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Noviny vydávané Obcou Popudinské Močidľany                                                   č. 4/2022, ročník XII. 

V elektronickej podobe na www.popudinskemocidlany.sk 
 

 
 

V utorok 6.12.2022 navštívili našich škôlkárov i školákov sv. Mikuláš, anjel a čert.  Viac sa   

dočítate ďalej v našom Hlásniku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad  Popudinské  Močidľany  oznamuje  občanom, že v dňoch od 

27.12.2022   do   05.01.2023   (vrátane)   bude  obecný  úrad   pre   verejnosť 

zatvorený !  Matričný  úrad  bude   vybavovať  len   záležitosti   týkajúce   sa 

pohrebu, a  to  na   tel.  č.  0911 567 823.   Zamestnanci   Obce   Popudinské  

Močidľany  želajú všetkým  občanom   šťastné  a  veselé  Vianočné sviatky 

a všetko najlepšie do nastávajúceho roku 2023. 

 
 

Dvadsiaty druhý rok v novom tisícročí, 

 sa pomaly, ale iste, už čochvíľa skončí. 

Pre niekoho rok šťastný, pre iného menej, 

ale taký je už život a treba kráčať ďalej. 

 

Dennodenne ísť po kľukatej púti života, 

na ktorej nás nečaká len láska a dobrota. 

 Všetci už to na vlastnej koži poznáme,  

že občas na tejto ceste aj zlo stretáme. 

 

Nech takých je čo najmenej stretnutí, 

ktoré Vám putovanie životom zosmutní. 

V roku 2023 majte šťastia a zdravia veľa, 

To všetko Vám zo srdca starostka želá. 

 
Celé zimné sviatočné obdobie sa začína 

Vianocami a končí sviatkom Troch kráľov. 

Takto tento sviatok v ilustrácii (obr. hore) 

zachytil Miško Duchoslav, žiak 4.r. našej ZŠ 

 
       

     Duchovné slovo 

 

Žijeme vo svete, ktorému kraľujú 

rôzne symboly. Už dieťa pozná farby 

obľúbeného futbalového klubu a 

jeho znak. Poznáme rozličné skratky 

a presne vieme, čo znamenajú a 

symbolizujú. Učitelia pomáhajú 

žiakom, aby si lepšie zapamätali 

učivo cez symboly, znaky a skratky. 

Aj v tieto dni naše mestá a obce sú 

plné symbolov. Všade vidíme 

svietiace vianočné stromčeky, 

zvončeky, vločky, vetvičky, 

hviezdy…, ktoré doslova hýria 

pestrými farbami. Každý , kto mohol 

zavítal do svojho domova. Podáva sa 

ryba a šalát, rozbaľujú sa vianočné 

darčeky. Všetko berieme ale akosi 

automaticky… Zamysleli sme sa 

niekedy nad tým, čo to všetko 

symbolizuje? 

Možno jednoducho povieme, že 

svetlá osvetľujú tmu nášho sveta a 

darčeky spĺňajú naše túžby a 

želania. Lenže tieto symboly splnia 

svoj význam až vtedy, keď 

vyrozprávame, ale aj pochopíme 

vianočný príbeh. Príbeh o tom, ako 

po stáročia ľudia čakali Mesiáša, 

ktorý napokon prišiel ako najväčší 

dar svetu, ako svetlo, ktoré osvetľuje 

tmu sveta. 

Vianoce nám hovoria, že 

najcennejším a najvzácnejším 

darom, ktorý sme dostali, je dieťa 

Ježiš, jeho pokoj a láska. A 

najštedrejším darcom je Boh Otec, 

ktorý nám dáva seba samého vo 

svojom Synovi. 

pokračovanie na str.5 

 

 

            Úvodník 
            Vážení spoluobčania a čitatelia nášho Hlásnika  
 

Máme pred sebou koniec roka 2022, ktorý asi pre mnohých nebude rokom najšťastnejším, 

hlavne nie pre ľudí na východ od hraníc našej krajiny. Sme svedkami  skutočne turbulentných 

zmien v spoločnosti, a to nielen na poli medzinárodnom, ale aj domácom. Po komunálnych 

voľbách, kedy prišlo v mnohých obciach a mestách, nielen nášho okresu, k výmene starostov 

a primátorov, sa veľké zmeny dejú aj vo vysokej vládnej politike nášho štátu. Som rada, že naša 

obec „móde zmien“ nepodľahla a veľmi ma tešia výsledky komunálnych volieb v nej. Je 

faktom, že naši občania dokážu rozumne a objektívne zhodnotiť prácu miestnej samosprávy za 

predchádzajúce roky a nežiadajú zásadné zmeny. Dôkazom toho je moje zotrvanie na poste 

starostky obce a takmer nezmenený poslanecký zbor, v ktorom prišlo k výmene len jedného 

poslanca, ktorý sa však sám rozhodol už ďalej nekandidovať. Občania pritom mali skutočnú 

možnosť voľby, keďže si vyberali poslancov s pomedzi 15-tich kandidátov a starostu z dvoch 

kandidátnych listín. Preto chcem aj touto cestou voličom poďakovať za ich podporu a dôveru. 

Dobrý pocit z výsledku volieb má však trocha trpkú príchuť, ktorá pramení zo skutočnosti, že 

tohtoročné voľby mali historicky najnižšiu volebnú účasť. Z nej možno vydedukovať, že 

polovičke oprávnených voličov je skutočne jedno, kto a ako túto obec riadi, kam obec 

smeruje a aký bude jej osud. To len potvrdzuje skutočnosť, že nespokojnosť občanov 

s výkonom verejných funkcií vo vládnej a parlamentnej politike sa prenáša aj na najnižšiu 

politickú úroveň, do samosprávy obcí a miest. Neodbornosť, nekompetentnosť, ba až sklony 

k anarchii, s ktorou sú občania dennodenne konfrontovaní na úrovni vedenia štátu, pripisujú aj 

tým, ktorí riadia slovenské obce a mestá. Je to priam katastrofa, ktorej dôsledky si teraz ešte 

neuvedomujeme. Niektoré mandáty vo vedení samospráv získali osoby, ktoré môžeme 

prinajmenšom nazývať dobrodruhmi. Kam toto dobrodružstvo samosprávy i štát dovedie 

uvidíme o pár mesiacov, či rokov, avšak ťažké časy, ktoré Slovensko a samotnú Európu čakajú, 

nedávajú takýmto dobrodružstvám prílišnú šancu. V našej obci zatiaľ dobrodruhom šance 

nedávame a verím, že to tak zostane aj do budúcna, pretože výsledky volieb sú pre nás, 

úspešných kandidátov nielen potešujúce, ale predovšetkým zaväzujúce. Sú signálom k tomu, 

aby sme vo svojej práci nepoľavili, o čo sa budeme snažiť a nielen v nastávajúcom roku 2023, 

do ktorého Vám želám veľa síl, zdravia, optimizmu, rodinnej i pracovnej pohody, a tak veľmi 

potrebnú dávku šťastia. 

                                                                                                       Vaša starostka, Mgr. Dana Žúrková 

  

http://www.popudinskemocidlany.sk/
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Po dvojročnej nútenej prestávke, ktorá bola spôsobená opatreniami zabraňujúcim šíreniu 

ochorenia Covid-19, mohli naši seniori opäť nerušene oslavovať svoj sviatok Mesiac úcty 

k starším, ktorým je celý október. Tento mesiac bol v našej obci skutočne štedrý na 

spoločenské akcie, keďže okrem tohto sviatku sa v októbri konala aj hodová zábava 

organizovaná našimi hasičmi  a posledný októbrový víkend ešte aj komunálne voľby. Naši 

„skôr narodení“ občania teda oslavovali v nedeľu 16. októbra 2022. A keď už oslava po 

tak dlhej pauze, tak teda v plnej paráde a lesku. Preto naše pozvanie predstaviť sa 

v kultúrnom programe prijala známa speváčka ľudovej a dychovej hudby Oľga Baričičová 

so svojimi kamarátmi, ako sama vraví, Lukášom Prajkom a Ludvíkom Čihánkom. Ich 

vystúpeniu, ktoré zožalo u našich seniorov veľký úspech, predchádzala prezentácia našich 

detí zo Školského klubu detí pri Základnej škole Popudinské Močidľany, pod vedením 

vychovávateľky Jarmily Šedivej. Potlesk a slová 

uznania, ktorým ohodnotili oslávenci vystúpenie 

detí, neboli o nič menšie ako tie, ktoré patrili 

následne pre profesionálnych zabávačov. 

