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Noviny vydávané Obcou Popudinské Močidľany                                                   č. 3/2022, ročník XII. 

V elektronickej podobe na www.popudinskemocidlany.sk 
 

 
 

V nedeľu 3.9.2022 sa v Kostole sv. Šimona a Júdu v časti obce Močidľany konala  slávnostná  svätá 

Omša poďakovania za úradu, ktorú celebroval páter Viktor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma  PH Baustav  s.r.o. (Pavel Huťťa)  ponúka občanom možnosť  podtláčky  prívodu  vodovodu z 

vodomernej  šachty  do  pivničných  priestorov  domov,  podbránia,  či  dvorov.  V prípade záujmu 

môžete firmu kontaktovať na č. t.: 0915 751 846. 

 
 

Prázdninové horúčavy a suchá už ustali, 

 a vzápätí aj studené dni  jesene nastali. 

Príliš skoro musíme prejsť na vykurovanie, 

teraz, keď topiť lacno je priam umenie. 

 

Inflácia, vládna kríza, a tiež ceny energií, 

to našu kvalitu života podstatne mení. 

 Pohromy všade, kam len oko dohliadne,  

lepšie časy očakávať je teraz asi márne. 

 

Optimizmus a úsmev však nestrácajme, 

vykoľajiť pohromami sa tiež nenechajme. 

Veď jeseň má farieb a krásy v sebe veľa, 

tak užite ju naplno, to Vám starostka želá. 

 
Farebná jeseň na obrázku podľa predstáv 

žiaka našej ZŠ, ktorého meno je bohužiaľ 

neznáme. Ak sa autor diela spozná, radi 

dodatočne jeho meno zverejníme. 

 
       

     Duchovné slovo 

Mesiac s ružencom 
 

Ruženec patrí medzi najrozšírenejšie 

modlitby vo svete katolíckej Cirkvi. 

Mesiac október, ktorý práve 

začíname, je mesiacom sv. ruženca. 

Pozrime sa na históriu tejto vzácnej 

modlitby. 

V 13. storočí bol v Európe rozšírený 

blud albigencov, ktorí boli nazývaní 

aj katari. Opovrhovali všetkým, čo 

súviselo s hmotou – súkromným 

majetkom, manželstvom, cirkevnou 

organizáciou, kňazstvom, sviatosťa- 

mi, svetskou vrchnosťou a vôbec 

nejedli mäso. Napriek tomu, že ich 

vonkajšia životospráva bola prísne 

asketická, mnoho ľudí ich 

nasledovalo. Títo bludári rúcali 

chrámy, prenasledovali a zabíjali 
kňazov. Pálili mestá a dediny a zbíjali 

všetkých, ktorí sa k nim nechceli 

pridať. Proti nim vystúpil sv. Dominik 

(1170-1221), ktorý dostal od pápeža 

povolenie pôsobiť medzi bludármi 

a ohlasovať im pravú vieru. Dominik 

dva roky pôsobil medzi albigencami, 

ale výsledky jeho práce boli mizivé a 

on začal pochybovať o zmysle 

svojho pôsobenia. Napriek všetkému 

sa veľmi veľa modlil.  

Podľa tradície sa Dominikovi raz pri 

modlitbe zjavila Panna Mária a 

povedala mu, aby si vybral hlavné 
pravdy viery, kratučko ich 

vysvetľoval a učil ľudí modliť sa. 

Potom ho naučila modliť ruženec. 

Vďaka tomu sa potom obrátilo 

mnoho ľudí.  
pokračovanie na str.3 

 

 

            Úvodník 
            Vážení spoluobčania a čitatelia nášho Hlásnika  
 

Akosi rýchle sme vhupli z leta do zimy. Ešte nám ani nevybledlo opálenie od horúceho letného 

slnka a my už pomaly obliekame zimné kabáty a teplú obuv. Bohužiaľ aj naše vykurovacie 

systémy sme museli naštartovať o čosi skôr, ako sme boli zvyknutí. Mám pocit, že je to ako 

naschvál teraz, keď ceny energií stúpajú do závratných čísiel. Ak k tomu prirátame rozbité 

komunikácie pre realizáciu vodovodu a avizovanú opravu mosta cez Chvojnicu už teraz 

v zimných mesiacoch, tak nás teda čaká neutešená jeseň a nastávajúca zima. Avšak 

nestrácajme hlavu, nebuďme príliš pesimistickí a otrávení všetkým, čo sa okolo nás deje. Lebo 

úprimne, aj tak s tým máločo dokážeme urobiť. A tak, ako je každoročne jesenný nečas 

zmiernený príchodom babieho leta, tak aj my dokážeme „zmierniť“, alebo pozitívnejšie prijať 

všetko to negatívne okolo nás. Napríklad, vodovodom poznačené komunikácie a všetky 

obmedzenia s tým súvisiace sa čoskoro, aspoň pre obyvateľov Popudín, skončia. Do 19. 

novembra musia byť práce ukončené, nakoľko nastáva zimná údržba a cesty musia byť 

zjazdné. 13. októbra je termín, kedy sa bude asfaltovať úsek cesty III. triedy až po kostol 

a zvyšok sa dorobí do polovice novembra. Tak to je myslím v celku dobrá správa. Horšie je to 

už so správou o začatí prác na oprave mosta cez Chvojnicu, ako nám bolo písomne oznámené 

v termíne od 10.10.2022! Samozrejme, že je pre nás tento termín neprijateľný. Žiadame 

presunutie termínu opráv až na jarné mesiace roku 2023, kedy by bol prechod cez dočasnú 

lávku cez Chvojnicu pre občanov bezpečný a komfortnejší. Využívame všetky argumenty od 

potreby dobudovania vodovodu, až po zabezpečenie prístupu občanov – voličov k volebným 

urnám do volebnej miestnosti v kultúrnom dome. Ten by sa pre obyvateľov z časti obce 

Močidľany stal nedostupnejším, keďže sa nachádza až za mostom. Veríme, že naše rozumné 

argumenty a aj skutočnosť, že začínať mokré stavebné procesy na stavbe cez zimu je naozaj 

hlúposť, primäjú kompetentných na Trnavskej župe konať rozumne, v prospech občana a nie 

direktívne, od stola, bez čo i len snahy pochopiť dôležitosť prechodu cez Chvojnicu pre našich 

občanov. Tento náš most nás skutočne spája a je pre fungovanie obce životodarnou tepnou. 

A týmto sa dostávam k ďalšej veľmi dôležitej udalosti, ktorá nás v túto jeseň čaká. Tou sú 

historicky prvýkrát spojené komunálne voľby, kde si budeme voliť svojich zástupcov do 

obecnej i župnej samosprávy na nastávajúce 4 roky. Verím, že sa nenecháte znechutiť vysokou 

štátnou politikou, ktorá skôr pripomína cirkusové predstavenia a využijete naplno svojho práva 

rozhodovať o tých, ktorí budú vašou predĺženou rukou vo vedení obce i župy. Kandidátska 

základňa pre obe voľby je dostatočne široká, a tak vám želám šťastnú voličskú ruku. Na záver 

vám chcem všetkým zaželať čo najviac krásnych dní babieho leta, ktoré dúfam čoskoro príde.  

 

                                                                                                       Vaša starostka, Mgr. Dana Žúrková 

  

http://www.popudinskemocidlany.sk/
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V sobotu, 9. júla 2022 sme v 

našej obci, na futbalovom 

ihrisku, oficiálne zahájili 

prázdniny a zároveň 

dodatočne oslávili Medziná- 

rodný deň detí. Myšlienka 

uskutočnenia tohto dňa pre 

deti sa zrodila v hlave 

Vladimíra Smaženku, ktorý do 

organizácie zapojil všetky 

aktívne zložky pôsobiace v 

obci. Sobotňajšie krásne 

slnečné počasie len podporilo 

tento vydarený deň plný hier, 

súťaží, maškrtenia a nových 

zážitkov. Obec, hasiči, 

poľovníci, futbalisti a naši 

seniori si pre deti pripravili 

množstvo hier, za absolvovanie 

ktorých boli deti odmenené 

sladkosťou a na záver 

medailou. Vyšantiť sa deti mohli do sýtosti na skákacom hrade, trampolíne, v hasičskej 

pene, alebo pri reprodukovanej hudbe DJ, ktorá podujatie sprevádzala po celý čas. 

Mimochodom penová šou (fotografia hore) bola pre deti tým najväčším zážitkom, na ktorý 

sa veľmi tešili. Jednota dôchodcov navarila skvelý guláš a sladké záviny, a kto sa vydržal 

okrem slnka opekať ešte aj pri ohníku, mohol si pochutiť na opekaných špekáčikoch. 

Všetci iste pozorne sledovali ukážku výcviku psov. Privítali sme aj návštevu z Trnavy, ktorá 

prišla na trabantoch a predstavila nám kandidáta na župana Martina Červenku a 

myšlienku ZAPOISA (fotografia dole). Viac o úspešnosti celej akcie prezradia fotografie z 

fotogalérie „Hravé zahájenie prázdnin“, ktoré sú uverejnené na webovej stránke obce.  
 

