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Vážení spoluobčania, milí Mošovčania,
prihováram sa k Vám a srdečne Vás pozdravujem v prvých
dňoch roku 2019 a na začiatku volebného obdobia rokov
2019 – 2022.
Opäť prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky
a jeden druhému želáme všetko len to najlepšie. Rok 2018,
ktorý sme prežili, zostane už len v našich spomienkach.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás
znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si
nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2019
chceli uskutočniť. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli
urobiť, i čas láskyplnej spomienky na tých, ktorí nám navždy
odišli.
Život človeka je sám osebe pestrý a každého z nás postretli
aj zlé dni – naplnené trápením, smútkom a nezdarom a zároveň aj dni dobré – veselé, radostné a šťastné. Na tomto dobrom
je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Aj samotná naša obec počas uplynulého roka prekonávala
prekážky, ale taktiež sa tešila aj z úspechov. Verím, že i Vy,
občania, ste prežívali úspechy našej obce a všetky pozitívne
udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou
a záujmom. Všetko sa robilo pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, nášho života v Mošovciach.
Keď som v novembri vo voľbách získala Vašu podporu,
predsavzala som si, že sa pousilujem urobiť pre našu obec čo
najviac. Vaša vôľa je pre mňa otázkou cti a starostovského sľubu, ktorý budem plniť, ako najlepšie budem vedieť. Pri svojej
práci sa vždy pridržiavam jednej múdrosti: „Rob tak, aby
v hierarchii hodnôt neboli peniaze a moc, ale aby ti vykonaná
práca priniesla radosť, pokoj, zhovievavosť, trpezlivosť, láskavosť a hlavne, rob tak, aby si nestratila svoju tvár.“ A tejto múdrosti sa budem pridržiavať aj naďalej.

Verím, že s pomocou Vás a poslancov
obecného zastupiteľstva vyriešime nejeden problém, ktorý
nám život v našej obci prinesie. Nechcem
sa v tomto príhovore
dotýkať
konkrétne
jednotlivých problémov, ktoré sa nám začali vynárať bezprostredne po prevzatí
našich mandátov, ale
vedzte, že je ich
dosť. Vynaložíme veľa energie na to, aby
sme ich vyriešili a to,
ako sme ich vyriešili,
posúdite vy, samotní
občania. Nie vždy je situácia ľahká – v spoločnosti, v dedine,
či rodine, niekedy si myslíme, že sme urobili pre danú vec
všetko, ale nakoniec sa stretávame i s nepochopením a nevôľou; ale i takéto veci prináša bežný život.
Dnes však bilancujeme a zamýšľame sa nad vecami, ktoré
sa stávajú postupne minulosťou a rovnako zvedavo hľadíme
dopredu na dni, ktoré sú pred nami a zamýšľame sa nad tým,
čo všetko je potrebné urobiť. Pre rok 2019 má obec naplánované nie malé úlohy. Chceme v prvom rade pokračovať vo
všetkých progresívnych tendenciách, ktoré sú rozpracované.
Na jar určite zrekonštruujeme multifunkčné ihrisko a detské
ihrisko, ktoré projekčne aj finančne zastrešilo ešte predchádzajúce vedenie obce. Je potrebné urgentne zrekonštruovať
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i obecný rozhlas, nakoľko súčasné poruchy sa už stávajú neopraviteľné, pretože použitá technológia je tak zastaralá, že
náhradné diely nie je možné kúpiť. Stále platí, že sa pokúsime
získať dotáciu na obecné kompostovisko, kde príslušné predkladanie projektov k získaniu grantu má začať v máji 2019
a tiež na revitalizáciu nášho Veľkého parku, zastrešenú odborníkmi v tomto smere. Taktiež čakáme na vyjadrenie príslušných orgánov k projektu realizácie Zberného dvora. A ako
všetci dobre viete, je veľmi urgentné začať riešiť rekonštrukciu
ŠRZ Drienok, nášho jedinečného pokladu, ktorého udržateľnosť v prevádzke v takomto stave, akom je dnes, sa blíži ku
koncu. Bude to projekt, ktorý si žiada silný podnikateľský zámer na komplexné riešenie rekonštrukcie, vrátane návrhu a zabezpečenia jeho financovania. Toto je priorita nielen pre rok
2019 ale i na celé nadchádzajúce volebné obdobie.
Samozrejme, okrem toho budeme robiť i ďalšie činnosti,
ktoré si vyžiadajú bežné potreby obce. Ešte veľa vecí je potrebné v našej obci vybudovať, vylepšiť, skrášliť. Ale zasa na
druhej strane je treba sa do budúcna pozerať reálne, uprednostniť také projekty, ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne financií zvládnuť.
Mojím osobným želaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi obce, vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce
rady, Vašu spoluprácu, ochotu a toleranciu. Spolieham sa práve na um múdro rozhodujúcich poslancov a členov komisií.
Generácie, čo prídu po nás, sa nebudú pýtať na naše diskusie,
sny a plány, budú nás posudzovať a možno i súdiť podľa našich
skutkov.

2
Vážení občania, milá mládež,
Chcela by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli
k rozvoju a zveľadeniu našej obce bez ohľadu na to, kto sedel
v kresle starostu. Ďakujem členom všetkých spoločenských
organizácií v obci, občianskych združení, zástupcom verejného a podnikateľského sektora, chcem poďakovať aj jednotlivcom, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce nie
je ľahostajný. Ďakujem Vám za všetko, čo robíte pre zlepšenie
spoločenského, športového, kultúrneho a duchovného života,
za skrášlenie a spríjemnenie života v našej prekrásnej obci.
Ďakujem Vám touto cestou za spoločne vykonanú prácu
v prospech obce Mošovce.
V nastávajúcom novom roku Vám v mene svojom a tiež
i v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských
vzťahov, nech nás v našej obci neťaží nedostatok, nech Vám
prinášajú šťastie a radosť Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť
z prítomnosti Vašich najbližších. Usilujme sa spoločne prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má
naozaj hodnotu.
Ešte raz, šťastný a úspešný nový rok Vám zo srdca želá
Ing. Elena Krajčová

Správa miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu
obce Mošovce a poslancov Obecného zastupiteľstva
v Mošovciach konaných dňa 10. novembra 2018
Miestna volebná komisia bola vytvorená v súlade so zákonom NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pracovala v zložení:
Predseda:
Podpredseda:
Členovia:

RSDr. Jozef Dírer
Ing. Karol Raffay
Daniel Kotvan
Monika Kubíková
Ing. Peter Matula
Zapisovateľka: Bc. Danuša Lúdiková
Miestna volebná komisia plnila zároveň úlohu okrskovej
volebnej komisie. V súlade s citovaným zákonom o voľbách
boli načas a správne podané kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva zapisovateľke MVK,
ktorá ich predložila k prevereniu členom MVK na jej prvom
zasadnutí.
Na funkciu starostu obce Mošovce boli zaregistrovaní 4
kandidáti:
1. Jana Fánčiová, nezávislá kandidátka
2. Jarmila Janáková, Národná koalícia
3. Ing. Peter Košík, nezávislý kandidát
4. Ing. Elena Krajčová, nezávislá kandidátka