Nechýbalo malé občerstvenie i darček pre 

našich seniorov – oslávencov. Jediné čo 

chýbalo bola trocha väčšia účasť zo strany 

tých, pre ktorých sa podujatie pripravovalo. 

Avšak tí, ktorí prišli a skvelo sa bavili posielajú 

zvyšku seniorskej obce odkaz.... kto neprišiel, 

môže banovať. Možno aj tento odkaz a dobrý 

chýr tejto oslavy, ktorý sa niesol obcou, zvýši 

účasť na tomto milom spoločenskom stretnutí na 

budúci rok, pretože vôľa v ňom pokračovať na 

strane organizátorov je. 
 

 

Mgr. Dana Žúrková 
 

 

 

Víkend 22.10 – 23.10.2022 patril močidlianskym hodom pod organizačnou taktovkou 

našich hasičov. Sviatok sv. Šimona a Júdu,  je síce 28.10. avšak tohto roku pripadli na tento 

termín komunálne voľby, a tak sa hodovalo o týždeň skôr. V sobotu bola po dvojročnej 

pauze hodová zábava s domácou hudobnou skupinou Lego, pričom návštevnosť bola 

pomerne slušná. V nedeľu sa konala slávnostná sv. omša s muzikou, ktorá následne 

obchádzala aj jednotlivé močidlianske domácnosti, tak ako je zvykom. A keďže počasie 

bolo prívetivé, na svoje si prišli aj deti, keďže sa mohli vyšantiť na kolotočoch.  
 

 

 

V decembri roku 2022 sa po mnohých 

desaťročiach nadobro vyriešil problém so 

zaplavovaním záhrad rodinných domov z tzv. 

„močidlianskeho jarčeka“. Tento, roky 

nefunkčný  odvodňovací rigol mal za úlohu 

odvádzať zrážkovú vodu z prícestných 

rigolov v Močidľanoch, nasmerovanú 

k podzemnému kanálu pri kostole 

a  následne pretekajúcu otvoreným kanálom 

cez súkromné pozemky záhrad do vodného 

toku Chvojnica. Avšak mnohé domácnosti 

v dôsledku obáv pred škodlivými účinkami 

takýchto občasne tečúcich vôd (hlavne pri 

enormných zrážkach), začali postupne tento 

odvodňovací rigol zavážať, čím sa problém 

ešte viac vystupňoval, a to najmä v oblasti 

domov nachádzajúcich sa v blízkosti kostola. 

Nabádanie ľudí k tomu, aby funkčnosť rigolu 

obnovili odstránením zásypov nikam 

neviedlo. Preto sa obec obrátila o pomoc na 

Správu a údržbu ciest Trnavského 

samosprávneho kraja (SÚC TTSK), keďže táto 

inštitúcia je vlastníkom a správcom cesty III. 

triedy prechádzajúcej cez Močidľany. Práve 

voda z tejto cesty bola nasmerovaná na 

súkromné pozemky a spôsobovala 

problémy. Sprvu sa SÚC TTSK bránila 

a problém ignorovala, resp. tvrdila, že žiadny 

nie je. Po ostrej výmene názorov a nielen 

v písomnej forme, ale aj prostredníctvom 

telefonátov a osobnom stretnutí so županom 

Jozefom Viskupičom, keďže SÚC TTSK je 

organizačná zložka župy, sa takpovediac 

ľady pohli a problém sa začal riešiť. Trnavská 

župa nechala vypracovať projekt 

odvodnenia, v ktorom sa ako jediný možný 

spôsob riešenia navrhlo odvodnenie krytým 

podzemným kanálom cez záhradu 

rodinného domu č. 148 rodiny Mešťankových 

a Nemšovských. Tí súhlasili so zriadením 

vecného bremena na ich pozemku 

v prospech obce a tohto diela, ktoré 

kompletne zafinancovala župa. Po mnohých 

rokoch teda môžu obyvatelia tejto časti 

obce takpovediac v kľude spávať a nemusia 

mať obavy z každej blížiacej sa búrky. Po 

tom, čo sa pred rokmi vybudoval suchý 

polder na Chvojnici medzi obcami Lopašov 

a Oreské, nemusia mať ľudia strach zo 

záplav z tohto vodného toku. A po tom, čo sa 

v tomto roku vybudoval uvedený 

odvodňovací rigol sa nemusia obávať ani 

záplav z neho. Konečne si môžeme všetci 

svorne povedať, že u nás je už skutočne 

koniec so záplavami. 

Mgr. Dana Žúrková, starostka 

 

Šťastné prežitie Vianočných sviatkov 
a príchodu Nového roka bez 
požiarov , havárií a úrazov  

Vám želajú 
Hasiči z Popudinských Močidlian 
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Opäť sú tu Vianoce. Verí len ten, kto chce.... 

Dnes sa budeme  spolu zamýšľať, čo nám prinášajú Vianoce z pohľadu nášho duševného zdravia. 

Šťastní, alebo nešťastní sme na základe vlastného rozhodnutia. Ak si správne v sebe spracujete váš plán, o čom by 

Vianoce mali byť, že sú sviatkami lásky, pokoja, a radosti z daru, ktorý dostali všetci ľudia rovnako, ktorým je 

narodenie Ježiška v chudobe a skromnosti, potom môžete byť schopní byť v pohode, mať sebaúctu, sebavedomie, aj keď práve nemáte 

dosť peňazí na darčeky. Nakoniec, čo to je „dosť“? Keď sa prestanete porovnávať s inými, môžete si stanoviť vlastné meradlo. Krásne 

darčeky je možné pripraviť i bez veľa peňazí: vtipné, pozorne vybraté, vlastnoručne vytvorené, alebo dotvorené. Každý dokáže nájsť niečo 

zaujímavé, v prírode, na blšáku, alebo niečo vytvoriť. Dôležité je to posolstvo lásky, ktoré darčeky nesú. Navyše darčeky sú iba jedným 

jazykom lásky. Sú aj ďalšie – pozornosť, spolupatričnosť, pohladenie, dobré slovo, ocenenie, celý rok toho býva nedostatok, ako darček sa 

to veľmi cení.  

Poznám takých ľudí, ktorí ignorujú Vianoce. Nezapínajú si TV, púšťajú si platne, alebo DVD a majú dobrý pocit, že sú silnejší ako vonkajšie 

tlaky, že sú ľudia, ktorí riadia svoj život a majú z toho sviatok, aj keď to nie sú práve Vianoce. Takejto vnútornej voľbe nemožno nič zazlievať. 

Niektorí odídu na chatu, na dovolenku, do inej civilizácie. To sa už viac podobá na útek. Vždy je dosť nápadné a tak trochu asociálne, robiť 

niečo úplne iné ako všetci ostatní, ako väčšina. Preto je jednoduchšie sa s Vianocami vyrovnať a nájsť si spôsob ako si ich urobiť po svojom. 

Veď aj ľudia iných konfesií, ktorí žijú medzi kresťanskou väčšinou, si dávajú darčeky, alebo aspoň deťom, prípadne im aj urobia stromček. 

Taká je príťažlivá sila týchto sviatkov. Na sviatkoch pokoja, radosti, otvoreného srdca si každý môže niečo nájsť: dávať, dostávať, byť lepším, 

milovať, vydržať, potešiť, potešiť sa..Láska je zázračná substancia, môžeme ju získať tým, že ju dávame.  

Musíte uveriť, že aj vy ste jedinečná ľudská bytosť, na tomto svete neopakovateľná, originál. Že ste pre tento svet vzácnym darom. A je na 

Vás, čo s tým v najbližších časoch urobíte. 

                                                                                                                                                                                 To Vám radí Váš Marián Sivoň    

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Na Vianoce je všetko krásne, 

v srdciach ľudí zastal čas. 

Vianočná sviečka nevyhasne, 

kým bude láska v každom z nás. 

