Jozef Bleho

Deti sa v materskej škole nenudia. Foto: Zuzana Kubačeková
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Členovia Jednoty, s. d.,
na vinobraní

Nosnou činnosťou dozorného výboru 
Jednoty, s. d., je volebný program. Sú v ňom 
údržba prevádzkovej budovy, rast členskej 
základne a  návštevy kultúrnych podujatí. 
Okrem toho je posedenie v rámci Mesiaca 
úcty k  starším. Súčasťou je aj zájazd. Ten-
to rok to bola cesta do Pezinka, kde bolo 
tradičné vinobranie. Zájazd sa vydaril, aj 
keď nás trošku vyrušovalo počasie. Bur-
čiak tiekol potokom, stánky boli preplnené 
množstvom dobrôt. Nechýbali husacina, 
kačacina, lokše. Účastníci mohli navštíviť 
kultúrny program. Divákom spievali Paľo 
Habera, Pavol Hammel a ďalší speváci. Na 
vinobraní boli aj členovia z  H. Kráľovej 
a  Hájskeho. Po zlúčení tvoríme jednu or-
ganizáciu. Vo večerných hodinách sme sa 
spokojní a šťastní vrátili domov. Touto ces-
tou účastníci ďakujú dozornému výboru za 
zorganizovanie zájazdu.

 Vincent Tóth
stredoškolský profesor na dôchodku

Mesiac október sa dlhodobo traduje ako 
mesiac úcty k  starším. Príjemný, farebný 
a často slnečný jesenný mesiac, je ako stvo-
rený na stretnutia s tými, ktorí už skončili 
svoj aktívny pracovný život a teraz si uží-
vajú dôchodkový vek. Obec Močenok kaž-
doročne organizuje stretnutie so seniormi, 
ktorí v danom roku slávia okrúhle jubileá 
65, 70, 75, 80 a viac rokov. Vedenie obce 
sa im chce aj takouto formou poďakovať 

za ich prínos pre spoloč-
nosť. V tomto roku bolo 
pre seniorov pripravené 
divadelné predstavenie 
v  podaní domáceho di-
vadla Dominus  – hra 
Mister Taylor a  Bubáci. 
Po skončení divadel-
ného predstavenia sa 
pozvaní dôchodcovia 
presunuli do spoločen-
skej sály, kde bol pre 
nich pripravený krátky 
kultúrny program v  po-
daní speváckeho zboru 
Cantica, drobné darčeky 

a pohostenie.
Prítomným sa prihovoril starosta obce 

Roman Urbánik, aj farár farnosti sv. Kli-
menta Peter Michalov. Starosta Roman 
Urbánik potom spoločne s  poslancom 
Jozefom Šuvadom seniorom odovzdali 
darčeky k ich jubileu. „Som na tomto pod-
ujatí už druhýkrát. Pán starosta mi poslal 
pozvanie a  ja som ho s  láskou prijal, tak 
som tu,“ tešil sa zo stretnutia s množstvom 

priateľov Štefan Kolenčík. „Mimoriadne si 
vážim to, že som bol pozvaný. Bol som aj 
na divadlo, bolo to pekné,“ pridal sa Jozef 
Krivošík. „Pozvaniu som sa veľmi poteši-
la a rada sa stretnem so všetkými milými, 
dobrými ľuďmi. Aj predstavenie sa mi veľ-
mi páčilo, skutočne sú naši herci vynikajú-
ci. Ďakujeme za pekný zážitok,“ doplnila 
Helena Pápayová. Pozvaní dôchodcovia 
spolu strávili v  družných rozhovoroch 
v spoločenskej sále niekoľko hodín, bavili 
sa medzi sebou, aj s  predstaviteľmi obce. 
Spoločne riešili problémy, ktoré ich trá-
pia, ale s radosťou prezentovali aj oblasti, 
v ktorých sa im darí. „Naša obec sa snaží 
počas celého roka venovať pozornosť tejto 
skupine spoluobčanov, vlastne našich ro-
dičov, starých rodičov, no a v mesiaci ok-
tóbri to vrcholí aj spoločným stretnutím. 
Bolo tomu tak aj tohto roku, pozvali sme 
bezmála 200 hostí, pripravili sme pre nich 
kultúrny program, spoločenské posedenie 
a  samozrejme aj malý darček pri príleži-
tosti ich sviatku,“ zhodnotil milé stretnutie 
starosta obce Roman Urbánik.