Na pozíciu poslancov obecného zastupiteľstva bolo zaregistrovaných 12 kandidátov:
1. Mgr. Mariana Ballová, nezávislá kandidátka
2. Ľubomír Baranček, nezávislý kandidát
3. Mgr. Tibor Harkabus, nezávislý kandidát
4. Mgr. Zuzana Holcová, nezávislá kandidátka
5. Jarmila Janáková, Národná koalícia
6. Peter Lúdik ml., nezávislý kandidát
7. Svetlana Petrovičová, nezávislá kandidátka
8. Mgr. Ľudmila Piecková, nezávislá kandidátka
9. Mgr. Katarína Sadloňová, nezávislá kandidátka
10. Elena Tarašová, Smer – sociálna demokracia
11. Ing. Ján Thomka, Smer – sociálna demokracia
12. Alexander Vladár, nezávislý kandidát
V obci bol zriadený jeden volebný obvod a jeden volebný
okrsok.
V zmysle citovaného zákona o voľbách bol stanovený počet
9 zvolených poslancov.
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 1142 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 755 voličov, čo predstavuje 66,11 %
z celkového počtu zapísaných voličov.
Na funkciu starostu obce bolo odovzdaných 747 platných
hlasov.
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Najviac platných hlasov v počte 423 získala Ing. Elena
Krajčová.

3

Počas hlasovania v priebehu dňa a tiež pri sčitovaní hlasov
boli vo volebnej miestnosti prítomní viacerí pozorovatelia.
Jozef Dírer, predseda MVK

Poradie ostatných kandidátov:
Jana Fánčiová získala 161 hlasov, Ing. Peter Košík získal
151 hlasov a Jarmila Janáková získala 12 hlasov.
Poslanci obecného zastupiteľstva boli zvolení 744 platnými hlasmi.
Podľa počtu získaných hlasov sa kandidáti umiestnili v nasledovnom poradí:
1. Mgr. Tibor Harkabus – 422 hlasov
2. Peter Lúdik – 395 hlasov
3. Ľubomír Baranček – 371 hlasov
4. Alexander Vladár – 329 hlasov
5. Ing. Ján Thomka – 306 hlasov
6. Mgr. Mariana Ballová – 284 hlasov
7. Mgr. Zuzana Holcová – 279 hlasov
8. Mgr. Katarína Sadloňová – 249 hlasov
9. Svetlana Petrovičová – 235 hlasov

Ustanovujúce zastupiteľstvo 2018

Náhradníkmi na post poslanca Obecného zastupiteľstva sa
podľa počtu získaných hlasov stávajú:
1. Elena Tarašová – 231 hlasov
2. Mgr. Ľudmila Piecková – 188 hlasov
3. Jarmila Janáková – 137 hlasov

Vážení spoluobčania,
v predchádzajúcich troch rokoch som sa Vám prihováral
v tomto čase na stránkach Hlasu Mošoviec a bilancoval, čo sa
nám v uplynulom roku podarilo urobiť. Tieto bilancie však zazneli už v predvolebnom období a nie je dôvod podrobne túto
problematiku znova rozoberať. Tentoraz zhrniem len v krátkosti uplynulé štyri roky. Myslím si, že toho, čo sa nám podarilo urobiť, bolo dosť. V obci aj napriek nedostatku financií bol
zabezpečený chod všetkých vecí, na ktoré boli občania zvyknutí z minulých období. Nič sa neredukovalo a ani žiadne poplatky občanom zo strany obce sa nezvyšovali. Komunikácia
so školami, spolkami, záujmovými združeniami a cirkvami
bez problémov fungovala. V obci sme pripravili viacero nových podujatí a po dlhých sľuboch z minulých volebných období sme zriadili Klub dôchodcov. Aj napriek iným názorom
na riešenie vecí a určitým problémom v komunikácii s poslankyňami OZ a kontrolórkou, nemáme sa za čo hanbiť.
Dovolím si tvrdiť, že z minima sme vyťažili takmer maximum.
Som hrdý, že sa nám podarilo zrekonštruovať zdravotné stredisko, dom smútku, interiéry škôl. Do každej jednej budovy
a každého majetku, ktoré obec využíva a sú potrebné pre chod
obce, bolo za posledné štyri roky investované a boli odovzdané v lepšom stave, ako boli prebraté. Zmluvne sme dotiahli
množstvo problémov, ktoré sme „zdedili“ z predchádzajúcich
volebných období. Vyplatili sme aj nemalé dlhy, bez ktorých
by sa však v minulosti nezrekonštruovala základná škola, požiarna zbrojnica, prípadne iné investičné akcie. „Stôl sme pre
nasledujúce volebné obdobie zanechali čistý“ a preto som veril, že tieto fakty budú vo voľbách ocenené. Moju predvolebnú agendu som preto staval na reálnej ponuke a na reálnych