 
To Vám všetkým prajú 

Katarína a Marián Sivoňovi 

Vaši doktori 
 

 

 

V pondelok 5. decembra 2022, v predvečer 

sviatku sv. Mikuláša, sa v domácnostiach, 

ktoré prejavili záujem o návštevu legendárnej 

nadpozemskej bytosti, objavil tento svätec, 

spolu so svojimi pomocníkmi anjelom 

a čertom. Samozrejme boli to domácnosti, 

v ktorých žijú naši najmenší spoluobčania, deti 

všetkých vekových kategórií. Veľmi 

netrpezlivo očakávali príchod tejto trojice, 

a keďže po celý rok boli poväčšine poslušné, 

boli obdarené sladkými darčekmi. Ich 

rozžiarené očká a úsmev na tvári hovoria za 

všetko, tak ako na fotografii, ktorá zachytáva 

návštevu sv. Mikuláša a jeho pomocníkov 

v domácnostiach rodiny Olbertových 

a Repáňových. A nielen títo traja návštevníci 

odmeňovali, aj oni sami boli odmenení za 

svoje putovanie večernou dedinou....niekto im 

na kľučke kostola v Popudinách zanechal 

sladkosť s odkazom, že im ďakuje. Maličkosť, 

ktorá určite potešila. 
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Niet snáď občana Popudinských Močidlian, ktorý by nevedel, že obec má už 

dlhoročnú družbu s moravskou obcou Ratíškovice. Konkrétne od roku 2008, čo 

je už 14 rokov, a tak už sprvu formále družobné vzťahy prerástli v skutočné 

priateľstvo. Aj keď po komunálnych voľbách v Českej republike, ktoré sa konali 

na sklonku mesiaca september, prišlo k výmene na poste starostu 

a místostarostu obce Ratíškovice, naša družba tým vôbec neutrpela, čo možno 

potvrdiť tým, že prvá „zahraničná návšteva“ nového ratíškovského starostu Ing. 

Martina Šupálka (na fotografii hore vľavo), viedla práve do našej obce. Bolo to 

na tretí deň po jeho usadnutí na starostovskú stoličku, o to viac si jeho návštevy 

vážime. Toto spoločné stretnutie na pôde obecného úradu sa konalo v deň 

výročia vzniku Československa, teda 28.10.2022. A nezostalo len u tejto česko – 

slovenskej návštevy. Spolu s ratíškovskou delegáciou nám bolo cťou na našom 

úrade privítať aj delegáciu z Francúzka, konkrétne z mesta Vouiziers na čele so 

starostom obce pánom Yannom Dugardom. Táto obec, ktorá je s počtom 

obyvateľov cca 4.500 veľkostne podobná Ratíškoviciam, má s touto obcou na 

Morave družbu už od roku 1988. Ako vo svojom príhovore povedal pán starosta 

Dugard (na fotografii hore vpravo) je rád, že si svojich priateľov našiel aj na 

Slovensku, tu u nás v Popudinských Močidľanoch, pretože toto stretnutie 

s francúzkou delegáciou a s ním nebolo prvé a verí, že ani posledné. No 

a pretože Ratíškovce majú družbu aj s mestom Daruvar v Chorvátsku, resp. 

s početnou českou menšinou, ktorá v okolí mesta žije v mnohých obciach, 

ďalšou delegáciou, ktorú sme mali možnosť privítať u nás v Popudinských 

Močidľanoch bola delegácia z chorvátskej obce Končenica a zástupcovia 

Českej besedy, ktorá má svoje sídlo v Daruvarskom Brestovaci. Skutočne 

unikátne stretnutie ľudí zo štyroch krajín Európy v našej obci. Počas 

spoločenského stretnutia panovala srdečná debata a prekladateľky mali plné 

ruky práce. Francúzka delegácia najviac obdivovala krásu našich krojov, ktorú 

prezentujú krojové bábiky inštalované v budove úradu a radosť všetkým iste 

urobili malé darčeky reprezentujúce našu obce a fotokniha Záhorie z neba, 

ktorá z vtáčej perspektívy ukazuje krásu malého kúta Slovenska – Záhoria. Po 

uvítaní delegácií sme sa všetci spoločne presunuli na prehliadku žrebčína 

v Kopčanoch a večer sme sa svorne zúčastnili lampiónového sprievodu 

v Ratíškoviciach, kde zástupcovia všetkých štyroch krajín položili vence 

k pomníku padlých v oboch svetových vojnách. Celé spoločenské stretnutie 

vyvrcholilo v Obecnom dome Ratíškovce.  

(Foto dole: predstavitelia jednotlivých delegácií počas lampiónového 

sprievodu). 
 

 
 

Mgr. Dana Žúrková, starostka obce 

 
 

V sobotu 19.novembra 2022 sa pri príležitosti sviatku sv. 

Martina, ktorým je 11. november, konala posviacka 

a zároveň koštovka mladých, tzv. „martinských“ vín. Túto 

akciu, ktorá sa pomaly stáva v obci tradičnou, opäť ako 

v predchádzajúcom roku organizovala novovzniknutá 

organizácia Záhradkársky a vinohradnícky spolok 

Popudinské Močidľany. A takisto aj miesto vysviacky sa 

oproti minulému roku nezmenilo. Pestovatelia a milovníci 

vína sa stretli v obnovených priestoroch záhradkárskej 

chaty v močidlianskych vinohradoch. Pestrá paleta 

bielych, červených i ružových odrôd tohtoročného vína 

bola zárukou skutočne dobrej nálady. Účelom nebolo 

odborné hodnotenie vzoriek, ale najmä zhodnotenie 

uplynulej vinárskej sezóny a posedenie s priateľmi. 

Posviacka vína bola v odborných rukách pátra Bazila (na 

fotografii).  
 

Záhradkársky a vinohradnícky spolok  P.Močidľany 
 

 
 

V dňoch 28.11. a 29.11. sa v obci konečne dokončil 

projekt, ktorý bol započatý pred dvomi rokmi a vďaka 

„corona kríze“ sme sa jeho finalizácie dočkali až v tomto 

roku. Ide o projekt financovaný Slovenskou agentúrou 

životného prostredia s názvom „Zelené obce“, vďaka 

ktorému sa v objeme 13.000 € uskutočnila výsadba 110 ks 

okrasných drevín v intraviláne obce. Podmienku bolo 

vlastníctvo obce k pozemkom, na ktorých sa výsadba 

uskutočňovala, preto výber lokalít nebol jednoduchý. 

Projektant teda navrhol lokalitu futbalového ihriska, kde 

sa vysadilo 50 ks stromčekov (hraby a javory) a lokality 

oboch cintorínov, kde sa na každom z nich vysadilo 30 ks 

(tisy a borievky), viď. foto cintorín Popudiny. Vysadené 

dreviny o pár rokov zmenia výzor predmetných lokalít 

a v tomto trende chce obec pokračovať aj ďalej, v celom 

jej katastri. 
 

Mgr. Dana Žúrková 
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Fotografia v dnešnom 

historickom okienku nie 

je síce príliš kvalitná, o to 

však je viac zaujímavej- 

šia. Zachytáva slávnosť 

odhalenia pomníka 

padlých v I. sv. vojne pri 

kostole v Močidľanoch 

(zapožičané foto od Ing. 

Gabriely Janekovej).  

Bohužiaľ nemáme presné 

historické údaje, ale k výstavbe pomníka prišlo 

v priebehu 20-tych rokov 20. storočia. Aspoň 

týmto spôsobom si naši predkovia uctili 

pamiatku padlých v tomto vojnovom konflikte. 

Pomník stojí na svojom mieste takmer 100 rokov. 

Dnes sa opäť skvie vo svojej kráse, keďže bol 

pred pár rokmi zrekonštruovaný. Výber tejto 

fotografie pre toto číslo nášho Hlásnika nebol 

náhodný. V spolupráci s miestnou organizáciou 

Jednoty dôchodcov obec pred rokmi začala 

s organizovaním malých spomienkových akcií 

pri tomto pomníku, a to vždy 11.11. o 11 hod. 

a 11. minúte, a to na počesť oficiálneho 

ukončenia I. sv. vojny v roku 1918. Obdobné 

slávnosti prebiehajú po celom svete a vždy za 

zvuku zvonov. Nie inak tomu býva aj u nás, tak 

ako aj tohto roku, kedy sa pietna spomienková akcia začala rozozvučaním zvonov 

močidlianskeho kostola. Účastníkov tohtoročnej slávnosti bolo asi najviac za ostatné roky. 

