Vážení futbalisti, funkcionári, fanúšikovia,
priatelia mošovského futbalu, milí hostia.
Dnes sme sa zišli, aby sme si pripomenuli pekné 95. výročie futbalu v
Mošovciach. Keď som si tematiku výročí futbalu prezeral na internete,
zistil som, že sme s futbalom minimálne v Turci začínali medzi
prvými. 95 rokov, z hľadiska ľudského života je to dlhý čas a vek,
ktorého sa málo ktorý človek dožije a tak pamätníkov na úplné
začiatky futbalu už nemáme. Z toho dôvodu bolo veľmi dobrou
myšlienkou pri príležitosti tohto výročia preskúmať minulosť a vydať
publikáciu - pamätnicu, v ktorej je písomne aj obrazom zachytená
minulosť mošovského futbalu. Za tento počin iniciátorom
a realizátorom myšlienky ďakujem.
Uplynulé 95 ročné obdobie bolo poznamenané snahou mnohých
mošovčanov povzniesť športové dianie v obci na vyššiu úroveň. Keď
sa pozrieme do minulosti, môžeme vidieť obdobia úspechu a nadšenia,
ako aj časy kríz a trápenia, ktoré sme zažili hlavne v poslednom
období. Tak to však v živote a o to viac v športe chodí. Raz sa darí
inokedy nie. Raz sme hore a inokedy dolu. Je ku cti bývalým aj
súčasným funkcionárom a športovcom, ktorí aj v premenách času
vydržali, odolali náporom rôznych ťažkosti a nepriazne, že sa
mošovský futbal zachoval dodnes. Tým, ktorí sa na tejto náročnej a
obetavej práci podieľali a podieľajú patrí uznanie a poďakovanie.
Ďalej ďakujem aj všetkým sponzorom za finančnú a inú pomoc
a fanúšikom, ktorí chodili a chodia povzbudzovať náš futbal.
A čo si želať do budúcna! Želám mošovským futbalistom mnoho
ďalších úspechov v ich činnosti, aby zapájali do športovej činnosti
viac mládeže našej obce, vychovávali kvalitných, čestných a
úspešných športovcov - futbalistov a šírili dobré meno obce aj
samotných občanov – športovcov. Želám im čím viac agilných
funkcionárov a schopných trénerov pri výchove mladého pokolenia.
Ďalej im želám viac dobrovoľníkov ochotných priložiť ruku k dielu
pri príprave a údržbe futbalového areálu, ktorý sme pred týmto

sviatkom aspoň čiastočne, v rámci finančných a pracovných možností
upravili a opravili. Ďakujem všetkým, ktorí v tejto veci aktívne
priložili ruku k dielu. Dbajme, aby sme spoločne vytvárali kultúrne a
športovo hodnotné prostredie na futbalovom ihrisku a prilákali tam
čím viac nadšencov tohto športu ako aktívnych hráčov, funkcionárov
ako aj divákov.
Na záver už len všetkým želám príjemné posedenie v kruhu
priaznivcov mošovského futbalu a po ukončení oficiálnej časti aj
príjemnú zábavu.
Ďakujem za pozornosť.