Organizátori podujatia 

 

 

 

 

V predchádzajúcom čísle našich obecných 

novín sme vás informovali o vyhlásenej 

štrajkovej pohotovosti obcí a miest Slovenska 

a vysvetlili sme dôvody, ktoré viedli 

samosprávy k tomuto kroku. Zjavne naše 

úpenlivé prosby boli akýmsi povestným 

hádzaním hrachu na stenu a samosprávy 

zostali nevyslyšané. Preto, tak ako bolo 

avizované, vstúpili dňom 1.7.2022 do ostrého 

štrajku. Aby sme aspoň spoločnosť upozornili 

na tento fakt, skrátili sa úradné hodiny 

obecných a mestských úradov, ktoré do 

štrajku vstúpili (a že ich je väčšina) o jednu 

hodinu týždenne. Je to skutočne len 

symbolické gesto, ale ten, kto práve v túto 

hodinu potrebuje na úrade niečo vybaviť, 

snáď pochopí a posunie túto informáciu 

ďalej. Zrejme by bolo najúčinnejšie, keby 

obce a mestá prestali v rámci štrajku 

úradovať na pár dní, či možno týždňov. 

Vtedy by sa zrejme kompetentní zobudili 

a začali sa problémami miest a obcí, ktoré 

ich čakajú po uvedení „nezmyselných“ 

zákonov do praxe, zaoberať a riešiť ich. Ale 

to mnohí starostovia a primátori odmietajú, 

lebo si uvedomujú, že by v prvej rade 

potrestali občanov a nie tých, ktorým je 

protest určený. Nuž čo, predstavitelia obcí 

nie sú ako lekári, ktorí len naznačia, že 

podajú hromadné výpovede a spoločnosť je 

hore nohami, a ihneď sa idú veci riešiť. 

Vonkoncom nechcem znevažovať prácu 

lekárov, či zdravotníkov, ktorá je veľmi 

dôležitá a zodpovedná, a iste si zaslúžia 

adekvátne ohodnotenie. Chcem len 

poukázať na to, že problémy obcí a miest sú 

na okraji záujmu našich politikov a nie sú 

ochotní ich ani vypočuť, nie to problémy 

riešiť. Pritom samosprávy na Slovensku 

(obecné, mestské i krajské) sú tie jediné 

inštitúcie, ktoré fungujú a udržiavajú tento 

„štát v rozklade“ v chode. Teda nezostáva 

nám nič iné, než nevzdávať sa 

a donekonečna upozorňovať na problémy, 

ktoré sú, a ktoré len prídu po 1. januári roku 

2023. Napriek tomu, že som večný optimista, 

nevidím budúcnosť vôbec ružovo. Nateraz 

teda nezostáva nič iné než štrajkovať, tak 

ako 22. augusta 2022, kedy sa na námestí 

v Trnave konalo protestné zhromaždenie 

samospráv Trnavského kraja, vrátane našej 

obce, s počtom vyše 600 protestujúcich. 

 

Mgr. Dana Žúrková, starostka 
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Zápach z úst (halitóza) môže mať viacero príčin, no väčšina pramení z ústnej dutiny. Mozog je k zápachu z úst 

mimoriadne tolerantný, takže majiteľ odstrašujúcej arómy ju sám necíti. Nedochádza mu to, hoci nevie, čo je horúci 

bozk alebo dôvernosti medzi štyrmi očami. On sa k nej skloní a niečo jej zamilovane pošepká, ona sa znechutene 

odvráti. Rovnako ako pri spotenom tele, ani pri zapáchajúcom dychu nevieme, ako to dotyčnému povedať. 

Psychológovia radia nenápadné otázky typu: Mal si na obed niečo pikantné? Väčšina z nás sa však nezmôže ani 

na to. Bežnými obyvateľmi ústnej dutiny  sú anaeróbne baktérie, tie pomáhajú štiepiť bielkoviny z jedál a počas toho sa uvoľňuje síra, ktorá 

zapácha. Prirodzeným čističom v ústach sú sliny, ak ich je málo, baktérie sa veselo rozmnožujú. Darí sa im aj vďaka kazom na zuboch, 

zvyškom jedál v medzizubných priestoroch, zle umytým zubným mostíkom, alebo protézam. 

Vinné môžu byť i zapálené mandle, ďasná, prínosové dutiny či stredné ucho. Menej často, ale predsa môže za pach i za poruchy v tráviacej 

sústave zápal žalúdočných slizníc, dráždivý žalúdok, pálenie záhy. Poznajú ho aj cukrovkári, pacienti s chorými obličkami, prezradí, kto miluje 

olomoucké syrčeky, cesnak, cibuľu, alkohol, cigarety, kávu a aj tých, čo držia prísne diéty. Halitózu bežne sprevádzajú ochorenia, ako je 

chronická bronchitída, infekcie dýchacích ciest, nosovej sliznice a prínosových dutín, ale tiež cukrovka či poruchy tráviaceho traktu, pečene 

a obličiek. Vysušovanie ústnej dutiny, ktoré vedie k zlému dychu, môžu spôsobovať aj niektoré lieky, prípadne časté dýchanie ústami 

namiesto nosa. Tento problém sa vyskytuje aj u onkologických pacientov po chemoterapii či rádioterapii, no môže byť aj súčasťou psychickej 

poruchy, kedy si pacient zápach nahovára, hoci okolie ho tak nevníma. V snahe potlačiť zápach z úst, väčšina ľudí siahne po žuvačke 

alebo ústnom spreji, prípadne si zakúpi špeciálne pasty či ústne vody na potlačenie tohto problému. 

Najúčinnejšou zbraňou proti zápachu je urobiť si poriadok v ústach. Nájsť si čas na pravidelnú kontrolu u stomatológa a najmä na pravidelné 

poriadne umývanie chrupu. Samozrejmosťou by malo byť dôkladné vyčistenie jazyka škrabkou od koreňa k špičke. Ak ju nemáte, postačí aj 

lyžica. Jednoduchou a dostupnou pomocou pre dych je dostatok obyčajnej vody, s jej pomocou sa tvorí dostatok slín. Vypite každý deň 

aspoň dva litre. V lekárni dostanete chlorofylové dražé s prírodnou listovou zeleňou, účinné sú aj probiotiká a čerstvá vláknitá zelenina, 

napríklad mrkva. 
 

      Prečo vám páchne z úst?                          Čo ničí zápach? 
 

- fajčenie, alkohol                  - dôkladné čistenie zubov a ich pravidelné ošetrenie 

- zlá ústna hygiena a chrup s kazmi                - vyvážená strava so zníženou kalorickou hodnotou 

- nedostatok slín                  - dostatočný pitný režim 

- zápaly žalúdka, mandlí, prínosových dutín                - chlorofylové dražé 

- poruchy látkovej výmeny                 - vyliečenie zápalov 

- pikantné, aromatické jedlá - hladovky a diéty 
 

Účinná látka alliín, ktorú cibuľoviny obsahujú, sa pri varení, krájaní a jedení premieňa na éterický olej alicín, ktorý veľmi intenzívne zapácha. 

Tela sa drží ako kliešť, zbaviť sa ho trvá aj dvadsať hodín. Uniká každým telesným otvorom a každou telesnou tekutinou. Rýchlejšie sa 

zápachu zbavíte vypitím mlieka alebo požutím čerstvej petržlenovej vňate. 

                                                                                                                                                                    To si pre Vás pripravil Váš Marián Sivoň    

 

 

 

 

                                 

SPOMÍNAME 
 

Mnohí z nás si ešte pamätajú na predchodkyňu 

súčasného lekára na MUDr. Viktóriu Trubirohovú. 

Žiaľ Bohu, začiatkom prázdnin, 19.7.2022, sme 

s ľútosťou prijali správu o jej odchode z tohto 

sveta, ktorý navždy opustila vo veku 83 rokov. 

Poslednej rozlúčky sa za občanov obce i bývalých 

spolupracovníkov zúčastnil MUDr. Marián Sivoň, 

ktorý v mene všetkých položil k nohám zosnulej 

kvetinový dar. Táto pani doktorka, ktorá bola 

prvým ordinujúcim lekárom v novopostavenej 

budove nášho zdravotného strediska, zostane 

navždy v spomienkach všetkých svojich 

pacientov. 

 

 
 

Dňa 29.7.2022 sa v Kostole sv. Štefana Uhorského v Popudinách konala tradičná sv. 

omša k ucteniu si relikvie bl. sestry Zdenky. Hlavným celebrantom slávnosti bol pán 

farár Jiří Čekal z farnosti našej moravskej družobnej obce Ratíškovice. 

 

 

Mesiac s ružencom  
 

(dokončenia článku Duchovné slovo zo str. 1) 
 

Od tejto doby sa modlitba sv. ruženca začína šíriť 

po celom kresťanskom svete. Je to modlitba, ktorá 

nám jednoduchým spôsobom cez Pannu Máriu 

dáva možnosť rozjímať nad udalosťami našej spásy. 

Ďalšiu udalosť, ktorá pomohla šíriť modlitbu sv. 

ruženca, treba hľadať v 16. storočí. Vtedy 

ohrozovali Európu mohamedánski Turci. 

Rozhodujúca bitka sa odohrala 7. októbra 1571 na 

mori pri Lepante. Katolícke vojsko pod vedením 

Dona Juana d`Austria odvrátilo útok divých a 

odhodlaných Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius 

V. vyzýval celý katolícky svet na modlitby ruženca. 

Sám sa spolu s kardinálmi a Božím ľudom 
zhromaždili v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, 

kde sa spolu modlili za víťazstvo. Neskôr počas dňa 

pápež zrazu vstal a vyzval všetkých, aby sa 
poďakovali za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla, 

samozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali zvony 

v Ríme na poďakovanie za odvrátenie 
nebezpečenstva. Pápež nariadil každoročne sláviť 

7. október ako spomienku na Pannu Máriu 

Ružencovú. A to je dôvod, prečo práve mesiac 

október je mesiacom sv. ruženca.  