Početnú komunitu našich seniorov doplnili predškoláci z našej materskej školy a deti zo 

základnej školy. Fotografia dole zachytáva našich najmenších, ktorí si v škôlke pripravili aj 

papierové kvety divých makov, ktoré symbolizujú krv padlých vojakov.  

Spomedzi vojakov v bojoch I. sv. vojny sa už nikdy ku svojim rodinám z Močidlian nevrátili 

Štefan Chanečka (nar. 1884), ktorý ako pešiak 72. pešieho pluku padol po zásahu 

guľometom 23.11.1914 na srbskom fonte pri obci Maljen. O 3 dni neskôr na tom istom mieste 

zahynul i jeho spolurodák Jozef Hollý (nar. 1981). Do konca vojny ešte padli Viktor Matuščík 

(1896 – 1914), Filip Vašek (1882 – 1914), Imrich Nemšovský (1893 – 1915), Imrich Kocák (1890 

– 1915), Emil Sentéši (1885 -1915), Kliment Špeta (1874 – 1915), Kornel Mandelík (1884 – 1915), 

Štefan Mikula (1873 – 1917), Michal Machlica (1890 – 1918), Michal Malík (1895 – 1918), Jozef 

Helt (1897 – 1918). Okrem týchto mien, ktoré sú na pomníku padlých pri močidlianskom 

kostole, zomrel 31.8.1918 v ruskom zajatí, v poľnej nemocnici v Proskove Karol Špírek (nar. 

1871). V poľnej ruskej nemocnici Zalataja horda zomrel 9.10.1915 ako zajatec aj Pavol Starý 

(nar. 1879). Vo vojenskej nemocnici vo Viedni na následky zranenia zomreli v júni roku 1916 

Anton Sprušanský (nar. 1880) a 6.11.1918 Jozef Sprušanský (nar. 1884). Za mŕtveho bol 

v decembri roku 1918 vyhlásený Pavol Brdečka (nar. 1888). Z Popudín nemáme zachovaný 

zoznam padlých. Vieme len o Augustínovi Gogolovi, ktorý ako vojak 90. pešieho pluku 

padol 4.11.1915 vo veku 36 rokov na ruskom fronte u Zastarka, ďalej o Jánovi Prokopovi (nar. 

1897), ktorý ako slobodník 71. pešieho pluku padol 16.6.1918 na Piave a jeho telo bolo do 

tejto rieky hodené. Z Popudín ďalej padli ešte Michal Prokop vo veku 35 rokov a Ján Vojtek 

vo veku 20 rokov, ktorý padol mesiac pred koncom vojny v Albánsku. 

Prvá sv. vojna si vyžiadala nielen obete na ľudských životoch, ale poznačení vojnou zostali 

ako vojnoví invalidi Martin Juráček, Karol Gergel, ktorý mal kratšiu ľavú nohu, Valentín Vlk, 

ten prišiel vo vojne o nohy, Cyprián Pekár, ktorému amputovali prsty na ľavej nohe a Severín 

Mlčúch. Nepriamu spojitosť s vojnou mala aj tragická udalosť zo 4. apríla 1923, ktorá sa 

odohrala v Popudinách. Niektorí 

z bývalých účastníkov vojny si so 

sebou domov priniesli aj funkčné 

strelivo a zbrane. Preto žandári v 

marci roku 1923 urobili v obci niekoľko 

domových prehliadok. Z obavy pred 

odhalením niekto odhodil do 

odpadovej jamy pri potoku taliansky 

granát. Granát objavili 4 deti. 10-ročný 

Ján Lukáč s jeho 3-ročným bratom 

Ladislavom a 7-ročná Mária Lukáčová 

so 4-ročnou sestrou Jozefou. V blízkej 

otcovej stodole prišlo k jeho výbuchu, 

keď sa s granátom deti hrali. Všetky 

deti boli ťažko ranené a po ošetrení 

holíčskymi lekármi MUDr. Gézom 

Marchfeldom a MUDr. Móricom 

Tauberom boli prevezené do štátnej 

nemocnice v Bratislave, okrem Márie, 

ktorá podľahla následkom zranenia na 

druhý deň doma. 

Mgr. Dana Žúrková  

zdroj: Monografia obce 

 

SPOLOČENSKÁ 

 
 

Blahoželáme k narodeniu dieťatka: 

 
Brianka Hlocká, nar. 01.11.2022 

Rodičia: Martina Hlocká a Simon Hlocký 
 

 

Stella Polláková, nar. 04.11.2022 

Rodičia: Alžbeta Polláková a Mário Pollák 
 

 

Spomíname na zosnulých spoluobčanov: 

 
 

Štefan Šebesta 

nar. 09.01.1938, zomr. 04.10.2022 

 

Alojz Chorvátik 

nar. 18.07.1934, zomr. 09.10.2022 
 

 

Ivan Škápik 

Janka Olejníková, r. Caletková 

Ján Šebesta 

 

 

Vladislav Chrenka 

 

Jubilantom srdečne blahoželajú spoluobčania  

z obce Popudinské Močidľany 

 
 

(dokončenie článku zo strany 1.) 

 
Vianoce budú mať zmysel len 

vtedy, keď veríme, že dieťa Ježiš je pravý 

Boh. Vianoce sú darom Boha. Je správne, 

keď si uvedomujeme, že jedine s Bohom a v 

Bohu má náš život zmysel a cieľ.  

Prajem vám, aby všetky symboly 

Vianoc, ako sú štedrá večera, stromček, 

darčeky, rodinné stretnutia, piesne, koledy, 

pozdravy, účasť na bohoslužbách, či 

návšteva Betlehema, prehovorili od dobrote 

Boha, aby jeho láska a pokoj zavítali do 

vašich sŕdc a rodín. 

Požehnané Vianoce a šťastný nový 

rok Vám praje 

P. Matúš  
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zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Popudinské Močidľany  

dňa 28.11.2022  

 
 

 

Uznesenie ObZ v č. 31/2022 zo dňa 28.11.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) berie na vedomie oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

b) konštatuje, že novozvolená starostka Obce Popudinské Močidľany Mgr. Dana Žúrková 

zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce, 

c) konštatuje, že novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

Mgr. Mária Hološková 

Mgr. Peter Irša 

Ing. Gabriela Janeková 

Ing. Marek Mošať 

Branislav Novák 

Vladimír Smaženka 

Ing. Pavel Tokoš, 

d) berie na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky Obce Popudinské Močidľany Mgr. 

Dany Žúrkovej. 

 

Uznesenie ObZ v č. 32/2022 zo dňa 28.11.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch poveruje poslanca Ing. Pavla Tokoša 

zvolávaním a vedením zasadnutí Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia 

veta Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie ObZ v č. 33/2022 zo dňa 28.11.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) zriaďuje Komisiu sociálnych vecí a verejného poriadku, určuje náplň práce komisie, a to 

riešenie sociálnych problémov obce (hmotná núdza, ľudia v sociálnej tiesni, odkázanosť 

na sociálnu službu, záškoláctvo, zanedbávanie povinnej starostlivosti, občianske spory 

a pod.) a volí 

- predsedu komisie: Mgr. Peter Irša 

- členov komisie:  Mgr. Mária Hološková, Ing. Marek Mošať 

b) zriaďuje Komisiu výstavby a životného prostredia, určuje náplň práce komisie, a to 

riešenie podnetov, sporov, návrhov v zmysle stavebného zákona a územného plánu 

obce, problematiku životného prostredia (odpady, znečistenie ovzdušia, výruby, 

výsadby a pod.) a volí 

- predsedu komisie: Ing. Gabriela Janeková 

- členov komisie:  Branislav Novák, Vladimír Samženka 

c) zriaďuje Komisiu školstva, kultúry a športu, určuje náplň práce komisie, a to riešenie 

záležitostí týkajúcich sa miestnych kultúrnych a športových organizácií, miestnej ZŠ a MŠ 

a volí 

- predsedu komisie: Ing. Marek Mošať 

- členov komisie:  Ing. Pavel Tokoš, Branislav Novák 

d) zriaďuje Finančnú komisiu, určuje náplň práce komisie, a to problematiku rozpočtu 

obce, jeho úprav, úverov obce a pod. a volí 

- predsedu komisie: Ing. Pavel Tokoš 

- členov komisie:  Mgr. Peter Irša, Gabriela Janeková 

 