sľuboch. Voličmi však toto nebolo akceptované. Je to rozhodnutie, ktoré rešpektujem a čas ukáže, či bolo správne a spravodlivé. Budem však spokojný, ak v nasledujúcom volebnom
období budú splnené všetky sľuby, ktoré nová pani starostka
pred voľbami dala a ktoré voliči, myslím si, že zobrali ako jej
záväzok – „zmenu zvonka“.
Aj touto formou chcem ešte raz za vykonanú prácu a pomoc poďakovať hlavne mojím spolupracovníkom z obecného
úradu, ktorí stáli pri mne v časoch dobrých aj zlých, ale aj
opatrovateľkám, pracovníkom škôl, pracovníkom VPP, aktívnym členom DHZ a ostatných spolkov a organizácií, ktoré
v obci pôsobia. Ďakujem aj poslancom OZ, ktorí sa aktívne
zapájali do akcií organizovaných obcou, za ktoré sme boli
viackrát ocenení a sme na to hrdí, ako sme tieto akcie dokázali pripraviť. Samozrejme ďakujem aj všetkým tým, ktorí mi vo
voľbách dali svoj hlas a neuverili ohováraniu a klamstvám,
ktoré boli pred voľbami šírené o mojej osobe a o mojej práci.
Túto problematiku môj predchodca pán Mojtek veľmi výstižne a pekne pomenoval v Hlase Mošoviec v roku 2014 a uvedené platí dodnes. Pre mňa je rozhodujúce to, že odchádzam
s čistým štítom, som spokojný s tým, čo sa mi podarilo dosiahnuť a nehanbím sa na seba pozrieť do zrkadla.
Vážení spoluobčania, želám Vám do nového roku 2019
hlavne to najcennejšie čo máme, pevné zdravie. Ďalej Vám želám šťastie, lásku, spokojnosť, úspech v práci a v rodine.
Ing. Peter Košík
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ROK V MATERSKEJ ŠKOLE
Každý deň v materskej škole prináša deťom niečo nové, zaujímavé a príťažlivé. Výchovno-vzdelávací proces je previazaný s reálnym prežívaním detí. V septembri, keď deti prichádzajú do materskej školy, je obsah vzdelávania zameraný na
poznávanie nového prostredia, ľudí a ich profesií, na utváranie
vzťahov k ostatným deťom, tvorenie pravidiel spolunažívania.
Striedajúce sa ročné obdobia zas prinášajú témy súvisiace so
zmenami v prírode a v počasí, témy o kvetoch, stromoch, zvieratkách, hmyze, o vode a jej podobách, o ochrane prírody.
V období rôznych sviatkov sa pripravujeme na slávnostné dni
a pripomíname si regionálne zvyky a tradície. A niektoré dni
či týždne sú naozaj výnimočné. Nebolo tomu inak ani v uplynulom roku. Ako sme ho prežili?
V januári sme sa zapojili do environmentálneho projektu
EKOALARM s poskytnutím malého grantu na nákup spotrebného materiálu. O čo išlo? Ukázať deťom význam triedenia
a recyklácie odpadu prostredníctvom ich aktívnej činnosti.
Počas celého roka sme v spolupráci s rodičmi zbierali do špeciálnych kontajnerov použité zubné kefky, ktoré neskončili na
skládke komunálneho odpadu, ale boli zrecyklované a vyrobené z nich koše na triedený odpad pre školy. Máme ich aj my
v každej triede. Na záver projektu nás navštívil lektor, ktorý
vysvetlil deťom význam triedenia a zbierania odpadu. V rozprávkovom príbehu o princeznej Plastenke a princovi Tetrapakovi im deti pomáhali čistiť les od odpadu. Takto hravou
formou a zážitkovým učením u detí utvárame environmentálne cítenie, učíme sa triediť odpad aj v materskej škole. O to
väčšie sklamanie a bezmocnosť sme cítili, keď vytriedené
plastové hračky nám odmietli vziať v rámci zberu triedeného
odpadu.  Čaká nás ešte dlhá cesta v tejto oblasti ...
Február bol náročný aj veselý. Boli sme na lyžiarskom výcviku v Jasenskej doline. Potom predškoláci absolvovali depistáž školskej zrelosti so psychologičkami z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva. A nakoniec sme sa dosýta vyšantili v maskách na škôlkarskom karnevale.
V marci sme prežili zaujímavý deň v mošovskej knižnici
s tetou Magduškou a tetou Jankou Fančiovou. Pani Magda
Klocháňová napísala knižku pre deti „Čo sa deje na lúke“
a predstavila ju našim najmenším v mesiaci knihy na exkurzii
v miestnej knižnici. Deti mali veľa zvedavých otázok a autorka knihy veľa zaujímavých odpovedí.

Apríl je mesiac lesov a pripomíname si Deň Zeme.
Intenzívne sme vnímali zmeny v prírode, čistili sme náš park
a s lesnými pedagógmi z Národného lesníckeho centra sme sa
učili vnímať prírodu všetkými zmyslami. Vidieť, počúvať, cítiť
vône prírody, poznávať ju hmatom.

V máji sme pre mamičky pripravili kultúrny program na
obecnej oslave. Boli sme tiež na exkurzii vo Výskumnom
ústave poľnohospodárskom v Bodorovej u mamičky našich
spolužiakov. Skúmali sme rôzne druhy obilnín, spoznali sme
tritical a dozvedeli sme sa, prečo sa okolo polí s obilím vysieva pás pšenice s ostrými ostňami. Viete to? Aby obilie nezjedli diviaky, ktorým veľmi chutí. Ostrá pšenica ich popichá do
nosa. ☺ Tiež sme boli na plaveckom výcviku v AQUA parku
v Turčianskych Tepliciach. Naučili sme sa dýchať do vody, ponárať, splývať, bezpečne do vody skákať, aj trochu plávať.

Jún je mesiac detských radostí. Oslávili sme Deň detí, navštívili nás mošovskí hasiči s autami, technikou. Ukázali nám
ako sa hasí vodou, penou, ako sa zachraňujú ľudia. Pena sa
nám veľmi páčila, trochu sme si v nej pobehali. S našimi učiteľkami sme boli na výlete v Bojniciach na Rozprávkovom
zámku, kde sme videli hranú rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. A koncom mesiaca sme sa rozlúčili so škôlkou a všet-
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kými, ktorí sa o nás v nej starali. Poďakovali sa im, že nás pripravili do školy a mali nás v škôlke radi. Bola super párty
v jedálni a potom hry a opekačka na školskom dvore. Vďaka
patrí aj rodičom, ktorí to pre nás pripravili.
V septembri sme privítali našich nových trojročných kamarátov a trpezlivo im pomáhali zvyknúť si na škôlku.
V októbri sme na tvorivých dielňach spolu s rodičmi zdobili tekvičky, vyrábali postavičky zo zeleniny, ovocia, z gaštanov a rôzne iné pekné vecičky. Vystavili sme ich v kútiku
u záhradkárov na mošovskom jarmoku. Tiež sme pozdravili
starších občanov v klube dôchodcov pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším.
November je mesiac, keď sa začína chrípkové obdobie. My
sme ale boli zdraví a skoro v plnom počte sme chodili do materskej školy. Rozprávali sme sa o ľudskom tele, ako si chráni-

me zdravie, ako sa staráme o zúbky a čo je zdravá výživa.
Koncom mesiaca sme boli privítať básničkami, pesničkami
novonarodené detičky na obecnom úrade.
December. Navštívil nás naozajstný Mikuláš a priniesol
nám darčeky. Veľmi sa páčil deťom aj rodičom. Celý mesiac
bol čarovný. Tešili sme sa na Vianoce, zdobili škôlkársky
stromček, vyrábali ozdoby aj koláčiky. Teta Jarka z divadielka
Jaja nám prišla zahrať bábkové divadlo O veternom kráľovi.
Toto je len malá ukážka toho, ako prežívame dni v materskej škole. Celý rok bol pekný, priniesol veľa radosti, veľa
zážitkov, aj sme sa veľa naučili. Tešíme sa na nový rok 2019
a sme zvedaví, čo nám prinesie. Všetkým prajeme, aby to bol
rok úspešný, šťastný a pokojný. Deti a zamestnanci Materskej
školy v Mošovciach.
Danica Janecová

Projekty Erasmus a ZŠ J. Kollára
Naša škola aj napriek svojej „malosti“ je úspešná. A TO
CELKOM SLUŠNE ☺ ! Žiaci reprezentujú seba a školu nielen doma, ale aj v zahraničí.
Keď nám prišla ponuka zo Španielska a Čiech, aby sme boli súčasťou projektov v Erasmus-e , neváhali sme. Zo skúseností z minulých rokov, keď sme pracovali v projekte Comenius sme si povedali, že do toho pôjdeme opäť. Nikto netušil,
že Národná agentúra Slovenskej republiky nám schváli partnerstvo hneď v 2 projektoch. A tak od septembra 2017 sme odštartovali 2 medzinárodné projekty.