Ruženec je jednoduchá, ale bohatá modlitba. 

Ruženec, to je Kristus, videný očami Panny Márie. 

Dejiny, dávne i nedávne nám hovoria, že ruženec 

ochránil svet, národy i jednotlivcov od rôznych 

nebezpečenstiev. Ruženec nás môže vyliečiť zo 

všetkého zla našich čias. Prežime tento mesiac 

s ružencom v ruke. Modlime sa ho s veľkou dôverou 

a láskou a prosme v ňom, zvlášť v tomto čase za 

posilnenie viery, za budúcnosť, za mier a pokoj vo 

svete. 

Páter Matúš 
 

 

https://www.zivotopisysvatych.sk/pius-v-papez/
https://www.zivotopisysvatych.sk/pius-v-papez/
https://www.zivotopisysvatych.sk/vyrocie-posviacky-hlavnej-marianskej-baziliky/
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Bohužiaľ, aj tak ľuďmi obľúbené akcie, akými sú súťaže vo varení gulášu, boli 

v posledných dvoch rokoch poznačené covidovými opatreniami. Covid zjavne 

zaútočil nielen na ľudské telo. Preto sa u nás dva roky táto gurmánska súťaž 

nekonala a každý reštart čohokoľvek, aj súťaže, býva ťažký. Tohto roku sa 

podujali súťaž zorganizovať členovia miestnej Jednoty dôchodcov. Zhostili sa 

svojej úlohy skutočne zodpovedne a prichystali pre výhercov aj hodnotnejšie 

dary, než len upomienkové predmety. Samozrejme nechýbalo aj sladké pečivo 

a koláče napečené s láskou našimi aktívnymi seniorkami. Počasie takisto prialo 

tejto akcii, a tak sa 1. september roku 2022 v našej obci spájal nielen so štátnym 

sviatkom Dňa Ústavy SR, ale aj s varením gulášu. Ťažko povedať, či skutočnosť 

dvoch sviatkov počas jedného týždňa a tým aj zvýšeného počtu dovolenkárov, 

alebo fakt znovu rozbiehania tejto súťaže prispeli k tomu, že súťažiacich bolo 

poskromne.  
 
 

 
 

Dokopy sa dali len 4 tímy: organizátori s Jednoty dôchodcov, naši hasiči, 

miestny poľovníci a pracovníci obecného úradu. Ako sa však vraví, dobrého 

stačí málo. Všetky guláše boli varené s láskou a odhodlaním vyhrať, preto to 

porota mala veľmi ťažké a rozdiel bodov bol minimálny. Nakoniec bola 

šťastena na strane organizátorov, ktorí súťaž so svojím gulášom vyhrali a radosť 

z víťazstva bola spravodlivou odmenou za ich organizačnú námahu (foto hore). 

V poradí druhý najlepší guláš navarili poľovníci, tretí skončili gulášmajstri 

z obecného úradu a tzv. zemiaková medaila sa ušla našim hasičom. Ako však 

už bolo povedané, všetky guláše boli vynikajúce, preto sa za nimi o pár minút 

len zaprášilo. Organizátori dúfajú, že tento reštart súťaže prispeje k jej opätovnej 

popularite a na budúci rok bude medzi sebou súťažiť oveľa viac tímov. Ak má 

niekto záujem o prevzatie organizačnej štafety veľmi radi sa do budúcna stanú 

len súťažným tímom bez množstva povinností a starostí, ktoré k organizovaniu 

každej akcii patria. Nápomocná ruka je však samozrejmosťou. Dovidenia o rok, 

gulášoví fajnšmekri.  

MO Jednoty dôchodcov Slovenska 

 

Pozvánka 
Obec Popudinské Močidľany 

pozýva  všetkých  seniorov 

na milú oslavu ich sviatku 

Mesiaca úcty k starším 

v nedeľu, dňa 
 

16.10.2022 
so začiatkom od 14.00 hod. 

do nášho kultúrneho domu. 
 

V programe vystúpia deti ZŠ 

a ako hosť speváčka  

Oľga Baričičová 

 

Tešíme sa na vašu účasť! 

 

 
 

Milí Záhoráci,  
 

som rád, že sa Vám môžem prihovoriť aj touto formou. 

Ako ste už iste zaregistrovali, kandidujem na Predsedu 

Trnavského samosprávneho kraja v októbrových 

voľbách. V mojej kandidatúre ma podporuje viac ako 

100 starostov z TTSK a preto cítim veľkú zodpovednosť. 

Tiež som totiž starostom a uvedomujem si, že ak starosta 

vyjadrí nejaký názor alebo podporu niekomu, preberá 

na seba časť zodpovednosti voči svojim voličom, 

ktorých zastupuje. Moja kandidatúra preto nie je samo 

účelná. Potrebujeme zásadnú zmenu v riadení kraja, 

ktorý je odtrhnutý od reálnych  potrieb územia, 

nerozumie územiu a zameriava sa viac na politický 

marketing ako hľadanie a realizáciu potrebných riešení. 

Riešenie je pritom veľmi jednoduché. Počúvať podnety 

z územia, analyzovať a vyhodnocovať. Pre VÚC by mali 

byť najbližší partneri práve starostovia a primátori, 

pretože oni najlepšie poznajú pomery a potreby v území 

– obciach a mestách a ich katastroch, pretože tieto 

tvoria kraj. Ak viac ako 100 starostov deklaruje, že VÚC-

ka nefunguje tak ako má, nikto nemôže spochybniť, že 

to nie je relevantné. To sa v histórii neudialo na žiadnej 

VÚC-ke na celom Slovensku. Problém je, že VÚC Trnava 

sa tvári ako nadradená autorita, nepočúva a rozhoduje 

od stola. Výsledkom toho je, že často aj dobré úmysly 

a zámery majú veľmi zlý dopad na územie. Od stola sa 

ale nedá rozhodovať kvalitne. Výsledkom sú 

nezmyselné obchádzky rekonštruovaných úsekov ciest, 

či mostov. Výsledkom sú riešenia bez posúdenia 

možných alternatív, ktoré by pri minimálnych 

nákladoch uľahčili život ľuďom v území a nie ho 

znepríjemňovali a sťažovali. Výsledkom sú často 

realizácie nepotrebných vecí, pričom na tie potrebné 

nezostávajú zdroje. Toto potrebujeme zmeniť. 

Potrebujeme nastaviť novú formu komunikácie, dialóg 

a prioritu musia dostať odborníci. Starostovia a primátori 

spolu s ich zastupiteľstvami už veľa krát dokázali, že oni 

sú garanciou istôt pre svojich občanov. Môj koncept 

VÚC je postavený na rozvoji partnerstva a väčšieho 

dôrazu na záujem územia. Záhorie je nádherná časť 

Trnavského samosprávneho kraja. Často počúvam, že 

za Bielou horou majú ľudia pocit, akoby tam už VÚC-ka 

nebola prítomná. Toto musíme zmeniť. Ľudia musia 

vidieť a cítiť, že prítomnosť regiónu je silná a že sme 

pripravení pracovať na riešeniach, ktoré samo Záhorie 

určí ako prioritu. Tomu chceme prispôsobiť aj schémy 

na podporu regiónu, rozhodovanie o dotáciách 

a podobne. Ukončime éru „prideľovania“ prostriedkov 

a naštartujme spolu éru „získavania“ prostriedkov na 

základe vopred určených kritérií systémom „splníš 

podmienky – dostaneš“. Zameriame sa na Vaše 

potreby. Teším sa na to a dávam prísľub, že tento krát 

bude VÚC-ka naozaj bližšie k občanovi. Viem, čo treba 

na to, aby obec alebo mesto fungovali so svojimi 

občanmi a máme jasnú predstavu ako to dosiahnuť aj 

na regionálnej úrovni. Spolu urobíme pre Trnavský 

samosprávny kraj VIAC.  
 

Ing. Martin Červenka    
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Pretože mesiac október rezonuje blížiacimi sa voľbami, aj fotografie 

historického okienka v tomto čísle Hlásnika sa budú venovať tejto 

téme.  

Kultúrny dom v obci bol daný do užívania presne 22. mája 1976. Jeho 

výstavba bola zahájená v roku 1971 a  bola  hlavným stavebným 

počinom sedemdesiatych rokov 20. storočia. Na stavbe sa 

odpracovalo 34 tisíc brigádnických hodín a jeho hodnota 

predstavovala čiastku 2 milióny 687 tisíc Kčs. Hneď prvé voľby, ktoré 

sa konali po dostavbe kultúrneho domu, v októbri roku 1976, 

prebiehali vo volebnej miestnosti vytvorenej v jeho veľkej 

spoločenskej sále. Ako vidno z fotografií, príprava prostredia bola 

skutočne okázalá. Nechýbalo množstvo kvetov, budovateľské heslá, obraz prezidenta, či 

koberec tiahnuci sa k samotnej volebnej urne. Volebná komisia sedela pri stole hneď pri 

vchode do miestnosti. V archíve obce sa nachádza množstvo fotografií z priebehu volieb, 

a nielen týchto. Vyfotografovaní sú obyvatelia, členovia Socialistického zväzu mládeže, ktorí 

išli voliť jednotne, v sprievode, a ako inak než vo zväzáckej uniforme. Volebná účasť bola 

100 %, aj keď hrozilo, že účasť bude nižšia, pretože dvaja muži odmietli ísť voliť. Ako sa však 

píše v obecnej kronike: „z osobných, avšak neopodstatnených postojov, názorov, ale po 

vysvetlení v kruhu verejných pracovníkov, dobrovoľne volebný akt previedli.“ Práve v týchto 

voľbách roku 1976 sa hľadali v obci nové kádre, lebo predseda Miestneho národného 

výboru (MNV) aj tajomník MNV boli už 

dôchodcovia. Za predsedu MNV bol vtedy 

navrhnutý a zvolený Rudolf Bradávka. 