Uznesenie ObZ v č. 34/2022 zo dňa 28.11.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje sobášiacich, a to 

nasledovne: 

- Mgr. Dana Žúrková – starostka obce 

- Ing. Pavel Tokoš – poslanec obecného zastupiteľstva 

- Ing. Gabriela Janeková – poslankyňa obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie ObZ v č. 35/2022 zo dňa 28.11.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) určuje, v zmysle § 4 ods. 1) Zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platobných pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení jeho neskorších zmien 

a dodatkov, mesačný plat starostu obce Popudinské Močidľany vo výške 1,83 násobku 

platu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny 

rok, 

b) zvyšuje, v zmysle § 4 ods. 2) vyššie citovaného zákona, tento plat o 10 %. 

 

 
 

 

V sobotu 29.10.2022 sa na celom území SR 

konali historicky prvýkrát spojené voľby do 

orgánov samosprávy miest a obcí 

a orgánov samosprávnych krajov. V našej 

obci sa volieb do orgánov jej samosprávy 

zúčastnilo, z počtu 784 oprávnených 

voličov, 402 voličov, z toho platných 

hlasovacích lístkov pre voľbu Obecného 

zastupiteľstva Popudinské Močidľany bolo 

392 a platných hlasovacích lístkov pre 

voľbu starostu Obce Popudinské 

Močidľany bolo 375. 

 

Za starostu Obce Popudinské Močidľany 

bola s počtom 259 platných hlasovacích 

lístkov zvolená: 

 

Mgr. Dana Žúrková, kandidátka koalície 

politických strán – Kresťanskodemokratické 

hnutie, Sloboda a Solidarita, Starostovia 

a nezávislí kandidáti. 

 

Za poslancov Obecného zastupiteľstva 

Popudinské Močidľany boli zvolení: 

 

1. Ing. Pavel Tokoš, Nezávislý kandidát 

(s počtom 239 platných hlasov) 

2. Branislav Novák, KDH 

(s počtom 220 platných hlasov) 

3. Ing. Marek Mošať, Nezávislý kandidát 

(s počtom 211 platných hlasov) 

4. Ing. Gabriela Janeková, KDH 

(s počtom 159 platných hlasov) 

5. Mgr. Mária Hološková, KDH 

(s počtom 146 platných hlasov) 

6. Mgr. Peter Irša, KDH 

(s počtom 139 platných hlasov) 

7. Vladimír Smaženka, KDH 

(s počtom 137 platných hlasov) 

 

  Náhradníci – kandidáti,  ktorí  neboli  volení 

  do   Obecného   zastupiteľstva   Popudinské 

  Močidľany v poradí podľa  počtu  platných  

  odovzdaných hlasov: 

 

1. Miroslav Zabadal, SaS 

(s počtom 133 platných hlasov) 

2. Renáta Ondrušová, Nezávislý kandidát 

(s počtom 130 platných hlasov) 

3. Mgr. Lenka Božíková, Nezáv. kandidát 

(s počtom 124 platných hlasov) 

4. Ondrej Pekár, STANk 

(s počtom 123 platných hlasov) 

5. Ing. Magdaléna Stašková, N.kandidát 

(s počtom 123 platných hlasov) 

6. Milan Olbert, KDH 

(s počtom 108 platných hlasov) 

7. Ing. Kornélia Tužinská, Nezáv. kandidát 

(s počtom 93 platných hlasov) 

8. Ing. Rudolf Bilka, SNS 

(s počtom 72 platných hlasov) 

 

                                    Mgr. Renáta Horváthová 

zapisovateľka miestnej volebnej komisie 
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zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Popudinské Močidľany  

dňa 28.11.2022  

 
 

Uznesenie ObZ v č. 36/2022 zo dňa 28.11.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Zmenu rozpočtu obce č. 3 na 

rok 2022, bez výhrad. 

 

Uznesenie ObZ v č. 37/2022 zo dňa 28.11.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) schvaľuje Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na rok 2023, 

b) berie na vedomie Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na roky 2024 – 2025, 

c) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra Obce Popudinské Močidľany k návrhu 

Rozpočtu Obce Popudinské Močidľany na roky 2023 - 2025 

 

Uznesenie ObZ v č. 38/2022 zo dňa 28.11.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž (OVS) 

na predaj dvoch stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi III. v k. ú. Močidľany, podľa 

podmienok OVS, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 

Uznesenie ObZ v č. 39/2022 zo dňa 28.11.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch z dôvodov hodného osobitého zreteľa, 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmena c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, schvaľuje prevod nehnuteľného majetku obce, a to pozemok 

registra C“-KN: 

- parcela č. 1556/29 orná pôda o vo výmere 3.412 m2 v k. ú. Močidľany, 

ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 166/2022 zo dňa 14.09.2022, overeného 

Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 26.09.2022 pod č. 539/22, odčlenením 

z pôvodného pozemku registra „C“-KN parcela č. 1556/1 v k.ú. Močidľany, zapísaného na LV 

č. 956 na katastrálnom odbore Okresného úradu Skalica, vo výlučnom vlastníctve Obce 

Popudinské Močidľany, z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

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

3172 Bern, Švajčiarsko, 

- za kúpnu cenu: 15,00 €/m2, t.j. za celkovú cenu 51.180,00 €. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitého zreteľa: 

Osobitý zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je vzhľadom k jeho 

umiestneniu pre obec nevyužiteľný. Budúci kupujúci hodlá pozemok využiť na stavbu 

rodinného domu s tým, že pripojenie budúcej stavby na inžinierske siete vykoná na vlastné 

náklady. Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku bolo odsúhlasené Obecným 

zastupiteľstvom Popudinské Močidľany dňa 11.10.2022 Uznesením č. 30/2022. O ponúkaný 

pozemok nebol nikým iným prejavený záujem. 

 

Uznesenie ObZ v č. 40/2022 zo dňa 28.11.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu Obce Popudinské Močidľany č. 2/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Popudinské Močidľany a jeho 

Dodatku č. 1/2022. 

 

 

 

 
 

Za primátorov miest a starostov obcí 

okresu Skalica vo voľbách do 

samosprávy obcí a miest, konaných dňa  

29.10.2022, boli zvolení: 

 

Skalica -  Mgr. Oľga Luptáková, nová 

Holíč -  PhDr. Zdenko Čambal, zostáva 

Gbely – Mgr. Martin Jahodka, nový 

Kopčany – Ing. Dušan Dubecký, zostáva 

Brodské – Ing. Vladimír Kocúr, nový 

Radimov – Kristína Biskupičová, zostáva 

Letničie – Mgr. Juraj Júnoš, nový 

Petrova Ves – Štefan Beňa, zostáva 

Unín – Bc. Jakub Vanek, nový 

Kátov – Ing. Ivana Chrenková, zostáva 

Trnovec – Štefan Jaroš, nový 

Vrádište – Peter Danajka, nový 

Prietržka – Mgr. Peter Flamík, zostáva 

Mokrý Háj – Bc. David Schiller, nový 

P. Močidľany–Mgr. Dana Žúrková, zostáva 

Dubovce – Mgr. Filip Tokoš, nový 

Oreské – Ondrej Mikuš, nový 

Lopašov – Marián Bederka, zostáva 

Chropov – Renáta Zdražilová, zostáva 

Radošovce – Bc. Iveta Matúšová, nová 

Koválovec – Patrik Renováček, zostáva 

 

Z celkového počtu 21 miest a obcí okresu 

Skalica dochádza k výmene 2 primátorov 

miest a 9 starostov obcí. 