Jeden z nich nesie názov Take the e-Train a hrá v nej hlavnú úlohu vlak, ktorý spája jednotlivé vozne – štáty Európy. Do
neho sme nastúpili spoločne so Španielskom, Litvou, Poľskom, Gréckom a Talianskom.
Druhý projekt Folk Tradions and United in Diversity je zameraný na ľudové tradície, piesne a tance. Spolupracujú v ňom
školy zo Španielska, Čiech a Slovenska.
Obidva projekty majú dĺžku trvania 2 roky, to znamená, že
je za nami prvá polovica. Počas tohto roku zapojení žiaci
a učitelia pracovali na rôznych aktivitách. Tvorili logo a mas-
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kota projektu, vymýšľali a ilustrovali príbeh o deťoch – súrodencoch, ktorí utekajú zo svojej krajiny v ktorej zúri vojna, reportérske tímy nahrávali videá, žiaci absolvovali videokonferencie, vypĺňali dotazníky, učili sa ľudové tance a piesne
a piesne o vlakoch. Postupne 16 žiakov vycestovalo do Kolína,
Krakowa a Madridu, kde sa zúčastnili na vzdelávacích aktivitách v škole a vyskúšali si život v inej rodine. Museli sa popasovať s cudzím – anglickým jazykom, v ktorom obidva projekty prebiehajú.
Všetko má však svoje pozitíva a negatíva. V prvom rade si

deti museli zvyknúť na nové prostredie, odlúčenie od rodiny,
zmeniť režim než na akí boli zvyknutí. Nie každému bolo do
spevu, no nakoniec to zvládli veľmi dobre. Niektorí v sebe objavili cestovateľského ducha a iní si povedali, že všade dobre,
doma najlepšie.
Prínos projektov pre našu školu a jej „obyvateľov“ je obrovský. Podporuje multikultúrne vzdelávanie, rozširuje všeobecný prehľad žiakov, a niektorých (aspoň dúfame) motivuje
v učení anglického jazyka.

Okienko do minulosti
V polovici novembra sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Mošovciach konalo spomienkové stretnutie pri
príležitosti 135. výročia narodenia a 55. výročia úmrtia mošovského rodáka, klaviristu, dirigenta a pedagóga Frica
Kafendu. Literárno-hudobným pásmom, ktoré bolo vytvorené
z fragmentov knihy Michala Palovčíka, žiaka Frica Kafendu,
sa prítomní oboznámili so životným osudom tohto umelca.

Pohľad na interiér bytu

Ján Fraňo, darca nábytku Frica Kafendu
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s hudobninami, registračka, na ktorej je zaujímavá stolná lampa. Z drobností sú to napríklad kalamár, metronóm, ťažítko.
Pri vstupe do miestnosti vpravo je busta hudobného skladateľa
Richarda Wagnera. Nábytok spolu s hudobninami a fotografickým materiálom Mošovciam daroval Ján Fraňo z Martina.
Ján Fraňo, bankový úradník, pochádzal zo známej martinskej
rodiny. Jeho otec bol starostom Martina. Dcérou Jána Fraňu
je Tatiana Fraňová, klaviristka pôsobiaca vo Viedni. Tatiana
Fraňová bola žiačkou manželky Frica Kafendu – Anny
Kafendovej. Na podujatí sa zúčastnil aj syn darcu Jána Fraňu
– MUDr. Ján Fraňo mladší, ktorý sa s prítomnými podelil
o svoje spomienky na Kafendovcov. K spomienke na Frica
Kafendu sa pridali aj žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Mošovciach, ktorí kreslili portrét Frica Kafendu. Zo všetkých
prác bol vybratý portrét Lenky Hrčovej a tvorí čestné miesto
v pracovnom kútiku Frica Kafendu.
Mgr. Adriana Brázdová

S manželkou Annou, rod. Zochovou

Program oživila prezentácia fotografií z osobného archívu
Frica Kafendu a Literárneho archívu Slovenskej národnej
knižnice v Martine. Obohatením podujatia boli ukážky
Kafendovej tvorby v interpretácii pedagogičiek Základnej
umeleckej školy v Mošovciach Nadeždi Holenkovej a Kataríny Záborskej. Okienko do
minulosti Frica Kafendu
otvorili Adriana Brázdová,
Jana Fánčiová, Danuša Lúdiková a Tibor Harkabus.
Aby spomienka na Frica
Kafendu nebola len jednorazovou aktivitou, v priestoroch sály bola znovu inštalovaná časť nábytku po tomto
umelcovi. Už v minulosti bola v roku 1988 pri príležitosti
105. výročia narodenia a 25.
výročia úmrtia v Mošovciach
zriadená pamätná izba, ktorá
bola niekoľkokrát presťahovaná v rámci Obecnej knižnice. Bohužiaľ z priestorových
dôvodov bola zrušená. Dnes
majú záujemcovia opäť možnosť nahliadnuť do súkromia
Frica Kafendu prostredníctvom pôvodného autentického nábytku – jeho pracovne z bratislavského bytu.
Inštalovaný je tu písací stôl
so stoličkou, obraz, skriňa Koláž z tvorby Frica Kafendu

Z podujatia
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Rok spomienkových osláv na Jána Kollára
V posledný júlový víkend nastal
ky), ktorú fotila a kreslila jej matka
v Mošovciach opäť „kultúrny rozFrida (vnučka Jána Kollára). Ľudruch“. Bolo to z dôvodu spomienmila poslala tiež aktuálne fotograkových osláv 225. výročia narodefie z návštevy hrobu Frideriky
nia Jána Kollára. Oslavy začali na
Kollárovej (Schmidtovej) a ďalších
námestí príhovorom starostu obce
členov rodiny vo Weimare. NavštíMošovce Ing. Petrom Košíkom a livila aj Suhl, kde žije Kollárov praterárno-hudobným pásmom o žipravnuk Gerald Schnabelrauch
votnej etape Jána Kollára v podaní
s manželkou. Jej synovia Viktor
Danuši Lúdikovej, Jany Fánčiovej
a Filip sú učitelia, čomu by sa určia možno pre mnohých z Mošovte veľmi tešil samotný Kollár, ktočanov v tejto úlohe prekvapivým
rého snom bolo vždy učiť.
interpretom Ľubomírom BarančeIng. Peter Mojtek daroval do exkom. Hudobným sprievodom páspozície zaujímavú fotodokumenmo vhodne doplnili Ladislav Hotáciu z procesu tvorby sochy Jána
lenka a Vanesa Holenková. PrítomKollára od Fraňa Štefunku, ktorá
ným sa prihovorila aj evanjelická
stojí na našom námestí. Fotky sú
farárka Mgr. Andrea Cabadová
z osobného archívu rodiny Fraňa
a nový rímskokatolícky farár Mgr.
Štefunku. Okrem jednotlivých fáz
Pavol Prieboj. Po úvodných oslatvorby je i finálna verzia na námestí
vách sa účastníci presunuli do
aj spoločná fotografia Štefunkovevanjelického kostola, kde odznel
cov s potomkami Jána Kollára z rokoncert organistky z Prahy Miku 1963.
Pravnučka Jána Kollára s manželom a dcérou s akad. sochelle Hradeckej. V nedeľu, v deň chárom Fraňom Štefunkom a jeho manželkou pri odhalení
Z tohto obdobia sú aj fotografie
narodenia Jána Kollára, sme sa ziš- sochy na námestí v roku 1963. Z archívu Fraňa Štefunku
Schnabelrauchovcov s Mošovčanli v jeho rodisku, kde odzneli príhomi, ktoré do expozície venoval
vory kurátora expozície, ale hlavne veľkého propagátora Jána Ing. Ján Polerecký. Návštevníci tak majú možnosť nahliadnuť
Kollára PhDr. Jozefa Beňovského a bývalého starostu obce do neformálneho stretnutia s touto rodinou.
Ing. Jána Žirku, ktorý po niekoľkoročných pokusoch sa zaKoncom augusta oslovila našu obec riaditeľka vydavateľ-