Tajomníkom MNV sa stal Florián Žúrek. Rada MNV 

fungovala v zložení: Jozefína Halašová, Alojz 

Madák, Vincent Pekár, Andrej Sorger a Ján 

Volek. Plénum MNV tvorili: Anastázia Caletková, 

Štefan Buček, Jozef Daniel, Ján Daruľa, Ernest 

Hollý, Helena Chrenková, Pavol Konečný, Štefan 

Machlica, Ján Mikula, Jozefína Nemšovská, Pavol 

Procházka, Terézia Reháková, Ernest Škápik, Ján 

Špírek, Drahoslava Špírková, Michal Tokoš, 

Drahoslava Vašečková a Oľga Vrablecová. 

Oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu 

vznikla i komisia výstavby a zveľaďovania. 

Utvorená bola zvláštna, tzv. protialkoholická 

komisia na čele s MUDr. Viktóriou Trubirohovou. 

Z obce bol do Okresného národného výboru 

Senica zvolený Ing. Imrich Horváth. 
 

Mgr. Dana Žúrková  

zdroj: Monografia obce Popudinské Močidľany 

 

SPOLOČENSKÁ 

 
 

Blahoželáme k uzavretiu manželstva: 

 
Alžbeta Vránová, Popudinské Močidľany a  

Mário Pollák, Popudinské Močidľany 

Sobáš 25.06.2022 v Skalici 
 

Petronela Lantošová, Popudinské Močidľany a  

Juraj Jurkovič, Popudinské Močidľany 

Sobáš 30.07.2022 v Skalici 
 

Františka Mrázová, Popudinské Močidľany a  

Dávid Maniaček, Gbely 

Sobáš 30.07.2022 v Šaštíne Strážoch 
 

Katarína Hnátovičová, Skalica a  

Erik Blaha, Popudinské Močidľany 

Sobáš 27.08.2022 v Skalici 

 

Blahoželáme k narodeniu dieťatka: 

 
Jasmína Zimová, nar. 29.06.2022 

Rodičia: Veronika Danielová a Jakub Zima 
 

Marta Olbertová, nar. 19.07.2022 

Rodičia: Kristína Olbertová a Milan Olbert 
 

Dorota Danielová, nar. 23.08.2022 

Rodičia: Katarína Danielová a Alojz Daniel 
 

Lukáš Tomša, nar. 28.09.2022 

Rodičia: Tatiana Tomšová a Patrik Tomša 

 

Spomíname na zosnulých spoluobčanov: 

 
 

Jozef Chrenka 

nar. 06.11.1939, zomr. 26.09.2022 
 

 

Peter Duchoslav 

Bc. Ľubica Kudláčová, r. Mikušová 

Vilam Novák 

Milan Hollý 

 

 

Jana Flajžíková, r. Flajžíková 

Miroslav Špírek 

 
Jubilantom srdečne blahoželajú spoluobčania  

z obce Popudinské Močidľany 
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zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Popudinské Močidľany  

dňa 09.08.2022  
 

 

 

 

 

Uznesenie ObZ v č. 22/2022 zo dňa 09.08.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje výsledky Obchodnej verejnej 

súťaže (OVS) na predpredaj 4 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k. ú. 

Močidľany, ktorá bola vyhlásená Obecným zastupiteľstvom Popudinské Močidľany dňa 

26.04.2022 Uznesením č. 6/2022 v zmysle podmienok OVS, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť 

tohto uznesenia, a to nasledovne: 

a) Víťazným uchádzačom na predaj stavebného pozemku č. 1 (par.č. 1556/2) sa stáva: 

JUDr. Jozef Tomša, Kátov č. 127, 908 49 Kátov 

b) Víťazným uchádzačom na predaj stavebného pozemku č. 2 (par.č. 1556/3) sa stáva: 

Denisa Flajžíková, Popudinské Močidľany č. 309, 908 61  Popudinské Močidľany 

c) Víťazným uchádzačom na predaj stavebného pozemku č. 3 (par.č. 1556/4) sa stáva: 

MDDr. Šárka Ondrejovičová, Borovce č. 247, 922 09 Borovce 

d) Víťazným uchádzačom na predaj stavebného pozemku č. 4 (par.č. 1556/12) sa stáva: 

- - - 

Uznesenie ObZ v č. 23/2022 zo dňa 09.08.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na 

predaj 2 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi III (I. a II. etapa) podľa podmienok 

tejto súťaže, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 
 

Uznesenie ObZ v č. 24/2022 zo dňa 09.08.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Popudinské Močidľany č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v Materskej škole a Školskom klube detí Popudinské Močidľany a o výške príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady 

v Školskej jedálni Popudinské Močidľany. 
 

Uznesenie ObZ v č. 25/2022 zo dňa 09.08.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje odpredaj pozemku registra 

„C“ katastra nehnuteľností, ktorý je vlastníctvom Obce Popudinské Močidľany a je 

evidovaný na LV č. 956, katastrálne územie Močidľany ako: 

- parcela č. 1555/12 orná pôda vo výmere 579 m2, 

žiadateľovi a súčasnému užívateľovi: Jozef Gergel, bytom Popudinské Močidľany č. 307, 

v celosti, t.j. v podiele 1/1, za cenu 3,00 €/m2, t.j. za celkovú predajnú cenu 1.737,00 €. 

Odpredaj sa uskutočňuje  v zmysle § 9a ods. 8 písmena b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie ObZ v č. 26/2022 zo dňa 09.08.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje zámer odpredaja časti 

pozemku registra „C“-KN parcela č. 1556/1 orná pôda vo výmere 4.543 m2 v k.ú. Močidľany, 

pre žiadateľov Ing. Juraja Tokoša a manž. Erika, t .č. bytom Papillonallee 7C/11, 3172 Bern, 

Švajčiarsko, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 

a) Žiadateľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu (GP) na oddelenie časti 

pozemku parcela č. 1556/1 v zmysle ním požadovanej minimálnej výmery pozemku 

3.000 m2. 

b) Žiadateľ po vypracovaní GP a jeho overení na OÚ Skalica, katastrálnom odbore 

požiada Obecné zastupiteľstvo o vyhlásenie zámeru odpredaja majetku obce. 

c) Navrhnutá kúpna cena pozemku bude v sume 15,00 €/m2. 

d) Žiadateľ na vlastné náklady vybuduje prípojky inžinierskych sietí k tomuto pozemku 

pre budúcu výstavbu rodinného domu. 

 

Uznesenie ObZ v č. 27/2022 zo dňa 09.08.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Zmenu rozpočtu obce č. 2 na 

rok 2022, ktorá súvisí s príjmovými finančnými operáciami a kapitálovými výdavkami 

spojenými s realizáciou stavby „IBV Pod vinohradmi – III (I. a II. etapa), objekty : SO 01 – 

dažďová kanalizácia, SO 02 – miestne komunikácie I. etapa a SO 03 – miestne komunikácie 

II. etapa, v sume 316.000 €.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu 

plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 

v stredu 26.10.2022  v čase od 8.30 – 12.00  hod. vypnutá elektrina 

v časti obce Popudiny nasledovné čísla domov: 23 – 56;  190 – 262; 

307 – 313;  321; 322; 338; 343 - 346; 350 – 354.   

Obecný úrad Popudinské Močidľany oznamuje, že v stredu 

26.10.2022 bude doobeda úrad  z technických príčin zatvorený.  

 

 
 

Ako už bolo mnohokrát medializované, 

čakajú nás 29.10.2022 historicky prvýkrát 

spojené voľby do orgánov samosprávy 

obcí a orgánov samosprávnych krajov. 

V tento deň si budeme voliť starostov 

a primátorov miest a obcí, poslancov 

obecných a mestských zastupiteľstiev 

a zároveň aj predsedov samosprávnych 

krajov (županov) a poslancov týchto 

krajských samospráv. Zoznamy 

zaregistrovaných kandidátov na oboje 

voľby, vám prostredníctvom Obecného 

hlásnika dávame do pozornosti. 