Marcela Lenčéšová

V rámci októbra – mesiaca úcty k star-
ším vedenie našej obce navštívilo zariade-
nia, v ktorých trávia svoj čas naši občania 
v dôchodkovom veku a  zariadenia, ktoré 
sa nachádzajú na území obce Močenok. 
Prvá návšteva sa uskutočnila v  dennom 
stacionári v  Dusle  – v  zariadení pre se-
niorov Monika. Prítomným klientom 
a  hosťom sa prihovorila šéfk a zariadenia 
Helena Šuvadová, personálna riaditeľka 
Dusla Silvia Karásiková, aj starosta našej 
obce Roman Urbánik. Pre starkých bolo 
pripravené vystúpenie detičiek, aj vystú-
penie folklórnej skupiny Sečkár a spevác-
kej skupiny Močenskí speváci. Klienti si 
spolu s  vystupujúcimi zaspievali a  tešili 
sa zo zaujímavého a  pestrého programu. 
Starosta obce pri príležitosti mesiaca úcty 
k  starším navštívil aj zariadenie sociál-
nych služieb Adventus v našej obci, kde sa 
jeho návšteve potešila takmer 20 klientov. 
Starosta Urbánik seniorom poďakoval za 
celoživotný prínos spoločnosti. Návštevu 
spestrili svojím spevom členovia speváckej 
skupiny Zúgovanka, ktorí svojimi piesňa-
mi potešili klientov i personál zariadenia.

Starosta našej obce Roman Urbánik po-
kračoval v  rámci októbra – mesiaca úcty 
k  starším v  návštevách zariadení pre se-
niorov. V druhej polovici októbra navštívil 
najprv penzión pre seniorov Orlík. Oslavu 
mesiaca úcty k  starším tu mali priprave-

nú pre všetkých klientov. Prihovorila sa 
im riaditeľka zariadenia, starosta obce 
Roman Urbánik a  s  milým programom 
sa predstavili deti z Paty. Svojim kolegom 
- klientom zaspievala aj spevácka skupina 
zo zariadenia a  v  závere všetkých rozo-
spievala spevácka skupina Zúgovanka.

Ďalšia návšteva dôchodcov sa konala 
v  dennom stacionári pre seniorov v  Pe-
reši, kde zavítal okrem starostu Romana 
Urbánika aj pán farár Peter Michalov, 
starosta obce Cabaj  – Čápor Jozef Ligač 
a  zástupcovia Implementačnej agentúry 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny. Prítomných privítala šéfk a zariadenia 
Helena Šuvadová, prihovorili sa im staros-
tovia, pán farár, aj hovorca implementač-
nej agentúry Matej Neumann. Pre klien-
tov zariadenia a  hostí bol pripravený na 
oslavu sviatku aj pekný program zložený 
z vystúpení detí zo základnej školy v Ca-
baji, spevokolu Nádej z Cabaja – Čápora 
a  mužskej speváckej skupiny Močenskí 
speváci.

Marcela Lenčéšová

Úcta k starším v znamení príjemných stretnutí

Starosta navštívil dôchodcov

Koncom októbra sa na základnej 
škole vďaka sponzorskej dohode obce 
so spoločnosťou Laser media realizovala 
výmena stropných svietidiel v  triedach 
a učebniach. Pôvodné neónové svietidlá 
boli vymenené za LED svietidlá s lepšou 
svietivosťou.

V  prvej polovici októbra fi nišovali aj 
práce na realizácii nového priechodu pre 
chodcov v  ulici sv. Gorazda. Pracovní-
ci obce dokončili chodník smerujúci na 
priechod a vrcholili aj práce na dobudo-
vaní osvetlenia priechodu.