slúžil o to, aby mal Ján Kollár v Mošovciach pekné múzeum.
Po prehliadke expozície sa oslavujúci zastavili pri soche Jána
Kollára na námestí, kde po krásnej recitácii Danuši Lúdikovej
a položení vencov k soche básnika sa sprievod presunul do
evanjelického kostola, kde na slávnostných službách Božích
sme ukončili tieto spomienkové oslavy. Osláv sa mala zúčastniť aj Kollárova praprapravnučka Ľudmila Schulz. Bohužiaľ
pani Ľudmila ochorela, a preto sa nemohla osláv osobne
zúčastniť a pozdraviť Mošovčanov. O priebehu osláv som ju
samozrejme informovala. Poslala som jej fotky, aby aspoň
sprostredkovane videla atmosféru, ktorá v Mošovciach počas
osláv bola. Ľudmila chcela navštíviť Mošovce v októbri alebo
v novembri pred návštevou u jej uja Geralda v Nemecku. Nestihla to, ale pre Mošovčanov poslala pozdrav v podobe fotografie a kresby Ľudmily Schnabelrauch (Kollárovej pravnuč-

Manželia Schnabelrauchovci pri chvíľach oddychu s Mošovčanmi pri
návšteve našej obce v roku 1963. Osobný archív Ing. Jána Polereckého
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stva Perfekt Magdaléna Gocníková s prosbou, aby sme poslali kúsok zeme z Kollárovho rodiska pre chystané uvítanie knihy Ľubomíra Feldeka Dcéra Slávy, ktorá je prebásnením
Kollárovej Slávy dcery. Pani Gocníkovej som poslala kúsok
zeme z hrobu Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe
a lipové vetvičky z líp z Kollárovej záhrady z Mošoviec. Lipou
z rodiska a zeminou z miesta posledného odpočinku bola úspešne uvedená do života táto kniha Oľgou Feldekovou. Počas
vítania knihy boli premietané zábery z expozície nášho múzea, aby pri tejto príležitosti boli Mošovce aspoň takto symbolicky zastúpené.
Po úspešnej odozve na literárno-hudobné pásmo venované
Kollárovi, bola repríza programu pre Seniorátne stretnutie
žien, ktoré sa konalo v septembri v Mošovciach.
Expozíciu Jána Kollára navštívili žiaci základných a stredných škôl, jednotlivci, rôzne združenia, tuzemskí aj zahraniční turisti. Zo základných škôl to boli ZŠ Malý Čepčín, ZŠ
Jozefa Krónera Martin, ZŠ Hany Zelinovej Vrútky, ZŠ
Jahodnícka Martin, ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina, ZŠ Benice. Zo
stredných škôl to boli tradične Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha Martin, Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
Lučenec, PaSA Lučenec, SOŠ technická Humenné, Gymnázium Varšavská cesta Žilina. Ďalej to boli Klub dôchodcov
z Martina, MO MS zo Šenkvíc a Veľkého Krtíša, Jednota dôchodcov zo Spišskej Novej Vsi, z Banskej Bystrice a Badína.
Navštívili nás aj Folklórna skupina Dolina, Centrum voľného

času Kysucké Nové Mesto, ECAV Modra-Kráľová. Múzeá
navštívili aj jednotlivci z Bratislavy, Senice, Banskej Bystrice,
Beluše, Rajeckých Teplíc. Počas jarmoku navštívilo múzeá
vyše 300 návštevníkov. Prišli aj zahraniční návštevníci
z Poľska, Vsetína, Prahy, Talianska, Kolína, Ostravy. V rámci
projektu Folk tradicion prišli českí a španielski návštevníci.
Veľmi si cením návštevu pracovníkov GaT Martin, ktorí spolu
s rodinami trávili voľnú sobotu na guľášpartii v Mošovciach.
V dnešnej dobe je ojedinelé, že si našli čas a nielen hodovali,
ale venovali sa aj „duševnej potrave“ a urobili si obhliadku
našich múzeí.
V tomto roku navštívilo expozíciu Jána Kollára 1033 návštevníkov a Múzeum mošovských remesiel 730 návštevníkov. Na Obecný úrad bola odovzdaná tržba vo výške 1259,30
Eur. Z toho za vstupné 725,00 Eur a za predaj suvenírov
534,30 Eur.
Jánovi Kollárovi bol venovaný aj mediálny priestor. Novinár Jozef Sliacky napísal o Kollárovi a expozícii články
v My Turiec a v Plus 7 dní. Z nedeľných osláv bola vysielaná
reportáž na TV Turiec. Kollárovi bolo venovaných aj niekoľko dní v Rádiu Regina.
V tomto krátkom prehľade som sa snažila zhrnúť všetky
významné udalosti z činnosti našich múzeí. Verím, že záujem
o ne bude aj naďalej. Svedčia o tom aj zápisy v knihe návštev.
Časť z nich odkryjem niekedy v budúcom čísle.
Mgr. Adriana Brázdová

14. ročník literárnej súťaže Jána Kollára
V dňoch 15. – 16. 12. 2018 som bol spolu s manželkou na
základe pozvania na návšteve v Prahe. Dňa 15. 12. o 13. h sme
sa zúčastnili členskej schôdze Spoločnosti Jána Kollára, ktorej

je obec Mošovce členom. Na tejto schôdzi bola okrem iného
predložená správa o činnosti spoločnosti, stav finančných prostriedkov spoločnosti ku dňu 14. 12. 2018, plán činnosti na rok
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2019 a mne a obci Mošovce bolo poďakované za výbornú
spoluprácu. Potom sme sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov
14. ročníka literárnej súťaže Jána Kollára, kde som vystúpil aj
s príhovorom, v ktorom som rozobral, aký je vzťah Mošovčanov k najvýznamnejšiemu rodákovi Jánovi Kollárovi a ako
si vážime spoluprácu s organizátormi súťaže. Po ukončení
súťaže sme sa zúčastnili recepcie za prítomnosti konzulky slovenského veľvyslanectva, predstaviteľov zahraničných Slovákov, biskupa ECAV v ČR, iných predstaviteľov a hostí, kde
sme diskutovali o živote a pôsobení Slovákov v zahraničí,
o odkaze Jána Kollára a o možnostiach ďalšej spolupráce.