 

Registrovaní kandidáti na voľbu starostu 

obce: 

 

1. Martin Morávek, 36 r. konateľ 

spoločnosti 

Nezávislý kandidát 

 

2. Dana Žúrková, Mgr., 50 r. starostka 

obce 

Kresťanskodemokratické hnutie,  

Sloboda a Solidarita, 

Starostovia a nezávislí kandidáti 

 

Registrovaní kandidáti na voľbu poslancov 

obecného zastupiteľstva: 

 

1. Rudolf Bilka, Ing., 71 r., dôchodca 

Slovenská národná strana 

2. Lenka Božíková, Mgr., 34 r., školiteľka 

Nezávislý kandidát 

3. Mária Hološková, Mgr. 58 r., zdr. sestra 

Kresťanskodemokratické hnutie 

4. Peter Irša, Mgr., 46 r., referent 

Kresťanskodemokratické hnutie 

5. Gabriela Janeková, Ing., 51 r., referent 

Kresťanskodemokratické hnutie 

6. Marek Mošať, Ing., 41 r., technológ 

Nezávislý kandidát 

7. Branislav Novák, 29 r., policajt 

Kresťanskodemokratické hnutie 

8. Milan Olbert, 39 r., ekonóm 

Kresťanskodemokratické hnutie 

9. Renáta Ondrušová, 47 r., predavačka 

Nezávislý kandidát 

10. Ondrej Pekár, 35 r., nákupca – skladník 

Starostovia a nezávislí kandidáti 

11. Vladimír Smaženka, 38 r., robotník 

Kresťanskodemokratické hnutie 

12. Magdaléna Stašková, Ing., 40 r., 

finančná kontrolórka 

Nezávislý kandidát 

13. Pavel Tokoš, Ing., 58 r., predseda 

predstavenstva poľnohosp. družstva 

Nezávislý kandidát 

14. Kornélia Tužinská, Ing., 27 r., materská 

dovolenka 

Nezávislý kandidát 

15. Miroslav Zabadal, 39 r., živnostník 

Sloboda a Solidarita 
 

  Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov 
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Počas tohtoročnej sezóny sa konalo niekoľko hasičských súťaží  a hoci nemáme veľmi 

natrénované a nie je  ľahké sa hlavne počas leta a dovoleniek vyskladať, snažili sme sa  

aspoň na niektorých súťažiach zúčastniť. Niekde sa nám darilo lepšie, niekde horšie no za 

zmienku  stojí aspoň tretie miesto, ktoré sme vybojovali na Okresnej hasičskej súťaži 

v Kopčanoch (pohár na fotografii). Okresná súťaž sa konala v sobotu 9.7.2022 a naša účasť 

tam bola povinná, nakoľko je to  podmienka pre usporiadanie domácej súťaže. V túto 

sobotu  sa zároveň v našej obci konal  detský deň, ktorý na  podnet nášho predsedu 

Vladimíra Smaženku 

usporiadali  spoločne obec a 

organizačné zložky z obce.  

Takže po Okresnej súťaži sme 

sa rýchlo ponáhľali domov na 

ihrisko, aby sme ešte stihli  

deťom, ktoré celý deň na 

ihrisku súťažili v rôznych 

disciplínach, pripraviť penovú 

šou. Keďže bolo krásne letné 

počasie deti sa v pene do 

sýtosti vybláznili a zahájili tak 

prázdniny. V sobotu 3.9.2022, 

keď miestne 

poľnohospodárske družstvo 

usporiadalo Dožinkové 

slávnosti, opäť nechýbala 

hasičská penová šou pre deti, 

ktoré využili posledné slnečné 

lúče tohto leta a s prázdninami 

sa rozlúčili.  

 

Michal Horváth,  

DHZ Popudinské Močidľany 
 

 

 

Vykurovacie obdobie je typické nebezpečenstvom vzniku požiarov. V tomto období je 

potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzame do kontaktu s vykurovacími zariadeniami, im 

venovali zvýšenú pozornosť. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici 

zdôrazňuje, že špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú 

prípravu tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky, pretože príčiny požiarov 

v tomto období sa každoročne opakujú. Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť 

vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah     k vytvoreniu podmienok 

bezpečnej prevádzky. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov o svojich povinnostiach a 

požiadavkach na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a 

elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a 

používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania 

kontrol.  Skontrolujte si teda riadne, ešte pred začatím vykurovacej sezóny 2022/2023 všetky 

svoje vykurovacie zariadenia a nepodceňujte, čo i len drobnú závadu na nich.  
 

ORHaZZ Skalica  

 

 

V sobotu, 29.10.2022 si občania budú  voliť 

aj svojich zástupcov do orgánov 

samosprávnych krajov. Ide tzv. „župné 

voľby“. Spomedzi 10 kandidátov si občania 

zvolia predsedu Trnavského samosprávneho 

kraja. 

 

 

Registrovaní kandidáti na voľbu predsedu 

Trnavského samosprávneho kraja: 

 

 

 

1. Martin Beluský, Ing.,PhD., 35 r., Piešťany, 

poslanec Národnej rady, 

Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko 

 
2. József Berényi, Mgr., 55 r., Dolné Saliby, 

Podpredseda samosprávneho kraja, 

ALIANCIA– Maďari. Národnosti. Regióny  

 
3. Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r. Holíč, 

primátor  

Slovenská národná strana, SMER – SD 

 
4. Martin Červenka, Ing., 38 r., Ratkovce 

starosta obce 

Nezávislý kandidát 

 
5. Roland Hakszer, 50 r., Dunajská Streda 

poslanec mestského zastupiteľstva, 

viceprezident národného šport.  zväzu, 

Nezávislý kandidát 

 
6. Roman Chudý, Mgr., 53 r. Piešťany 

advokát 

ŽIVOT – Národná strana 

 
7. Zdenko Rosina, 52 r., Trnava 

podnikateľ 

Národná koalícia / Nezávislí kandidáti 

 
8. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., Malženice 

súkromný podnikateľ 

Hnutie Občan Národ Spravodlivosť 

 
9. Veronika Temňáková, Ing.,Mgr., 33 r., 

súkromná podnikateľka, Galanta, 

REPUBLIKA 

 
10. Jozef Viskupič, Mgr., 46 r., Trnava 

predseda samosprávneho kraja 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti  

- OĽANO, NOVA, Kresťanská únia, 

ZMENA ZDOLA, Sloboda a Solidarita, 

Kresťanskodemokratické hnutie, SPOLU 

– občianska demokracia, ŠANCA, 

Občianski demokrati Slovenska, ZA 

ĽUDÍ, SME RODINA, Občianska 

konzervatívna strana, Demokratická 

strana, Magyar Fórum - Maďarské 

fórum. 

 

 



 
 

Periodikum Obecný hlásnik č. 3/2022. Vydavateľ Obec Popudinské Močidľany, so sídlom Popudinské Močidľany č. 56, 908 61, IČO: 00309834. 
Zápis periodickej tlače do zoznamu MK SR pod č. EV 4236/10. Periodikum vychádza štvrťročne. Redaktorka Mgr. Dana Žúrková. Príspevky 
posielajte na: hlasnikpm@gmail.com. ISSN 1338-838X. Dátum vydania: 30. septembra 2022 
 

Strana 8 
Obecný hlásnik 

 
 

V sobotu dňa 30.7.2022 sa v našej obci po dvojročnej „covidovej“ prestávke konal už 17. 

ročník Nočnej hasičskej súťaže, ktorú tradične usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor 

Popudinské Močidľany. Nad súťažou  visel  až do posledných chvíľ otáznik, nakoľko  aj 

hasičský šport, rovnako ako iné športové, či kultúrne podujatia sa po covide rozbieha len 

pomaly. Veľa tradičných účastníkov súťaže jednoducho nevedelo vyskladať súťažný tím, 

alebo  nemali natrénované.   Rovnaký problém sme riešili aj  u nás a k tomu sme mali 

obavu   z nepriaznivej predpovede počasia, lebo hoci bolo celé leto horúce a suché, 

práve na víkend, kedy bola súťaž plánovaná  bolo hlásené ochladenie a 80% zrážky.  

Registráciu tímov sme nechali otvorenú  do posledného možného termínu a keďže sa 

nakoniec zaregistrovalo aspoň 10 tímov rozhodli sme sa súťaž usporiadať. Súťaž začala 

o 22.00 hod. nástupom mužstiev a už tradične sa súťažilo na dva pokusy z ktorých sa do 

výsledkovej listiny počítal ten lepší čas. Pre tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch 

miestach v mužskej a v ženskej kategórii boli pripravené trofeje v podobe športových 

pohárov a tiež medaila pre každého člena tímu, ktoré nám tradične zabezpečila obec. 

Okrem toho si víťazi v oboch kategóriách odniesli putovné poháre. Tieto nám po dvoch 

rokoch priviezli hasiči z Radimova, ktorí  na našej poslednej súťaži v roku 2019  vyhrali 

obidve kategórie,  no na tohtoročnej súťaži sa nezúčastnili a svoje prvenstvo k nám obhájiť 

neprišli.  Samotná súťaž prebiehala bez väčších problémov a aj keď celý deň, keď sme 

súťaž chystali pršalo, počas súťaže sa vyčasilo a dážď ustal. Pršať znovu začalo až o 02:00 

hodine, ale to už krátko predtým stihol veliteľ Michal Horváth vyhlásiť výsledky súťaže 

a odovzdať zúčastnením ich trofeje. Tento rok sa u nás darilo hasičom a hasičkám 

z Letničia, ktorí vyhrali v  mužskej aj v ženskej kategórii a odniesli si tak nielen poháre za 

prvé miesto, ale aj tie putovné. V mužskej kategórii skončili druhí hasiči z Holíča a tretie 

miesto vybojovali domáci Popudinské Močidľany. V ženskej kategórii skončili ako druhé 

hasičky z Dojča a tretie boli Gbely. Veríme, že sa súťaž páčila všetkým zúčastneným aj 

tým, ktorým sa u nás nedarilo. Ďakujeme všetkým súťažiacim za ich snahu sa vyskladať a 

prísť si zasúťažiť,  lebo svojou účasťou nám vlastne umožnili usporiadanie tohtoročnej 

nočnej hasičskej súťaže. Veríme, že sa nám túto tradíciu podarí uchovať aj do ďalších 

rokov. I aj keď si uvedomujeme „ťažké časy“, ktoré na nás všetkých  idú, bola by škoda 

nechať súťaž zaniknúť. Aj preto touto cestou vyzývame  všetkých, ktorí by mali záujem stať 

sa  novými členmi  DHZ Popudinské Močidľany,  pomáhať ľuďom a obci ako dobrovoľní 

hasiči, alebo reprezentovať obec v hasičskom športe, aby neváhali a ozvali sa nám. 