Foto: Peter Sýkora
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
PRIVÍTALI SME:

Adam Matušica
Vladimír Lenčéš

Michal Duda
Viktória Vörösová

Ema Pápaiová
Lenka Blehová
Alex Straňák

Lilien Gáliková

POVEDALI SI ÁNO:
Boris Novosád a Ing. Martina Stehlíková  2. 9. 2017
Mgr. Martin Gála a PaedDr. Mgr. Ivana Škorecová, PhD. 
 9. 9. 2017
Ing. Vladimír Lovász a Ing. Zuzana Szabová 9. 9. 2017
Ing. Tomáš Sýkora a Mgr. Kristína Mináriková 23. 9. 2017
Daniel Laluch a Ing. Júlia Dičérová 23. 9. 2017
Ing. Stanislav Paločko a Bc. Monika Vörösová 30. 9. 2017
Ing. Eduard Rehák a Ing. Katarína Kohútová 7. 10. 2017
Ing. Peter Gyárfás a Ing. Mária Blehová 7. 10. 2017
Ing. Erik Mesároš a Mgr. Veronika Gombíková 7. 10. 2017

Magdaléna Dicsérová, 87-ročná
Júlia Lenická, 86-ročná
Anton Blažo, 78-ročný

Rozália Syslová, 84-ročná
Jozef Buch, 82-ročný

Terézia Reháková, 75-ročná

OPUSTILI NÁS

Dňa 21. augusta 2017 
ukončil svoju život-
nú púť náš milovaný 
otec a manžel Jozef 
Lenčéš, vo veku 64 
rokov. Touto cestou sa chceme 
poďakovať všetkým príbuzným, 
priateľom a  známym, ktorí ho 
vyprevadili na poslednej ceste. 
Srdečne ďakujeme najmä rodine, 
ktorá nám bola veľkou oporou 
v  tých najťažších chvíľach. Veľ-
ká vďaka patrí za kvetinové dary 
a úprimné slová, sústrasti, ktorými 
ste zmiernili náš „hlboký žiaľ.“
S úctou, smútiaca rodina.

Spomíname. Koncom 
septembra uplynu-
li dva roky, čo nás 
navždy opustila pani 
učiteľka Mgr. Anna 

Tóthová. S  úctou a  vďakou na 
manželku a starkú spomínajú dcé-
ra Nelka, syn Slavomír, nevesta 
Norika, vnúčatá Lucka, Milanko, 
Hanička a Miško. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina Tóthová.

„Prinášame biele ruže, majú biele 
lupienky, my sme do nich uloži-
li všetky naše spomienky. Odišla, 
už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spomienkami.“ 

Dňa 3. októbra 2017 
uplynulo päť ro-
kov čo nás opustila 
naša mamka, babka 
a  prababka Janka 
Nováková. V modlitbách a s  lás-
kou v srdci spomína celá rodina.

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, susedom 
a  známym, ktorí sa 
dňa 9. októbra 2017 
prišli rozlúčiť s našou 

drahou mamičkou, babkou a pra-
babkou Rozáliou Syslovou.
Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
13. októbra 2017 prišli naposledy 
rozlúčiť s  našou drahou mamou, 
babkou a prababkou Máriou Ble-
hovou. Úprimne ďakujeme za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary.

„Smutný je dvor 
i  dom, už nepočuť 
tvoj hlas v ňom. Do-
tĺklo srdce, prestalo 
biť, hoci tak veľmi si 
chcel žiť. Ťažko je povedať čo cíti-
me, keď k hrobu chodíme, na pla-
mienky sviečok hladíme a  s  lás-
kou spomíname.“ Dňa 19. októbra 
2017 uplynul 2. smutný rok čo nás 
opustil náš drahý manžel, otecko 

a starý otec Štefan Český. S lás-
kou a  úctou spomína manželka 
a deti s rodinami a ostatná rodina.