10
V nedeľu sme sa ako čestní hostia zúčastnili Služieb Božích
v kostole Sv. Michala V Jirchářích, kde nám biskup ECAV
Marián Čop poďakoval za spoluprácu. Po stretnutí v zborovej
miestnosti s predstaviteľmi ECAV cirkvi Praha V Jirchářích
a po poďakovaní za spoluprácu aj zo strany obce a po pozvaní
predstaviteľov cirkvi do Mošoviec, sme sa vydali na spiatočnú
cestu, a tak sme ukončili časovo náročný víkend. Ukončili sme
ho ale s dobrým pocitom, že naša úcta voči odkazu Jána
Kollára a záujem o spoluprácu boli ocenené aj v „ďalekej
Prahe“.
Ing. Peter Košík

CESTOVANIE ZA POZNANÍM
Už štvrtý rok ako sprievodca cestovného ruchu sprevádzam
ľudí, ktorí sa u mňa prihlásia na zájazdy najmä do Českej republiky, na ktorú sa špecializujem. Je to môj koníček, ktorý
ma baví a aj touto cestou sa chcem podeliť o svoje vedomosti
a ukázať ,,mojim cestovateľom“ mestá, pamiatky, múzeá a kultúru krajiny. Na zájazd sa môže prihlásiť každý, kto má chuť,
v žiadnom prípade to nie je iba pre ,,vyvolených“! Stačí ma
len osloviť.
Tento rok sme absolvovali dva trojdňové zájazdy a jeden
jednodňový. V mesiaci máj to bola 100-vežatá Praha. Mali
sme šťastie, bol deň otvorených dverí a na hrade sme videli
priestory, do ktorých sa bežne nedá dostať. Pozreli sme si najnavštevovanejšie časti Prahy, ako sú Hradčany, Staromestské
námestie, „Václavák“, Karlov most... Ale ako Mošovčanov,
ktorých bola väčšina, nás najviac tešilo, že sme sa boli pokloniť pamiatke nášho rodáka Jána Kollára na Olšanských cintorínoch, kde sme položili kyticu kvetov a zapálili sviečky.
V rámci nášho výletu sme navštívili aj hrady Karlštejn
a Konopište.
1. septembra ako bodku za prázdninami absolvovali rodiny
s deťmi a ostatní záujemcovia výlet do Bratislavy na deň otvorených dverí na hrade a v parlamente, čo aj za nepriaznivého

počasia bol veľký zážitok. Okrem iného sme videli záchranné
zložky, ktoré nám predviedli svoju techniku a aj výsadkárov,
ktorí „zlaňovali“ z helikoptéry. Poobede sme navštívili Bratislavskú ZOO s Dinoparkom, v ktorej sa páčilo najmä našim
najmenším.
O dva týždne na to sme prežili krásne tri dni v Českom
Krumlove. Po ceste tam sme navštívili aj Třeboň známu svojimi rybníkmi a videli sme interiér a exteriér miestneho zámku. Najviac nás však uchvátil Krumlov, kde sme boli ubytovaní. Každý mohol navštíviť v tomto krásnom meste to, na čo
mal chuť. Viaceré okruhy na zámku, záhrady, múzeá. Večer
nás prekvapilo krásne divadelné predstavenie v parku na
ostrove v strede jazierka za svetla sviečok. Posledný deň sme
ešte navštívili hrad Rožmberk.
V roku 2019 plánujem na prvý májový víkend trojdňový
zájazd do Kutnej Hory. Ubytovaní budeme v kúpeľoch
Poděbrady v hoteli Junior s polpenziou. Cena je 120,– Eur na
osobu. Navštívime veľa pamiatok a múzeí.
Každý z Vás, kto má chuť a včas sa prihlási, je vítaný!
Prajem krásny nový rok.
Svetlana Petrovičová

hlas_2018

2.1.2019 10:50

Stránka 11

Hlas Mo‰oviec

11

Zabudnutí vojaci v histórii Mošoviec
Prvá svetová vojna zasiahla všetky oblasti života aj v našej
obci a katastrofálne doľahla aj na jej obyvateľov.
Mošovce vstúpili do vojny ako jedno z najviac rozvinutých
mestečiek Turčianskej župy. Pred I. svetovou vojnou mali
Mošovce 1853 obyvateľov. Obec v tom čase viedol starosta
Jozef Hrivnák, ktorý spolu s radou na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 6. júla odsúdil zločin spáchaný na následníkovi trónu. V tom čase ešte žiadny z obyvateľov nevedel, aká
strašná bude vojna, ktorá vypukne a koľko utrpenia prinesie so
sebou.
Dňa 26. júla 1914 bola vyhlásená mobilizácia RakúskoUhorského vojska. Za prvý mobilizačný deň bol určený 4. august 1914. Mobilizácia prebiehala v Mošovciach bez väčších
incidentov a problémov. Ako prví narukovali tí najmladší, narodení v rokoch 1892–1896. Regrúti z Mošoviec narukovali
k 71. cisárskemu a kráľovskému pešiemu pluku do Trenčína,
k 72. pešiemu pluku do Bratislavy a ’honvédskym plukom’.
Po odvedení absolvovali troj- až šesťtýždňový výcvik a hneď
boli posielaní na ruský, srbský a taliansky front ako vojaci rakúsko-uhorskej armády. Mnohí z nich padli už v prvom roku
vojny (Jozef Hrča, Juraj Klaudíny, Ján Kuzma, Andrej Reichl,
Štefan Peterec, Ľudovít Somora, Jozef Veselovský a ďalší).
Z Mošoviec bolo celkovo odvedených približne 105
mužov, čo malo za následok nedostatok pracovných síl v poľnohospodárstve. Ministerstvo vlastibrany v Budapešti sa snažilo zlepšiť financovanie rakúsko-uhorskej armády a vojnového hospodárstva vyhlásením prvej vojnovej pôžičky. Dňa
19. novembra 1914 obecné zastupiteľstvo v Mošovciach muselo vyplatiť vojnovú pôžičku vo výške 1500 korún. V roku
1915 to bolo 6000 korún a hneď v roku 1916 ďalších 6000 korún. Bol zavedený prídelový systém zásobovania. Už v prvých
rokoch vojny sa prejavil nedostatok materiálu potrebného na
výrobu zbraní a preto siahla monarchia k rekviráciám.
Najdôležitejšie boli rekvirácie zvonov. V Mošovciach bol rímskokatolíckej cirkvi zrekvirovaný v roku 1916 jeden zvon
s hmotnosťou 982 kg, v roku 1917 dva zvony s hmotnosťou
302 kg. Evanjelickej cirkvi boli zrekvirované dva zvony
s hmotnosťou 675 kg.
Mnohé gazdovstvá spustli, obhospodarovali ich iba ženy,
starci a pomáhali aj deti. Do niektorých rodín boli pridelení na
prácu a pomoc ruskí zajatci. Stagnovala aj práca obecného zastupiteľstva. V roku 1916 bol odvedený aj samotný richtár
Jozef Hrivnák, na ktorého miesto nastúpil Andrej Valocký.
Mnohí nevedeli, kde sa ich blízki nachádzajú a či sú ešte nažive. Poštár Reťkovský prostredníctvom Feld pošty (poľná pošta) doručoval do mnohých domácností smutné správy.
V roku 1915 pani Márii Bakovej rod. Šimovej doručil správu o smrti jej manžela Jána Baku, ktorý zomrel na mnohopočetné zlomeniny a priestrel pľúc v nemocnici vo Viedni.
Ostala po ňom dcéra Zuzana, ktorá sa narodila rok pred vojnou. Anna Čierničková dostala smutnú správu na konci roka
1917. Jej manžel Juraj Čiernička bojoval na ruskom fronte,
kde padol do zajatia. V neľudských podmienkach zomrel v zajateckej nemocnici na tuberkulózu. Pochovaný je vo Vasilkove. Ostali po ňom siroty Anna (narodená 1911), Emília
(1913), Ján (1915). Aj rodinu Polereckých postihol veľký žiaľ,
keď ich prvorodený syn našiel smrť v roku 1918 v Podgorici,
kde je aj pochovaný. Ján Hlavátka bojoval na ruskom fronte,
kde bol zajatý pri Vladivostoku. Jeho rodina nemala o ňom