 

Za predsedu Trnavského samosprávneho 

kraja (žuapana) vo voľbách do 

samosprávnych orgánov krajov, 

konaných dňa 29.10.2022, bol spomedzi 

10 kandidátov zvolený: 

 

Mgr. Joezf Viskupič, kandidát politických 

strán a hnutí: 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 

 

Za poslancov Trnavského samosprávneho 

kraja vo voľbách do samosprávnych 

orgánov krajov, konaných dňa 

29.10.2022, boli vo volebnom obvode č. 6 

(okres Skalica) spomedzi 17 kandidátov 

zvolení: 

 

1. PhDr. Zdenko Čambal, PhD., SNS 

2. Mgr. Oľga Luptáková, Nez. kandidát 

3. Mgr. Veronika Buc, PhD. , Nez. kand.  

 

Mgr. Renáta Horváthová 

zapisovateľka miestnej volebnej komisie 
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V pondelok 14.11.2022 sme pri príležitosti blížiaceho sa štátneho sviatku Dňa boja za slobodu 

a demokraciu, ktorý pripadá na každoročne na 17. novembra, opätovne inštalovali pamätnú 

tabuľu na pamiatku všetkým väzneným, mučeným a popraveným politickým väzňom 

komunizmu. Slávnostného aktu sa zúčastnili členovia Konfederácie politických väzňov 

Slovenska na čele so svojim predsedom Petrom Chromým, ktorí iniciovali myšlienku 

osadenia pamätnej tabule u nás v obci. Pôvodne bola tabuľa umiestnená na rodinnom 

dome č. 199, ktorý stál na mieste dnešného komunitného centra. Práve z dôvodu jeho 

výstavby musela byť dočasne tabuľa ponechaná mimo oči verejnosti, avšak po dostavbe 

objektu komunitného centra si tabuľa našla opäť svoje dôstojné miesto, ktoré jej právom 

náleží. Členky Konfederácie politických väzňov, ktoré pochádzajú z našej obce, teda pani 

Bernardína Sprušanská r. Zimková a pani Hedviga Olejníková r. Zimková, obe na vlastnej koži 

okúsili príkoria, ktoré sa dostávali všetkým tým, ktorých komunistický režim prenasledoval. 

Presne tak ako ich otca Štefana Zimku, ktorého v máji roku 1951 zatvorili, pretože nechcel 

vstúpiť do JRD. V júni toho istého roku ešte z tých istých dôvodov zatvorili z Popudín Pavla 

Brdečku a v júli 1951 Václava Gádošiho. Prví dvaja patrili v Popudinách k najväčším 

hospodárom a p. Gádoši okrem politickej dráhy v Demokratickej strane mal v obci 

kováčstvo a od roku 1946 prevádzkoval hostinec. Pri súdnom procese v júni roku 1952 bol 

Štefan Zimka za velezradu odsúdený na 9 rokov. Domov sa vrátil po amnestii roku 1960 

z Jáchymovských dolov. Pavla Brdečku odsúdili na 7 rokov a Václava Gádošiho na 8 rokov. 

Okrem straty slobody prepadol štátu celý ich majetok. V Močidľanoch sa stal obetným 

baránkom Ján Sprušanský, ktorý takisto patril k najväčším hospodárom v obci. Koncom roku 

1952 ho zadržali na 3 mesiace a zatiaľ čo bol vo vyšetrovacej väzbe, zobrali mu 

poľnohospodárske stroje a do jeho domu nasťahovali okrskového príslušníka SNB. Roľníci, 

ktorí odmietali vstúpiť do družstva, museli štátu odovzdávať kontingenty v podobe 

poľnohospodárskych produktov, ktoré záviseli od výmery hospodárstva. Pri nedodaní 

predpísaného množstva, ktoré bolo samozrejme účelovo nadsadené, nasledovali postihy, 

predovšetkým krátenie prídelových lístkov na šaty. Viac – menej roľníci pod takýmto tlakom 

rezignovali a už nevideli iné východisko, ako postupne do družstva vstúpiť. Toto je len malý 

zlomok z toho, čo sa počas 40 rokov trvajúcej vlády komunistickej strany na území 

Československa dialo. Dnes, kedy postupne vymierajú svedkovia oných čias, je teda 

nanajvýš dôležité si tieto ohavnosti pripomínať a hlavne ich porozprávať mladej generácii, 

ktorá našťastie žije už v úplne inom svete. Toto zdôraznila vo svojom príhovore pri odhaľovaní 

pamätnej tabule aj pani Sprušanská. Ľudstvo, ako sa javí, má veľmi krátku pamäť a dnes 

nám odkaz 17. novembra už príliš nehovorí. Berieme ho ako príležitosť užiť si dňa voľna, 

bezcieľne sa potulovať po nákupných centrách, nakúpiť plno zbytočností, pričom 

nezabúdame neustále nadávať aká drahota a chudoba nás postihla a že žijeme ťažkú dobu. 

Je tomu naozaj tak? Žijeme ťažkú dobu? Žiadna doba v ľudských dejinách nebola 

bezproblémová a každá bola zaťažená prevratnými zmenami, vojnovými konfliktami, či 

chorobnými pandémiami. Ale stačí ak sa opätovne vrátime k tomu, prečo v našej obci, ako 

jednej z mála obcí Slovenska, bola inštalovaná pamätná tabuľa obetiam komunistického 

režimu a odpoveď na položené otázky je viac ako jasná. Žijeme v blahobyte ako nikdy 

doteraz, preto si toho vážme a s úctou spomínajme na tých, ktorí sa toho v dôsledku 

väznenia, či mučenia nedožili.  

Mgr. Dana Žúrková, starostka obce 

 

 

Po viac ako dvoch rokov výstavby, a s tým 

spojených komplikácií, sa obec konečne 

dočkala dokončenia projektu 

Komunitného centra. Pôvodne obec 

získala dotáciu v sume cca 170.000 € 

z fondov EÚ, ktoré sú v tomto projekte 

riadené Ministerstvom vnútra SR. Verejné 

obstarávanie vyhrala bratislavská firma 

FONDSTAV s.r.o., keďže v zmysle zákona je 

rozhodujúcim kritériom najnižšia 

ponúknutá cena za dielo. S firmou bola 

uzatvorená zmluva a bol stanovený 

hraničný termín dokončenia, resp. 

odovzdania stavby do 6.4.2022. Bohužiaľ 

firma stavbu, napriek mnohým 

upozorneniam zo strany obce i stavebného 

dozoru, nedokončila a nechala dielo 

v stave rozostavanosti zhruba na 80%. 

Dovtedy bola zo štátneho rozpočtu 

vyplatená suma 135.000 € a hrozilo, že ak 

by obec stavbu nedokončila, tak by 

musela už vyplatenú sumu do štátneho 

rozpočtu vrátiť. Našťastie obec stavbu 

z vlastných zdrojov zdarne dokončila 

s firmou TOROSTAV a dnes už sa skvie 

v celej svojej kráse a môže nerušene slúžiť 

všetkým komunitám v obci. Ďakujeme 

manž. Janekovým z Popudín a PD 

Popudinské Močidľany, ktorí prispeli 

nábytkom na vybavenie centra. 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: interiér komunitného centra 
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Takúto riekanku o sv. Mikulášovi mali žiaci našej základnej školy napísanú na tabuli pri 

jeho návšteve, v utorok 6. decembra 2022, teda v deň jeho sviatku, ktorý každoročne 

oslavujeme. Deti už netrpezlivo očakávali jeho príchod do školy, ktorému predchádzala 

návšteva v materskej škole. V škôlke sa sem tam objavila deťom aj slzička v oku, hlavne 

keď vo dverách uzreli čerta, ale školáci už sú predsa veľkí, a tak návštevu týchto 

nadpozemských bytostí vítali s úsmevom. Samozrejme sa riadne na príchod sv. Mikuláša 

aj pripravili a naučili sa množstvo básní a piesní, ktoré takmer bezchybne predviedli. 

Odmenou im bola nielen pochvala, ale aj balíček sladkostí. Dovidenia o rok sv. Mikuláš, 

anjel i čert.  