Každá chvíľa strávená s tebou bola 
neopakovateľná, vzácna a  krásna. 
Mal si úsmev v  očiach, dobrotu 
v srdci a lásku v duši. Aj keď už nie 

si medzi nami, všetko 
krásne čo si nám dal 
zostáva v  nás. OD-
POČÍVAJ V POKOJI – 
V NAŠICH SRDCIACH 

ŽIJEŠ STÁLE. Dňa 9. novembra 
2017 si pripomíname 2. výročie 
úmrtia nášho drahého tatina, man-
žela a dedka Michala Lovása.
S  láskou v srdci spomínajú man-
želka, synovia a dcéry s rodinami, 
vnúčatá a pravnúča.

Dňa 16. novembra 
2017 si pripomenieme 
2. smutné výročie čo 
nás navždy opustil 
náš drahý manžel, 
otec, dedko Jozef Bleho.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Kto žije v srdciach tých, ktorých 
opustil, nikdy nezomrie. Dňa 17. 
novembra 2017 uplynie prvé smut-
né výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, dedko 
a brat Marián Straňák, ktorý by 

tento rok oslávil svoje 
70. narodeniny. Kto 
ste ho poznali, venuj-
te mu prosím, tichú 
spomienku.

Smútiaca rodina.

Naši dra-
hí rodičia 
M á r i a 
a Štefan, 
už 20 ro-
kov na teba mama a 14 rokov apo 
sú staré spomienky v  našich srd-
ciach vyblednuté a predsa živé, ako 
ste odišli na večný odpočinok. Teraz 
chceme povedať veľké ďakujeme 
vaše deti, dcéra a  syn, za to ako 
ste nás vychovali a Pánu Bohu, že 
naše deti, vaše vnúčatá a pravnú-
čatá sú také, aké sú a  robia nám 
i vám radosť. S láskou, úctou, mod-
litbami na vás v  srdci spomínajú 
vaši najbližší, rodina a tí, ktorí vás 
poznali. Vaše deti s rodinami Hulá-
koví a Horňákoví.

S  nekonečným smút-
kom a  bolesťou si 
6. novembra 2017 pri-
pomíname 1. smutné 
výročie úmrtia nášho 

drahého Milana Malárika. Ďakujeme 
všetkým, ktorí si na neho spomenú.
Manželka a deti s rodinami

Smútočné oznamy

Profesionálne strihanie psí-
kov všetkých plemien. Kva-
lita, precíznosť, spokojnosť, 
zodpovednosť a  odborný 
prístup, maximálna ochota, 
poradenstvo a  prijateľná 
cena.
 Tel. č. 0905 559 708

INZERCIA

Na základnej škole sa za-
čiatkom októbra uskutočnil 
tradičný jesenný zber papie-
ra. Počas jedného pracovného 
týždňa sa doň zapojila väčšina 
žiakov školy, ktorí s  výdatnou 
pomocou svojich rodičov, sta-
rých rodičov a obyvateľov celej 
obce dokázali spolu nazbierať 
viac ako 27 ton starého papie-
ra a  kartónov. Najúspešnejšou 
bola v  tomto zbere 7.b s 2 555 
kg papiera. V tesnom závese za 
ňou skončila 7.a, ktorej žiaci 
priniesli o 93 kg papiera menej. 
Na treťom mieste sa umiestnila 
8.a s 2 358 kg.
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Hádzaná má v našej obci tradíciu starú 
desiatky rokov. Celé generácie žien a diev-
čat chodili trénovať najprv na futbalové 
ihrisko, potom na hádzanárske a  v  ostat-
ných rokoch do športovej haly. Dlhodobo 
sa močenská hádzaná drží v  najvyšších 
súťažiach, kde nás reprezentuje družstvo 
žien hrajúce v  I. lige, čo je druhá najvyš-
šia slovenská súťaž. Momentálne majú 
však trochu problémy mládežnícke druž-
stvá, ktoré hlásia klesajúci počet hráčok vo 
svojich radoch. Trénerom a  vedeniu klu-
bu však na zachovaní hádzanej v Močen-
ku mimoriadne záleží. Preto chcú osloviť 
dievčatá, aby medzi nich prišli. „Detí je na 
dve družstvá málo, takže sme sa rozhodli, 
že pozveme aj dievčatá, ktoré už voľakedy 
boli v prípravke – teraz sú staršie. Oslovili 
sme aj mamičky, že keď chcú, nech deti po-