Oslovte osobne starších členov hasičov, alebo veliteľa  prípadne nás kontaktujte 

prostredníctvom sociálnych sietí – ČAKÁME NA VÁS.  

Týmto ĎAKUJEM všetkým členom DHZ aj ostatným sympatizantom, ktorí sa aktívne podieľali 

na  príprave a bezproblémovom priebehu nočnej hasičskej súťaže a tiež Vám divákom za 

účasť, ktorú nám dúfam zachováte aj v budúcnosti.  

 

  
 

Michal Horváth, DHZ Popudinské Močidľany 

 

Registrovaní kandidáti na voľbu poslancov 

Trnavského samosprávneho kraja vo 

volebnom obvode č. 6 (okres Skalica): 

 

1. Veronika Buc, Mgr. PhD., 41 r., Skalica 

viceprimátorka 

Nezávislý kandidát 

2. Rastislav Caletka, 54 r., Holíč 

konateľ spoločnosti 

Nezávislý kandidát 

3. Matej Čambal, PhDr., 36 r., Holíč 

štátny zamestnanec 

HLAS – sociálna demokracia 

4. Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r., Holíč 

primátor  

Slovenská národná strana 

5. Peter Flamík, Mgr., 48 r., Prietržka 

starosta 

SMER – sociálna demokracia  

6. Jozef Hazlineg, Ing., 54 r., Gbely 

primátor 

Nezávislý kandidát 

7. Martin Kadlec, Ing., Ing.,MBA, 36 r., Holíč 

Konateľ spoločnosti 

OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, SaS, 

KDH, SPOLU - občianska demokracia, 

ŠANCA, ODS, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS 

8. Oľga Luptáková, Mgr., 57 r., Skalica 

riaditeľka materskej školy 

Nezávislý kandidát 

9. Katarína Mičová, Mgr., MBA, 39 r., Holíč 

pedagogička, vedúca pracovníčka 

Progresívne Slovensko 

10. Ľudmila Mičová, Ing., 61 r., Holíč 

riaditeľka školy 

OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, SaS, 

KDH, SPOLU - občianska demokracia, 

ŠANCA, ODS, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS 

11. Ladislav Petržala, 28 r., Skalica 

Strojmajster 

Kotlebovci – ľud. strana Naše Slovensko 

12. Patrik Renováček, 48 r., Koválovec 

starosta obce 

Starostovia a nezávislí kandidáti 

13. Milan Roman, Ing., MBA, 50 r., Skalica 

prezident šachového zväzu, ekonóm 

Strana obcí a miest – SOM Slovensko 

14. Mário Strapák, 51 r., Petrova Ves 

živnostník 

REPUBLIKA 

15. Rudlof Šantavý, Ing., 51 r., Skalica 

slobodné povolanie – projektant 

Nezávislý kandidát 

16. Marek Ševčík, Mgr. 44 r., Holíč 

poslanec Národnej rady 

OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, SaS, 

KDH, SPOLU - občianska demokracia, 

ŠANCA, ODS, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS 

17. Dana Žúrková, Mgr., 50 r., Popudinské 

Močidľany, starostka obce 

Starostovia a nezávislí kandidáti 

 

Vo volebnom obvode č. 6 (okres Skalica) sa 

volia 3 poslanci 
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Možno si nejako takto, ako je uvedené v názve článku,  povzdychli starší žiaci, keď sa 

pripravovali na návrat do školských lavíc. U prvákov to bolo asi iné, lebo sa chystali   

do školy prvýkrát. Už sme prváci. To je skvelé! To som zvedavý/zvedavá,  čo sa budeme 

v tej škole učiť. Počuli sme, že ABECEDA nie je až taká ťažká. Prváci aj nejaké písmená 

poznajú od starších súrodencov. V školskom roku 2022/2023 nám rodičia priviedli päť 

prvákov. Sú to: Dorotka Jančíková, Katka Olbertová, Sebastiánko Sloboda, Robko  

Vacenovský a Kristinka Daria Varga. Všetci sa tešíme, že prišli medzi nás. Pani učiteľky 

spolu s pani starostkou a rodičmi sme im popriali veľa radosti zo školskej práce. 
 

Mgr. Mária Sprušanská, učiteľka ZŠ 
 

 
 

 

Po dvojročnej prestávke, spôsobenej covid opatreniami, sme opäť mohli troška 

slávnostnejším spôsobom začať školský rok. Všetci žiaci Základnej školy Popudinské 

Močidľany, ktorých je v školskom roku 2022/2023 dovedna 24, sa zišli na školskom dvore 

a prváčikovia mali pri sebe v tento slávnostný deň aj rodičov, resp. mamičky. Na úvod 

prečítal báseň z prostredia školy Oliver Čapkovič. Potom sa slova ujala riaditeľka školy 

Mgr. Jana Šteflíková, ktorá deti privítala a popriala ich veľa úspechov. Rovnako úspešný 

školský rok poprala deťom aj starostka obce Mgr. Dana Žúrková, ktorá si pre každého 

žiačika školy pripravila aj prekvapenie v podobe knižnej publikácie o našom regióne 

Záhorie. Naše deti sú veľmi šikovné, tak nech sa im v škole páči a darí počas celého 

roka. 

Jarmila Šedivá, vychovávateľka ŠKD  

 

Nový školský rok sa začal aj deťom z našej 

materskej školy. Tohto roku je kapacita školy 

na 100% naplnená a ešte 3 deti boli do škôlky 

prijaté na výnimku. Teda materskú školu bude 

navštevovať spolu 24 detí. Z tohto počtu je 9 

detí v predškolskom veku, a teda je pre nich 

absolvovanie tohto školského roku povinné. Už 

teraz sa musia postupne pripravovať, že sa 

o rok stanú prvákmi. Úplne novým, doposiaľ 

neskúseným prostredím, je škôlka pre 7 detí – 

nováčikov. Musia si trocha zvykať, že už nie sú 

stredobodom pozornosti a nemajú pri sebe 

mamičku 24 hodín denne. Už sa musia podeliť 

o pozornosť dospelých, či o hračky 

s ostatnými novými kamarátmi v škôlke. 

V doterajšom chode materskej školy 

dochádza tohto roku k zmenám, najmä čo sa 

financovania týka. Obec prijala nové 

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa 

upravila výška školného na sumu 25 €/mesiac, 

takisto sa upravila aj výška stravného 

a samozrejme stúpli poplatky za čiastočnú 

úhradu režijných nákladov z doterajších 2 € na 

6 €/mesiac. Výška školného sa týmto 

nariadením upravovala aj pre prevádzku 

školského klubu detí. Myslím, že nie je 

potrebné obsiahlo vysvetľovať potrebu tohto 

navýšenia. Prevádzka školy je rovnako ako 

akákoľvek prevádzka, či tiež domácnosť, 

závislá od cien potravín, energií, materiálov 

a pod., ktoré stúpajú nahor každým dňom. 

Bohužiaľ sa to všetko odzrkadlí vo zvýšených 

nákladoch, ktoré však musia znášať tí, ktorých 

deti školské zariadenie navštevujú. V tomto 

roku sa tiež uskutoční voľba riaditeľa 

materskej školy, nakoľko v novembri 2023 

končí 5 ročné funkčné obdobie. Na 

webstránke obce sú zverejnené podmienky 

výberového konania.  

Všetok personál materskej školy a školskej 

jedálne, želá nielen deťom škôlky, ale aj ich 

rodičom úspešné zvládnutie celého školského 

roku. Veríme, že už neprídu žiadne covid 

obmedzenia a že na tváričkách nám 

zverených detí bude čo najviac úsmevov a čo 

najmenej slzičiek. Všetci si však musíme 

popriať pevné nervy. 
 

Jana Malcovičová, riaditeľka MŠ 
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PD Popudinské Močidľany, družstvo usporiadalo 3.9.2022 dožinkovú slávnosť spojenú 

s poďakovaním za úrodu, po dvojročnom prerušení zapríčinenom  covidovou 

pandémiou. Touto slávnosťou sa snažíme o zachovanie tradície slávnosti dožiniek  v našej 

obci spojenej  s ďakovnou sv. omšou. Slávnosť začala  touto omšou v kostole Sv. Šimona 

a Júdu v Močidľanoch, za veľmi peknej účasti veriacich  a  krojovanej  mládeže a detí. 