(Na fotografii hore, žiaci 1. a 3. ročníka, na fotografii dole žiaci 2. a 4. ročníka našej ZŠ) 
 

 

 
 

 

Každým rokom od jesene do Vianoc zásobuje pani 

Jana Duchoslavová z Močidlian deti v Školskom 

klube detí pri Základnej škole Popudinské Močidľany 

čerstvými jabĺčkami (viď. foto). Pretože jabĺčka veľmi 

deťom chutnajú a pani Duchoslavová túto službu 

deťom robí bezplatne, chceme jej aj touto cestou za 

deti poďakovať. Jabĺčko, ktoré dozrelo na strome 

neďaleko školy a neputovalo v kamióne cez pol 

sveta je iste hodnotnejší zdroj vitamínov, než 

načančané jabĺčka z našich nákupných centier. 

Ďakujeme!  

Jarmila Šedivá, vychovávateľka ŠKD  

 

Deti z nášho školského klubu aj v tomto roku 

usilovne pokračujú v zbere odpadu, ktorý sa 

využíva ako druhotná surovina. Ich snaha je 

samozrejme oceňovaná, a aj týmto spôsobom 

deti získavajú dobré a ekologické návyky do 

života. Za mesiace september, október 

a november školského roku 2022 / 2023 sa 

okrem zberu papiera a vrchnákov z PET fliaš, 

vyhodnotil aj zber šípok, ktoré deti využijú najmä 

teraz v zime na príprave dobrého šípkového 

čatu.  
 

V zbere papiera boli najúspešnejší títo žiaci 

našej školy: 

1. Sebastián Benek, 332 kg 

2. Sofia Blahová,       215 kg 

3. Michal Foriška,     121 kg 
 

 
 

V zbere šípok boli najúspešnejší títo žiaci našej 

školy: 

1. Michal Duchoslav,  4869 g 

2. Laura Zabadalová,  3628 g 

3. Sára Valovičová,     3600 g 
 

 
 

Najviac vrchnákov z PET fliaš nazbierala Dorota 

Jančíková, úctyhodných 10610 kusov.  

 

Deťom gratulujeme a ďakujeme za pomoc 

v ochrane prírody a životného prostredia. Aj 

malými krôčikmi sa dá dosiahnuť veľkých 

cieľov. 
 

Jarmila Šedivá, vychovávateľka ŠKD 
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13.10.2022 – Aj deti z MŠ si v mesiaci október uctili svojich starých rodičov. 13. októbra 

prišli starí rodičia všetkých detí na návštevu, aby spoločne v priestoroch škôlky strávili 

popoludnie. Deti starým rodičom predviedli pripravený program, odovzdali im malý 

darček ako poďakovanie za ich starorodičovskú opateru a spoločne si prezreli celú 

budovu. Na záver všetci spoločne tvorili, kreslili a vystrihovali. (Foto dole z tohto 

stretnutia). 

19.10. 2022 – Tento deň sa oslavuje ako „Deň jabĺk“. Deti si deň pripomenuli napríklad 

rátaním jabĺčok, meraním podľa jabĺčkového metra, kreslením, vystrihovaním a nakoniec 

jabĺčkovým behom na školskom dvore. 

4.11.2022 – Na Slovensku sa  oslavuje ako „Deň materských škôl“. Preto deti mali možnosť 

vidieť bábkové divadielko, v ktorom bolo množstvo spevu a hudby, pod názvom : „Ako 

psíček nakupoval“ (fotografia hore z toho vystúpenia). 

8.11.2022 – Tradičnou aktivitou našich najmenších je každoročná výstavka „Dary Zeme“, 

spojená s ochutnávkou produktov z ovocia a zeleniny. Deti najprv predviedli jesenný 

program s hrou: “Pod hríbom“. Potom začala ochutnávka koláčikov, šalátov a rôznych 

dobrôt z ovocia a zeleniny a samozrejme nechýbali ani tvorivé dielničky. 

11.11.2022 – Deň vojnových veteránov, ktorý s pripomína celý svet si uctili aj predškoláci. 

Práve v tento deň spolu s deťmi zo základnej školy a ostatnými občanmi obce položili 

vlastnoručne vyrobené kvietky divých makov k pomníku padlých pri kostole 

v Močidľanoch 

6.12.2022 – Aj do škôlky zavítal sv. Mikuláš, ktorý priniesol spolu s čertom a anjelom 

deťom balíčky sladkostí. Deti za odmenu zaspievali piesne nielen o sv. Mikulášovi, ale aj 

o nastávajúcej zime a zarecitovali spoločne básničky s tou istou tematikou.  

9.12.2022 – Do MŠ prišli členovia Únie nevidiacich a slabozrakých v rámci  projektu, do 

ktorého sa naša škôlka zapojila. Deťom skontrolovali zrak prístrojom PLUSOPTIX, ktorý má 

diagnosticko-informatívny charakter. Deti tak mali možnosť získať certifikát o absolvovaní 

kontroly a pri zistení odchýlky sa rodičom detí odporučilo navštíviť očného lekára. 

20.12. 2022 – V tento deň sa v škôlke chystá tradičná vianočná besiedka. Keďže však je 

to až po uzávierke čísla tohto Obecného hlásnika, informácie o nej nájdete na webových 

stránkach materskej školy a isto iste aj z rozprávania detí, ktoré sa na ňu už dlho tešia. 
 

Jana Malcovičová, riaditeľka MŠ 
 

 

 

Základná škola Popudinské Močidľany 

srdečne pozýva všetky deti z obce 

na detský maškarný ples (karneval), 

ktorý sa bude konať 

 

t.j. v nedeľu od 14.00 hod. 
v kultúrnom dome  

Vstupné 2 €. 

Pripravená bude tombola, 

občerstvenie, hudba a iste nebude 

chýbať dobrá nálada. 
 

 

Všetky deti Základnej, Materskej školy 

a Školského klubu detí Popudinské Močidľany, 

vrátane zamestnancov týchto školských 

zariadení a Školskej jedálne Popudinské 

Močidľany želajú občanom obce požehnané 

Vianočné sviatky, prežité v zdraví, spokojnosti 

a v kruhu svojich najbližších. Zároveň prajú 

všetko dobré, veľa zdravia a  šťastia  

v nastávajúcom novom roku 2023. 

 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok! 
 

 

 

 

V sobotu 10.12.2022 sme rozsvietili obecný 

vianočný stromček, ktorý už roky dominuje 

priestoru pred kultúrnym domom. Vždy sme sa 

pokúšali rozsvietiť stromček hneď začiatkom 

adventu, a to v nedeľu. Tohto roku ale došlo 

k niekoľkým zmenám, ktoré však dúfame 

neubrali nič na kvalite a obľúbenosti tohto 

podujatia. Prvou zmenou bol termín, ktorý sa 

presunul až k druhej polovici decembra, a to 

z dôvodu obsadenosti kultúrneho domu 

súkromnými akciami. Druhou zmenou bol 

presun z nedele na sobotu, pretože aj 

organizátori podujatia si chcú nerušene užiť 

adventnú nedeľu s rodinou. No a poslednou 

zmenou je generačná výmena na poste 

kuchárky vianočnej kapustnice. Keďže p. 

Mária Stehlíková je už na dôchodku, vymenila 

ju p. Erika Túblová, kuchárka našej MŠ. 

Napriek zmenám stromček svieti, a navodzuje 

atmosféru blížiacich sa Vianočných sviatkov. 
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S účinnosťou od roku 1.1.2023 firma VPP 

servis s.r.o. Holíč, ktorá pre našu obce 

vykonáva zber, odvoz a zneškodnenie 

komunálneho odpadu, zvyšuje cenník za 

poskytované služby z dôvodu nárastu cien 

tovarov, služieb a samozrejme rastúcej 

inflácie. Ceny, za ktoré boli služby firmou 

VPP servis s.r.o. obci poskytované, neboli 

upravované od roku 2019, preto sa toto 

zvýšenie dalo očakávať. Pretože obec 

nechce pre rok 2023 zvyšovať miestne 

poplatky za ZKO pre občanov, rozhodli 

sme sa pre úpravu intervalu vývozov ZKO (popolníc). Táto zmena ušetrí 

financie za dopravu, čím môžeme zachovať poplatky tak, ako boli v tomto 

roku. Úpravu intervalu rieši Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Popudinské Močidľany a jeho 

Dodatku č. 1/2022. V roku 2023 sa teda v zmysle tohto dodatku mení 

interval vývozov nasledovne:  
 

Vývoz ZKO (popolníc) bude vždy každú tretiu stredu. Vývoz separovaného 

odpadu (plastov a papiera) bude v roku 2023 každú štvrtú stredu.  
 