žiadne správy. Po vojne v roku 1920 bol vyhlásený za mŕtveho a jeho rodina sa dozvedela, že bol pochovaný na zajateckom cintoríne v Omsku. Ostala po ňom vdova Anna, rod.
Holec a dve deti Miloslav (1911), Ján (1913). Väčšie šťastie
mal jeho brat Jozef Hlavátka, ktorý bol zajatý pri Nistre
v Rusku, kde vstúpil do légií, dosiahol hodnosť slobodník
a v roku 1921 sa vrátil domov.
Podobné osudy postihli aj mnoho ďalších našich rodákov.
Časť z nich po skončení vojny vyhlásil Krajský súd v Banskej
Bystrici za mŕtvych a určil približne miesto a dátum úmrtia.
Aj napriek tomu, že armáda počas vojny vydávala zoznam
strát a pozostalým rodinám oznamovala úmrtie ich blízkych,
nie sú tieto evidencie presné a úplné. V roku 1919, keď sa vrátili legionári, bolo možné zistiť, kto sa z bojísk nevrátil. No aj
napriek tomu ostalo ešte mnoho vojakov nezvestných a dodnes neboli vyhlásení za mŕtvych v dôsledku zle čitateľných
záznamov, nekompletných údajov, no zistené počty tých, ktorí sa do Mošoviec nevrátili, sa aj napriek tomu približujú reálnemu stavu. Väčšina z narukovaných vojakov sa do Mošoviec
nikdy nevrátila.
Mgr. Katarína Sadloňová

Ján Hlavátka (vpravo) zo svojimi spolubojovníkmi z ruského frontu –
Ľuptákom z Blatnice a Salínim z Belej
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SZPB
V minuloročnom čísle Hlasu Mošoviec som Vás, vážení
Mošovčania, informoval, že v našej obci obnovila svoju činnosť Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Mošovciach. Začínalo nás osem, dnes má
naša organizácia 15 členov a aj napriek tomu, že jednou
z našich úloh je rozširovanie členskej základne o občanov, ktorým nie je osud našej krajiny ľahostajný, nie je to hlavný cieľ
a zmysel našej činnosti. A keďže je obdobie, v ktorom sa bilancuje uplynulý rok, pokúsim sa o to aj ja. Ale nebojte sa, nebudem Vás unavovať výpočtom termínov výborových a členských schôdzi, veď to naozaj nikoho nezaujíma.
Spomeniem len tri podujatia, ktoré sme zorganizovali alebo
sa na nich podieľali:
– Spolu s poslankyňami obecného zastupiteľstva (p. Fánčiovou, Tarašovou, Pieckovou, Petrovičovou a Sadloňovou) a skupinou aktivistov v obci sme pozvali našich
občanov osláviť sviatok práce – 1. máj – prácou. Okrem
chuti do práce a dobrej nálady, ktorú sme si priniesli so
sebou, nám prialo aj počasie a výsledkom boli po zime
upravené chodníky, cesty a trávnaté plochy a zreparované hojdačky a preliezačky, ktoré sa nachádzajú v priestoroch obecného zariadenia ŠRZ Drienok.
– V mesiaci október členovia základnej organizácie
SZPB navštívili Pamätník SNP v Banskej Bystrici, kde
počas skoro trojhodinového výkladu lektorky múzea
SNP sme sa dozvedeli mnohé, aj málo známe informácie
o jednej z najsvetlejších kapitol dejín slovenského národa.

– Posledným podujatím, ktoré by som chcel spomenúť, bolo odhalenie pamätnej tabule mošovčanom, ktorí položili
svoje životy v I. svetovej vojne v rokoch 1914–1918.
Túto víziu sme mali s pani Katkou Sadloňovou už od roku 2014 a sté výročie ukončenia I. svetovej vojny sme

pokladali za dobrú príležitosť, aby sme si aj v našej obci
pripomenuli nielen tieto historické udalosti, ale aj tých
našich občanov, ktorí v tejto vojne položili svoje životy.
Tomu však predchádzalo štvorročné úsilie najmä pani
Katky Sadloňovej, ktorej sa podarilo v archívnych dokumentoch matrík, archívov a historických ústavov dohľadať zoznam padlých občanov z našej obce. Tiež sa nám
podarilo získať dostatok finančných prostriedkov od súkromných subjektov (priaznivcov histórie ako aj našej
obce), mimo zdrojov a rozpočtu obce, na výrobu pamätnej tabule. A pretože sa s touto našou víziou v tomto
roku stotožnila aj základná organizácia SZPB v obci,
mohli sme sa aj my v tento deň pripojiť k miliónom ľudí
na celom svete, ktorí si spomínajú na obete všetkých
ozbrojených konfliktov, a to bez rozdielu, či patrili
k víťazom alebo porazeným, vyznávali rôzne náboženstvá, boli rôznych národností alebo rás… Symbolom
tohto dňa je červený kvet poľného maku z flámskych
polí, čo je pripomienka básne kanadského lekára pplk.
Johna McCrae, ktorú napísal po bitke pri belgickom
mestečku Yprés (1915), kde zahynuli desaťtisíce vojakov. Báseň sa dostala do Anglicka a tam vznikla tradícia
zdobiť hroby padlých, ale aj účastníkov tejto piety kvetom červeného maku. Druhým takýmto symbolom je
hlas 22. tonového „Zvonu mieru" z návršia talianskeho
mesta Poverato, ktorý odliali jeho obyvatelia zo zbraní
a nábojníc, ktoré po podpísaní ukončenia prvej svetovej
vojny v neďalekom zámočku, pozbierali na okolitých bojiskách. Piliere, ktoré ho nesú, boli vyhotovené z peňažných darov 114 štátov sveta a ich zástavy tam vejú na počesť padlých. Hlas zvona vždy 11. 11., o 11.00 hodine
a 11 minúte zaznie do celého sveta a tohto roku sa k nemu pripojil prvý krát aj hlas našich zvonov.
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A čo na záver ? Ak sa nám v tomto osmičkovom roku, ktoré boli vždy významné v živote nášho národa, podarilo iniciovať možné budúce tradície v tom, že naši obyvatelia, ktorým nie je vzhľad obce ľahostajní, budú sviatok práce – 1 máj
– oslavovať dobrovoľníckou prácou na zveľaďovaní majetku