Sv. omšu  slúžil páter Viktor, ktorý v homílii zdôraznil význam pokory a zachovania 

tradície, vyjadrenia vďaky za požehnanie úrody, nakoľko dosiahnutá úroda je  

výsledkom zodpovednej práce poľnohospodárov, v spojení vo veľkej časti aj s Božím 

požehnaním . Zároveň  vyzdvihol  dôležitosť zachovania  tradície,  účasti  krojovaných 

dospelých, mládeže a detí  na  slávnosti, ktoré  sú  prejavom osobitosti našej obce v 

regióne. V poobedňajších  hodinách  začal  kultúrny program v areáli  TJ,  kde bola pre 

občanov našej obce  pripravená  ochutnávka  pečeného  býka a poľovníckeho guľášu, 

spojená s ochutnávkou  miestnych vín. Celé poobedie bol sprístupnený areál  PD, kde  

bola vystavená  poľnohospodárska technika, s možnosťou prehliadky  úseku  živočíšnej  

výroby. Veľký  záujem bol o vyhliadkové jazdy na koči s konským záprahom a deti si užili 

hru v hasičskej pene. Spestrením programu  bola  ukážka  leteckého  akrobatického  

modelárstva v prevedení  majstra  sveta  pre rok 2022 Ing. Igora Burgera. K dobrej  nálade 

prispela do  neskorého večera i živá hudba manželov Pollákových zo susednej obce 

Prietržka. Celú  slávnosť a jej dôstojný priebeh,  bolo možné zabezpečiť len za pomoci a 

širokej spolupráci oslovených organizácií našej obce. Naše poďakovanie patrí pátrovi 

Viktorovi za  celebrovanie sv. omše, p. Štefánii Kutalovej a ostatným ženám za prípravu a 

výzdobu kostola, deťom a mládeži za účasť v krojoch, vedeniu obce, vedeniu a členom, 

miestneho Poľovníckeho združenia, Záhradkárskeho a vinohradníckeho spolku,  nášmu 

Dobrovoľnému hasičskému zboru a Telovýchovnej jednote za ich pomoc k príprave  

a dôstojnému  priebehu spoločnej slávnosti .  

PD Popudinské Močidľany je  súčasťou našej obce s cieľom dlhodobo hospodáriť na 

pôde našich občanov, a aj touto slávnosťou chceme  vyjadriť  poďakovanie za dôveru, 

ktorú  nám vlastníci pôdy prejavujú vo  forme zmluvného prenájmu pôdy. Ďakujeme  za 

vašu účasť. 

 
 

Ing. Pavel Tokoš,  

predseda predstavenstva PD 

 

Vážení  majitelia pôdy, v súčasnosti prebieha 

v našich  katastrálnych územiach projekt  

pozemkových úprav s cieľom zníženia  

rozdrobenosti vlastníctva pôdy t.j. :  

-zlúčenia vašich pozemkov do celkov  

s rovnakou  bonitou /kvalitou/,  

-dodržanie kvality lokálneho umiestnenia 

poľnohospodárskej pôdy vo vašom vlastníctve 

po dohode každého vlastníka pôdy 

s projektantom pozemkových  úprav. 

V súvislosti s týmto projektom dostávate ponuky  

na odpredaj  pôdy vo vašom vlastníctve  od 

rôznych podnikateľských subjektov, ktoré sa 

deklarujú, ako miestni podnikatelia v 

poľnohospodárstve. Na  základe informácii 

z okolia  nášho regiónu vo väčšine prípadov sa 

jedná o spoločnosti s cieľom špekulatívneho 

nákupu pôdy, t.j nie za účelom 

obhospodarovania pôdy, ale za účelom 

ďalšieho obchodovania s vašou poľnohos-

podárskou pôdou. Obraciame sa na Vás, ako 

miestny dlhodobý  obhospodarovateľ poľno- 

hospodarskej pôdy, ktorého  cieľom je  byť aj 

v ďalšom období stabilný obhospodarovateľ  

pôdy. V prípade  Vášho rozhodovania o predaji 

poľnohospodárskej pôdy  vo  vašom vlastníctve 

ponúkame odkúpenie vašej pôdy za 

podmienok, ako sú vám ponúkané týmito 

spoločnosťami. Naša ponuka je spojená 

s našou dlhodobou  stratégiou stabilného 

poľnohospodára v našej obci, ktorý je  aktívnou  

súčasťou spoločenského života obce. V prípade 

záujmu o odpredaj poľnohospodárskej pôdy 

nás kontaktujte: 

 

Tel: 0910 856 150 , 0910 819 997 

E mail: pozemky@pdpopudinskemocidlany.sk    

            ekonom@pdpopudinskemocidlany.sk 
 

 PD Popudinské Močidľany, družstvo 

 
 

 

 

 

 

 

Od roku 2019 fungoval, tzv. „smetizberák“. 

Teda miesto, kde mohol občan umiestniť 

veľkoobjemový odpad a niektoré vybrané 

komodity separovaného zberu. Spočiatku 

bolo odpadu naozaj neprimerane veľa. Preto 

sme veľmi privítali možnosť prenájmu budov 

od PD Popudinské Močidľany, kde sme tento 

odpad dočasne umiestnili pred jeho 

odvezením na skládku. Vo všeobecnosti 

možno usúdiť, že myšlienka zriadenia 

takéhoto úložiska bola správna a treba v nej 

pokračovať. Avšak už nie na tomto mieste. 

Majiteľ PD sa rozhodol, že nevyužité budovy, 

ktoré sa nachádzajú na hospodárskom dvore 

budú zbúrané, a preto sme museli tento 

priestor uvoľniť. Momentálne sa zaoberáme 

myšlienkou, kde obdobný priestor na uloženie 

odpadu zriadiť. Všetko komplikuje výstavba 

vodovodu, pretože vhodným priestorom sa 

javí časť plochy parkoviska pri futbalovom 

ihrisku. Avšak momentálne je pozemok 

využívaný na dočasné uloženie stavebného 

odpadu zo stavby vodovodu. Preto budeme 

musieť chvíľu strpieť absenciu smetizberáka, 

a to aspoň do doby, kedy bude vodovod 

zrealizovaný v oboch častiach obce.  

 
Mgr. Dana Žúrková, starostka 
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Vedeli ste, že v našej dedine 

na Záhorí máme skutočne 

výnimočné športové talenty, 

ktoré dosahujú medzinárod- 

dné úspechy? O skvelom 

motoristickom športovcovi 

Šimonovi Joštovi, ktorého 

sláva sa už pomaly hviezd 

dotýka, sme už niekoľko- 

krát písali a verím, že o jeho 

úspechoch ešte veľa 

počujeme a mnohé ešte 

napíšeme. Ďalším „chlap- 

com z  dediny“,  ktorý 

reprezentuje našu obec, 

Záhorie a samozrejme aj 

celú krajinu, je Michal 

Caletka. Pred rokmi sme už 

o ňom písali, keď zdolal 

najvyšší alpský vrchol Mont 

Blanc, kde okrem iného 

vztýčil našu obecnú vlajku. 

Teraz sme sa ho opýtali na 

jeho súčasné športové 

aktivity a cestu, ako sa k nim 

dostal. Tu je jeho odpoveď: 

  

„Už od raného veku som vždy inklinoval k športom pre jednotlivcov, 

avšak ako správny chlapec vyrastajúci na dedine, som 

futbal  nemohol vynechať. Postupom času a pribúdaním rokov, som si 

prešiel od silových športov, cez hory, ktoré som si zamiloval, až ku 

športu, ktorý som si veľmi obľúbil, a tým je triatlon. Triatlonu som sa 

začal venovať  v roku 2018, kedy som sa začal s týmto športom len 

zoznamovať. Veľmi ma  zaujal a hneď som sa prihlásil na pretek vo 

Švajčiarsku na dlhého Ironmana. Po opadnutí prvotnej eufórie som to 

začal konzultovať s profesionálmi, a aj s mojím terajším trénerom 

Ľubošom Oravcom.  Mal som to obrovské šťastie, že som sa v horách 

zoznámil s bývalou slovenskou reprezentantkou a špičkovou 

profesionálnou triatlonistkou Andrejkou Dermekovou, ktorá ma trošku 

schladila a posadila späť na zem. Po konzultácii s ňou som zvážil svoje 

možnosti a prihlásil som sa na iný pretek toho istého typu, Ironman len 

na polovičnú časť. Ten som žiaľ, ale nikdy neabsolvoval. Kvôli 

covidovým opatreniam preteky neustále presúvali z roka na rok, až mi 

termín nevyhovoval a pretek som nadobro zrušil. Takže môj úplne prvý 

pretek sa konal až v roku 2021 na Slovensku. Bol to polovičný triatlon 

ktorý som úspešne  absolvoval. Potom som zvládol celý rad 

polovičných triatlonov (1,8 km plávanie, 90 km cyklistika a 21 km 

beh). Chcel som sa posunúť niekam ďalej, a tak som sa prihlásil na svoj 

úplne prvý dlhý Ironman na Slovensku, nazývaný ako Slovakman, v 

Piešťanoch (3,8 km plávanie, 180 km cyklistika a 42,2 km beh).  Veľmi 

som sa toho preteku bál a nevedel som, ako sa moje telo k tomu 

postaví. Ešte nikdy som nebol vystavený  takej záťaži. Dokonca ešte asi 

mesiac pred pretekmi som zvažoval, že svoje štartovné predám, no to 

sa mi vďaka Bohu nepodarilo, a ja som musel štartovať. A tak som 1. 

augusta roku 2021 úspešne absolvoval svoj prvý dlhý triatlon s časom 

13:57:35 hod. Od tej doby som si triatlon zamiloval. Začal som sa mu 

venovať intenzívnejšie, a tým sa samozrejme aj museli zintenzívniť 

tréningy.  Často krát som trénoval aj 18 hodín týždenne. V tomto roku 

som absolvoval na úvod sezóny Bratislavský maratón,  dva 

medzinárodné preteky stredného triatlonu v Českej republike, 

majstrovská Slovenská v šprint triatlone  a niekoľko krátkych behov tu v 

okolí môjho rodiska. A takmer na konci sezóny som absolvoval zatiaľ 

pre mňa asi najťažší pretek a to Majstrovstvá Čiech a Slovenska v 

horskom ultra maratóne, známy ako Beskydská  Sedmička, čo je beh 

naprieč Beskydami o dĺžke 101 km s celkovým prevýšením takmer 

5500 m. Úspešným ukončením tohtoročnej sezóny mal byť maratón v 

ČR v meste Třeboň,  na ktorom sa už žiaľ nemôžem zúčastniť, nakoľko 

som sa zranil a nestihol by som to dotrénovať, tak som musel sezónu 

predčasne ukončiť. Momentálne mám tréningovú pauzu a hneď po 

vyliečení začína zimná príprava objemových tréningov na ďalšiu 

sezónu 2023, na ktorej dúfam ešte úspešnejšie budem reprezentovať, 

nie len seba, ale aj Slovensko a obec, v  ktorej som vyrástol a žijem tu 

so svojou rodinou“. 