Vývozca si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zmeniť termín 

vývozu. Občania budú na vývoz odpadov a prípadné zmeny včas 

upozornení aj hlásením v miestnom rozhlase. 
 

                                         Správa daní a miestnych poplatkov obce 

 

1. Marek Baláž,               P. Močidľany 82,                  70,48 € 

2. Dušan Tokoš,               P. Močidľany 50,                  48,63 € 

3. Ivan Daniel                  P. Močidľany 81              1.414,50 € 

4. Vladimíra Balážová   P. Močidľany 82                   98,01 € 

5. Štefan Daniel               P. Močidľany 86              1.274,02 € 

6. Róbert Daniel               P. Močidľany 86                857,96 € 

7. Ladislav Žúrek              P. Močidľany 126                63,71 € 

8. Marek Dermíšek          P. Močidľany 135              136,56 € 

9. Štefan Kutal                  P. Močidľany 188                46,03 € 

10. Pavol Chrenka             P. Močidľany 206              109,08 € 

11. Ružena Malíková         P. Močidľany 240             542,42 € 

12. Mária Antalová            P. Močidľany 246             179,60 € 

13. Miroslav Hlocký           P. Močidľany 264                67,96 € 

14. Hana Chrenková         P. Močidľany 280                26,92 € 

15. Antonín Rehovič          P. Močidľany 287           1.146,25 € 

16. Anna Gregúrková       Radošovce                           20,48 € 

17. Ingrid Malíková           P. Močidľany 247              331,17 € 

18. Kristína Reháková       Senica                                   35,20 € 

19. Dominika Rehovičová  P. Močidľany 287             111,92 € 

20. EURODESIGN –NP, s.r.o Skalica                                11,14 € 

21. MFast, s.r.o.                   P. Močidľany                     162,20 € 

22. Peter Flajžík, ml.           P. Močidľany 309                18,25 € 

23. Erika Hrnčiríková          P. Močidľany                       46,29 € 

24. Martina Slaninová        P. Močidľany                       87,03 € 
 

Upozorňujeme všetkých neplatičov, že okrem vymáhania 

nedoplatkov, ktoré voči obci majú, vrátane uplatnenia 

sankcií z omeškania, a to všetkými zákonnými 

prostriedkami, nebudú môcť títo občania využívať výhod, 

ktoré obec svojim občanom poskytuje v súvislosti 

s prenájmami priestorov objektov v majetku obce (napr. 

kultúrny dom a pod.).  

Ďalej oznamujeme, že od 10.01.2023 do 31.01.2023 sa môžu 

občania TELEFONONICKY informovať o tom, koľkokrát im 

bola počas roku 2022 vyvezená nádoba na TKO, a či im 

vznikne preplatok, popr. nedoplatok. Zároveň si môžu 

nahlásiť koľko vývozov si  chcú predplatiť na rok 2023. 

Cena za vývoz sa nemení, zostáva 2,52 €/vývoz + paušál za 

nádobu 10,00 €/rok. Mení sa interval vývozov a zároveň sa 

mení deň zberu separovaného odpadu z pôvodného piatka 

na každú štvrtú stredu.  

Kontaktné  tel. č.:  0911 567 823 ( mob. + sms), príp. 

obec@popudinskemocidlany.sk  

    Správa daní a poplatkov obce 

 

Obec Popudinské Močidľany upozorňuje občanov, že 

používanie zábavnej pyrotechniky z kategórie F2 a F3 

všetka zvuková pyrotechnika (petardy, delobuchy, piráti 

a iné.) je ZAKÁZANÉ a v zmysle § 53, ods. 3 zákona č. 

58/2014 Z. z.: „ Používať pyrotechnické výrobky z kategórie 

F2 a F3 je možné len v období od 31.12. príslušného 

kalendárneho roka do 1.1. januára nasledujúceho 

kalendárneho roka.“ 

Upozorňujeme občanov, že za porušenie zákona hrozí 

občanom finančný postih v zmysle platnej legislatívy!  

Na Obci Popudinské Močidľany sú v súčasnosti evidované 

sťažnosti spoluobčanov na používanie najmä zvukovej 

pyrotechniky počas celého obdobia Vianočných sviatkov 

(t.j. od Mikuláša až do Troch kráľov). Toto narúšanie sviatkov 

pokoja zo strany niektorých neprispôsobivých občanov je 

nielen porušením zákona, ale aj narúšaním občianskeho 

spolunažívania. Preto dôrazne žiadame, aby občania  

nepoužívali zvukovú pyrotechniku mimo zákonom dovolené 

dni a brali tak ohľad na spoluobčanov a chovateľov psov 

i iných domácich zvierat, ktoré majú mnohonásobne 

citlivejší sluch, a tak je pre nich hluk výbuchov extrémnou 

záťažou. 

Vopred ďakujeme za pochopenie a veríme, že nastávajúce 

Vianočné sviatky budú aj reálne sviatkami „pokoja 

a mieru“.  
 

mailto:obec@popudinskemocidlany.sk
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V sobotu, dňa 10. decembra 2022 sa po dvojročnej „korona pauze“ opäť konal Zimný turnaj na 

umelej tráve v areáli futbalového ihriska Telovýchovnej jednoty Popudinské Močidľany. Za 

účasti šiestich mužstiev z obce Popudinské Močidľany a futbalistov, ktorý za obec hrajú, bolo 

postarané o perfektnú športovú atmosféru. V minulosti sa hral prvý turnaj v roku 2018, kde prvé 

miesto vyhralo mužstvo Skalica a v roku 2019 obsadilo prvú priečku domáce mužstvo Kosová. 

Aktuálny ročník 2022 bol plný prekvapení na výsledky, ale bez jedinej prehry a zaváhania sa 

na prvom mieste umiestnilo mužstvo Legendy pod vedením kapitána Vladimíra Kudláča (foto 

dole). Gratulujeme! Výsledková listina teda bola nasledovná: 

1. miesto Legendy  s počtom bodov 13 

2. miesto Regiment  s počtom bodov 11 

3. miesto Trosečníci s počtom bodov   7 

4. miesto Kosová s počtom bodov   7 

5. miesto Starí páni s počtom bodov  4 

6. miesto Gumy  s počtom bodov   0 

                                                 Telovýchovná jednota 
 

 
 

 

 

 
 

 

A – mužstvo sa po novom roku začne 

pomaly pripravovať na jarnú časť, ktorá 

odštartuje 11.03.2023 na pôde súpera FK 

Cerová. Počas celého februára máme 

v pláne odohrať 4 prípravné zápasy na 

umelej tráve v Strážnici a dostať sa tak 

kondične na lepšiu úroveň po zimnej 

pauze. 

 

05.02.23 o 12:00 – OŠK Slovan Kostolné 

12.02.23 o 14:00 – súper sa vybavuje 

19.02.23 o 12:00 – TJ Družstevník Letničie 

25.02.23 o 14:00 - TJ Družstevník Unín 
 

 

 

 

Dostihová sezóna sa skončila. Kone 

odpočívajú a po novom roku sa pomaly 

začnú pripravovať na novú sezónu. Po 

skončení každej sezóny sa vyhodnocujú 

všetky kategórie súvisiace s dostihovým 

športom: najlepší tréneri, jazdci, kone 

a kategória „objav roka“. Teda aj v tomto 

roku boli všetky kategórie vyhodnoco- 

vané, pričom úspech zaznamenal aj 

domáci Tomáš Roman. Ten bol vyhlásený 

za „objav roku“ 2022 (na fotografii z 

galavečera prvý zľava spolu s Lianou 

Dohnálkovou, Annou Vojtekovou a tréne- 

rom Ľudovítom Šebestom, ktorý dostal 

ocenenie za objavovanie nových talentov.  
 

Ivana Dohnálková 

 
Krásne prežitie 

Vianočných 

sviatkov 

a 

všetko 

najlepšie 

v novom roku 

2023 

želá 

 

 

 

    TJ Popudinské Močidľany 