šlú, budeme sa im tu venovať. Prišli nejaké 
nové dievčatá, tak dúfam, že to vydržia, 
aby sme mohli v hádzanej ďalej pokračo-
vať. Deti si tu užijú kopec srandy. Zabá-
vame sa aj my starší, chodíme na mnohé 
turnaje,“ prezradila o  neutešenej situácii 
v  žiackych družstvách trénerka Marta 
Braunová. Dievčatá trénujú trikrát týžden-
ne, ale podľa slov trénerky Braunovej nie je 
nutné, aby boli všetky na každom trénin-
gu, pretože majú počas týždňa aj iné krúž-
ky: navštevujú umeleckú školu a podobne. 
Dievčatá, ktoré už trénujú dlhšie, sa na tré-
ningy aj zápasy tešia. „Baví ma to. Mám tu 
kamarátky. Trávim tu voľný čas a mám aj 
kondičku,“ potvrdila Petra Braunová. „Ja 
hrám hádzanú tri roky. Baví ma to – je to 
môj obľúbený šport. Aj ho rada pozerávám 
v telke. Mám tu kamarátky. Sú tu rôzne ve-

kové kategórie, ale bavíme sa všetky,“ do-
plnila Nina Leššová. „Na hádzanú chodím 
sedem rokov a  strašne ma to baví. Keby 
v Močenku zrušili hádzanú, tak by som išla 
do Šale. Určite by som neprestala,“ pridala 
sa aj Veronika Chudáčiková. Dievčatám, 
ktoré trénujú najkratšie, sa trénerka venu-
je osobitne, aby sa naučili všetky správne 
techniky, získali kondíciu a  čo najskôr sa 
mohli zapojiť do šnúry zápasov spolu so 
svojimi dlhšie trénujúcimi kamarátkami. 
Trénerka Marta Braunová a  tréner Miro-
slav Horňák spolupracujú aj s  okolitými 
obcami a mestami, kde fungujú hádzanár-
ske kluby. Záujemkyne z radov dievčat sa 
do klubu môžu prihlásiť aj teraz – tréneri 
a  trénujúce dievčatá sú v  športovej hale 
vždy v pondelok, stredu a piatok od tretej 
do pol piatej.  Marcela Lenčéšová

Mládežnícke družstvá hádzanárskeho klubu

Nový ročník pre Junior
Močenok zatiaľ úspešný

Základná časť hádzanárskej 1. ligy žien v roč-
níku 2017/2018 je po troch kolách už v plnom 
prúde. Domáce družstvo HK Junior Močenok 
zvládlo štart do nového ročníka veľmi úspešne. 
Po dlhej a náročnej letnej príprave mohli hráč-
ky zúročiť drinu a  na palubovkách odovzdať 
maximum svojich síl. Výsledky a  umiestnenie 
v  tabuľke hovoria jednoznačne. Aj keď prvé 
stretnutie nevyšlo podľa predstáv a  v  Nesva-
doch tím prehral 23:18, hráčky si chuť napravili 
vybojovanou výhrou v domácom prostredí nad 
Zlatnou na Ostrove. V treťom kole zverenkyne 
trénera Štefana Kelemena cestovali na opač-
ný koniec našej krajiny. Táto cesta však nebola 
márna. V Košiciach v meraní síl s tímom ŠŠK-
ZŠ Bernoláková 16 s prehľadom dosiahli víťaz-
stvo, a to o jedenásť gólov. Momentálne je HK 
Junior Močenok v tabuľke na lichotivom treťom 
mieste. Najmä vďaka celkovým streleným 79 
gólom predbehol domáci kolektív aj tímy, ako 
sú HK Slávia Partizánske či HC Tatran Stupava.