 
                                              Michal Caletka 

 
 

Vyzerá to, že toto číslo Hlásnika je plné športových talentov, na 

ktoré môžeme byť právom hrdí, a to o to viac, ak takým 

úspešným športovcom je zástupca nežného pohlavia. Presne 

takou športovkyňou je Mgr. Marianna Furicová, ktorú sme 

oslovili, aby sa so skromnosťou jej vlastnou predstavila 

a rovnako ako Michal Caletka nám prezradila, ako sa k tomuto 

druhu športu dostala: 

„No, nemám sa čím chváliť, behám len tak rekreačne, pre 

radosť, bez nejakých naštudovaných teórií. Obujem tenisky a 

behám. Tak intenzívnejšie som sa začala behu venovať 

nástupom covidu, keď bolo viac obmedzení, viac voľného času. 

Najprv to bola rýchlochôdza, kde som pridávala viac km, potom 

už mi to bolo málo a postupne som prešla na beh. Ak sa ma 

niekto opýta, že koľko behám, tak to je ťažké vysvetliť, pretože 

je to individuálne. Pre predstavu zabehnem v priemere 10 km a 

mesačne asi tak od 100 do 200 km. Lepšie sa mi behá v zimných 

mesiacoch. Netreba sa báť behať v zime, je to oveľa ľahšie a 

príjemnejšie, aj keď má človek pocit, že bude viac chorý. Priam 

naopak, získa lepšiu imunitu, lepšiu kondičku, stačí sa len 

vhodne obliecť. Ten, kto sa venuje nejakému športu vie aké sú 

benefity. Nie je to len o fyzickom vypätí, ale aj psychickej 

pohode, takej dobrej psychohygiene, najmä v tejto 

uponáhľanej dobe, kde telo sa nabije potrebnými endorfínmi. 

Samozrejme sa stratí aj nejaké to kilečko. A keď si niekto myslí, 

že nebude behať lebo nemá k dispozícii bežeckú dráhu a 

chodníky, tak sa mýli. Aj v našej obci sa dajú nájsť pekné trasy, 

dlhšie, kratšie, asfaltové, rovinky, kopce, poľné cestičky. Stačí 

vyjsť z komfortnej zóny. Aj keď sa behu venujem len tak pre 

radosť, mám odskúšané aj nejaké preteky.  Dva roky po sebe 

som získala 3. miesto v kategórii žien nad 35 rokov na 

Záhoráckom polmaratóne v Senici. Taktiež sa mi zadarilo na 

charitatívnom behu pre onkologických pacientov Skalická 

osmička, kde som tiež obhájila 3. miesto. A za najväčší úspech a 

splnený sen považujem tohtoročný beh Od Tatier k Dunaju. Je to 

345 km dlhý štafetový beh, kde beží tím z 12-tich členov. Začali 

sme v sobotu ráno v Jasnej a skončili v nedeľu poobede na 

nábreží Dunaja v Bratislave. V poslednej dobe sa začína viac 

ľudí venovať športu. Možno v značnej miere k tomu prispel aj 

covid, možno aj uvedomenie si ľudí, že pohyb je veľmi dôležitý 

pre zdravie. Preto je príjemné stretávať čím ďalej tým viac 

bežcov. A budem rada, keď niekoho motivuje aj môj bežecký 

príbeh. A keď niekde uvidíte zmordovaného bežca, ktorý beží v 

nepriaznivom počasí, po tme, netreba ho ľutovať, my netrpíme 

,,my lietame". 

Mgr. Marianna Furicová 
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U11 - Novovytvorené družstvo U11 má za sebou prvé majstrovské zápasy – pre väčšinu 

z nich to boli ich prvé zápasy v živote. V ich zápasoch padá veľa gólov, čo určite poteší oko 

nestranného fanúšika.  

A čo na to hovorí 

ich tréner David 

Cúl?„S tréningami 

sme začali až 

koncom júla, 2 

týždne pred 

začiatkom súťaže. 

Ako najmladšie 

mužstvo v súťaži boli prvé zápasy veľkou skúškou. Po úvodných vysokých prehrách sa 

nevzdávame a pokračujeme v zlepšených výkonoch. Prístup chlapcov k tréningom je 

pozitívny, verím že sa budeme postupnými krokmi zlepšovať a prídu aj prvé úspechy.“ 

 

U15 - Náš druhý 

žiacky tím funguje 

už tretí rok a na 

výsledkoch je to 

vidieť. Pod 

vedením trénera 

Petra Tokoša opäť 

ašpiruje na 

najvyššie priečky 

tabuľky. V prvej 

oviska polovici jesennej časti nás potešil návrat bratov Dohnálkovcov do rodnej dediny, 

návrat Damiána Kosíra a najmä viditeľné zlepšenie všetkých mladých hráčov, ktorí 

dokazujú, že minuloročný úspech nebol náhodný. 
 

 

A-team - Po úvodných deviatich zápasoch sa náš A-team nachádza na poslednej priečke a opäť ho čaká boj o záchranu, tak ako 

posledné roky. Situácia je o to komplikovanejšia, že sme doteraz nezískali ani jeden bod.  
 

Smerom k ďalším zápasom sa však pozeráme optimisticky, čo 

potvrdzuje aj tréner A-teamu Ľubomír Fagan: „Po rozhovore 

s vedením klubu som bol oboznámený so situáciou v klube, kde sme 

si povedali, že bude treba doplniť tím novými hráčmi. To sa nám 

čiastočne podarilo. Letná príprava bola krátka a účasť na tréningoch 

bola slabá. Tím nebol po kondičnej stránke pripravený na začiatok 

sezóny, čo sa odzrkadlilo v doterajších výsledkoch. Prístup väčšiny 

hráčov k tréningovému procesu je stále slabý, preto s vedením klubu stále pracujeme na doplnení tímu, čo sa nám aj s vedením klubu 

v poslednom prestupovom mesiaci podarilo. Bohužiaľ sa nám zranili kľúčoví hráči, čo náš tím ešte viac oslabilo. Teraz, keď sa nám podarilo 

doplniť tím, verím, že sa zlepší tréningový proces a príde aj k zlepšeniu výkonov nášho mužstva. Terajší cieľ je pokúsiť sa získať 

v zostávajúcich jesenných zápasoch čo najviac bodov, v zimnej príprave dobre potrénovať, aby sme boli pripravení na boj o záchranu 

v najvyššej okresnej súťaži.“ 

TJ Popudinské Močidľany 

 
 
 

 

Od posledného príspevku zo zákulisia 

dostihového športu v našej obci, ktorý bol 

zverejnený v predchádzajúcom čísle 

Obecného hlásnika, možno povedať, že 

Tomáš Roman sa už plne zapracoval do 

dostihovej „prevádzky“. Vďaka svojmu 

talentu k tomuto druhu športu a nízkej váhe 

sa stáva čoraz žiadanejším. Doteraz 

zaznamenal 4 víťazstvá, z toho jedno aj 

medzinárodné v Prahe a viacero ďalších 

umiestnení. Momentálne sa chystá na 6 

dostihov, v Brne a Prahe, čo je na amatéra 

pekne veľké sústo, ale veríme, že všetky 

dostihy úspešne zvládne. Liana Dohnálková 

si medzičasom urobila amatérsku licenciu 

a zatiaľ odjazdila 2 dostihy. V jednom bola 

síce posledná, ale v druhom sa umiestnila 

na 2. mieste.  Svoj prvý dostih odjazdila na 

koni Vulcan Hill a v Senici bola na víťaznej 

vlne s poníkom Kasim. Takisto, ako Tomáš 

Roman, aj ona sa pripravuje na dostih 

v Bratislave. Odjazdila aj zopár dostihov 

poníkov nad 135 cm, kde aj 2 x vyhrala. 

Ďalšie dve milovníčky tohto športu Klára 

Brišková a Anna Vojteková prešli k iným 

trénerom, tak verím, že sa im darí rovnako 

dobre a budeme môcť v budúcnosti 

informovať aj o ich úspešnej reprezentácii.  

Na fotografii hore Tomáš Roman ako víťaz 

na dostihoch v Bratislave s kobylkou 

Yasminia. S touto kobylkou vyhral už 2 

preteky. 
 

Ivana Dohnálková  
 
 

 