Štart do sezóny a jej priebeh hodnotil pozi-
tívne aj tréner Štefan Kelemen: „Celé prípravné 
obdobie sme rozložili kultivovane. Začali sme 
futbalovým ihriskom, potom sme prešli na lop-
tovú techniku a zúčastňovali sa turnajov. Tu bol 
prvý náznak toho, že sa družstvo dáva dokopy, 
stmeľuje sa. Prvý výsledok prišiel doma so Zlat-
nou. Družstvo sa nezlomilo, aj keď prehrávalo 
o 4 góly. Najmä posledných desať minút excelo-
valo. Čo sa týka posledného zápasu s Košicami, 
toto mladé družstvo ešte neukázalo všetky svoje 
prednosti, ktoré má. Zápas bol ťažký a dôležitý. 
Každá hráčka, ktorá hrala, dala gól. Hrali s chu-
ťou a zabávali sa. Chcem povzbudiť celý kolek-
tív, ktorý sa zomkol. Vidieť na tréningových 
jednotkách, že bojujú od začiatku až do konca 
a nechcú púšťať zápasy.“ Lukáš Lacko

Futbalový ročník 2017/2018 sa pre 
dorastencov FK Močenok vyvíja veľmi 
pozitívne. VI. liga skupiny B Oblastného 
futbalového zväzu Nitra ponúka vyrov-
nané tímy. Mladí hráči pod taktovkou 
Daniela Čiernika však môžu hrať kon-
kurencieschopný futbal. Po desiatich ko-
lách si mužstvo udržiava veľmi lichotivú 
tretiu pozíciu. Od minulej sezóny nasta-
lo u  dorastencov FK Močenok mnoho 
zmien. Zlepšila sa tímová morálka aj 
hráčska dochádzka. Na tréningové jed-
notky, ako aj na víkendové zápasy chodí 
pravidelne stabilný počet hráčov.

Najväčším favoritom prebiehajúceho 
ročníka je futbalový tím OFK Lužianky. 
Ten so svojou útočnou hrou dominuje 
a zatiaľ nestratil ani bod. Môže sa popý-
šiť najlepšou obranou, keďže počas de-

siatich ligových kôl dostali len jeden gól.
O tímových ambíciách a štarte do se-

zóny nám porozprával tréner futbalové-
ho mužstva dorastencov Daniel Čiernik: 
„Ambície tímu sú, samozrejme, skončiť 
na konci celej sezóny do tretieho miesta, 
čo si myslím, že je dosť reálne. Chalani sa 
našli a  sú dobrý kolektív. Oproti minu-
lej sezóne je ich dosť. Vtedy sa na zápas 
nazbierali ledva ôsmi, teraz ich mám na 
súpiske veľakrát 19 až 20, čo sa im ani 
dresy neujdú. Na zápasy cestujú chalani 
z Močenka aj z okolia. Jeden hráč cestuje 
až zo Šurian. Pre mnohých dorastencov 
je prvoradejšia zábava. Často ich mu-
sím skresávať. Futbal je kolektívny šport, 
a preto najmä hrajú kolektívne, čo je na 
nich aj vidieť.“

Lukáš Lacko

Ambície dorastencov sú vysoké

Tabuľka VI. liga U19 ObFZ NR sk. “B”
Klub Z V R P Skóre B K +/- FP

1 OFK Lužianky 10 10 0 0 64:3 30 13 15 0
2 FK Mojmírovce 9 5 1 3 51:36 16 12 1 0
3 FC Neded 9 5 1 3 27:22 16 11 10 0
4 FK Močenok 9 5 1 3 25:24 16 10 4 0
5 KFC Horná Kráľová 10 5 0 5 36:27 15 9 -3 0
6 OFK Branč 10 5 0 5 35:38 15 8 0 0
7 ŠK Tešedíkovo 8 4 2 2 42:22 14 7 2 0
8 FC Cabaj-Čápor 9 4 1 4 23:22 13 6 -5 0
9 FK Vlčany 10 4 1 5 25:27 13 5 -8 0

10 TJ Druž. Rišňovce 9 3 1 5 33:18 10 4 -2 0
11 ŠK Veľké Zálužie 10 2 0 8 27:51 6 3 -6 0
12 FK Trnovec nad Váhom (odstúpené)
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INZERCIA

V obci máme už niekoľko rokov na viacerých miestach umiestnené kontajnery 
určené na zber starého textilu. Občania sem môžu vložiť staršie čisté a nositeľné ob-
lečenie alebo obuv, ktorá ešte môže poslúžiť ľuďom v núdzi. V žiadnom prípade sa 
sem nemajú vkladať staré handry, rozpadnuté topánky a iný odpad. Na tieto druhy 
odpadov slúžia kontajnery určené na komunálny odpad, ktoré má každá domác-
nosť v obci k dispozícii.

Dôležité telefónne čísla

Ohlasovňa požiarov - vrátnica Služby Nitra 69 22 111, 69 22 112

Hlásenie požiaru OR HaZZ Nitra 150

Okresné riad. hasič. a záchran. zboru 652 04 24-5

Polícia - OR Nitra 158

Rýchla zdravotnícka pomoc 155

Integrovaný záchranný systém (núdzová linka) 112

Vodárne - ZsVaK - v pracovnej dobe 651 87 56

- mimo pracovnej doby 651 34 20

- 24 hod. pohotovosť 694 93 36, 0904 259 687

Elektrárne - ZSE – poruchy 0800 111 567

Plynárne - SPP a.s. pohotovosť 0850 111 727

Obecná polícia Močenok 0905 330 148

Káblová televízia - poruchy (Slovanet Bratislava) 02 208 281 19

 

Zdravotné stredisko Močenok

MUDr. Anton Karlubík, všeobecný lekár 037 77 813 23

MUDr. Veronika Okenková, všeobecná lekárka 0907 805 667

MUDr. Marta Kertésová, detská lekárka 037 77 813 43

MUDr. Oľga Páleníková, detská lekárka 037 77 812 92, 0915 761 590

MUDr. Igor Tarabčák, gynekológ 0903 927 280

MUDr. Lucia Kolóniová, zubná lekárka 037 77 812 59

MUDr. Jana Szabóová, zubná lekárka 0911 192 921

DLV-REHA, s.r.o. - ambulancia FBLR (rehabilitačná)

MUDr. Ladislav Vnuk 0948 783 541

Lekáreň KAMILKA 037 655 28 78

Obec Močenok a Klub tvorivosti Vás pozývajú 
na Vianočnú výstavu spojenú s predajom, ktorá 

sa uskutoční  4. - 8. decembra od 9.00 do 17.00 hod. 
v Kultúrnom stredisku (kláštor).

Klub tvorivosti Vás pozýva 14. decembra na zdobenie 
perníčkov. Perníčky si treba priniesť. Zdobiť sa bude 

v Kultúrnom stredisku (kláštor) od 16.00 hod.

Obec Močenok a Farnosť Močenok vás pozývajú 
2. decembra na požehnanie Adventného venca, 

ktoré sa uskutoční v areáli Obecného úradu.
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Oheň hasili aj deti.    Foto: Peter Sýkora

Krásne obrazy z plodov pripravili mladí ľudia z farnosti.        Foto: Peter Sýkora

Pri rozlúčke s letom nechýbala ani pena.     Foto: Peter Sýkora
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Pódium roztancoval Malý Matičiarik zo ZŠ Močenok.                        Foto: FOTO-COLOR PE-STRA

Návštevníkov zaujala aj výstava Dary zeme. Foto: Mária Gyárfásová

Výstavu pracovného náradia pripra-
vil Vladimír Lovász z Hornej Kráľovej.                     
 Foto: Mária Gyárfásová

Klub tvorivosti pripravil pre Dni obce zaujímavé práce.     Foto: FOTO-COLOR PE-STRA Svojim spevom podujatie obohatil aj SS Kráľovanky z Hornej Kráľovej.   Foto: FOTO-COLOR PE-STRA