obce a ak sa budeme na našom pietnom mieste stretávať
okrem výročí oslobodenie obce (10. apríla) a SNP (29. augusta) aj na „medzinárodný deň padlých veteránov“ (11. novembra), máme za sebou úspešný rok.
Mgr. Ing. Peter Mojtek

Klub paličkovanej čipky v Mošovciach
Medzi klenoty slovenskej ľudovej hmotnej kultúry patria
nesporne na prvom mieste paličkované čipky. Ich účelové použitie v ľudovom odeve a na domácom textile podnietilo v minulosti široký a mnohostranný rozvoj čipkárstva takmer na celom území Slovenska.
V snahe zachovať čipkárstvo ako starodávne remeslo vznikajú v dnešnej dobe čipkárske kluby a združenia, ku ktorým
patrí aj klub paličkovanej čipky v Mošovciach. Venujeme sa
úžitkovým čipkám i dekoratívnym obrazom a umeleckým doplnkom. Naďalej spolupracujeme s OZ Pôvabnica Turca Martin, s ktorým absolvujeme mnohé festivaly, výstavy a zájazdy.
V tomto roku to bol predovšetkým zájazd na medzinárodnú
výstavu paličkovanej čipky v Krakovanoch, účasť na regionálnej výstave Kvet Podhradia, Čipkárska nedeľa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, Dni majstrov ÚĽUV v Bratislave,
ako i veľká vianočná výstava vo Vrútkach, na ktorej
vystavovali i členky nášho
klubu.
Každým rokom sa zdokonaľujeme v technike, získavame nové skúsenosti, priateľstvá s čipkárkami iných
klubov a regiónov. Tešíme
sa, keď môžeme obdarovať
našich blízkych i priateľov
vlastnoručne vyrobeným
dielkom z čipky. Sme hrdé,
že zachovávame dedičstvo
našich predkov a záleží nám
na tom, čo po sebe zanecháme svojim potomkom. Nepridáte sa k nám?
Jozefa Mojteková
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Rok 2018 v evanjelickom cirkevnom zbore
Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, milí priatelia!
Z milosti nášho dobrotivého Pána sme prežili ďalší rok.
Niektorí sme ho prežili v radosti a zdraví, iní poznačení smutnou udalosťou, či chorobou. Aj v našom evanjelickom cirkevnom zbore sme prežívali rok 2018 s radosťami i starosťami,
potešeniami i trápeniami, raz s úsmevom a slzami šťastia, inokedy s bôľom a slzami smútku.
V cirkevnom zbore sme jedna veľká rodina, kde všetko to
dobré i zlé spoločne zdieľame. Inakšie ako zdieľajú dnes mladí. Oni „zdieľajú“ svoje fotky a videá. My v našom spoločenstve zdieľame svoje radosti i starosti. A tak sme sa tešili s tými, ktorí uzatvorili v našom chráme manželstvo, ktorým pribudol nový prírastok do rodiny, či si pripomínali rôzne jubileá
a výročia. A smútili sme s tými, ktorých zastihla smrť, choroba, či iné trápenie. Mysleli sme a myslíme na nich v modlitbách, lebo sú veci, ktoré presahujú človeka, takže si nedokáže
sám v tej situácii pomôcť a nedokáže mu pomôcť ani nijaký
človek na svete. Ale Boh áno.
Taká je skúsenosť mnohých z nás, takže môžeme vydávať
o tom svedectvo. Napríklad ste si určite všimli, že náš evanjelický kostol nadobudol nový šat. Na zborovom konvente sme
začiatkom roku 2018 odsúhlasili opravu a náter fasády.
Vymedzili sme na to i financie v rozpočte 25.000 Eur, s tým,
že zvyšok sa pokúsime vyzbierať zbierkou, milodarmi a oferami z nedieľ. Touto cestou chcem poďakovať všetkým tým, ktorí ste prispeli. Niektorí ste prispeli sumou 5 Eur, iní až
150 Eur, najviac obec – vo výške 1. 500 Eur. Verím, že každý
z vás tak urobil z lásky, podľa svojich možností. Aj vďaka vám
sa nám podarilo len v zbierke vyzbierať 7.255 Eur. A to ešte
nerátam ofery a milodary, ktoré sú oproti ostatným rokom vyššie. Vďaka vám sa nám podarilo uhradiť sumu za opravu fasá-

dy vo výške 34.961,65 Eur. Takto pred rokom by sa mi zdalo
neuveriteľné dať dohromady toľko peňazí. Chvála Bohu, podarilo sa!
Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi Jánovi Domkovi,
majiteľovi firmy EL – PRA, ktorá nám robila opravu fasády.
Napriek rôznym nepredvídaným ťažkostiam, dielo sa podarilo.
Takisto ďakujem pánovi Pavlovi Grandubliakovi, ktorý nám
prenajal lešenie na jeden mesiac a odpustil nám prenájom
lešenia po uplynutí termínu. Vďaka obidvom!
V roku 2019 nás čaká ďalšia oprava – tentokrát zvonov, ktoré nám už od leta riadne nefungujú. Opäť budeme potrebovať
vašu pomoc a zbierku na zvony dávam do vašej štedrej pozornosti. Veď zvony nám ohlasujú nielen Pánov deň – nedeľu
a sviatky, ale aj výnimočné udalosti. Oznamujú príchod a odchod človeka z tohto sveta, oznamujú spomienku naň. Celkom
nedávno sme si zvonením pripomenuli i ukončenie prvej svetovej vojny. Zvony teda neoddeliteľne patria nielen do života
cirkevného zboru, ale aj celej dediny.
Bola by som rada, keby nás hlas všetkých zvonov opäť pozýval na Služby Božie, večierne a k iným príležitostiam. A bola by som nesmierne rada, keby si v našom cirkevnom zbore
každý našiel svoj záujem. Každú stredu doobeda okolo 10.00
hod. sa stretávajú mamičky s deťmi. Je možnosť prihlásiť svoje dieťa na náboženstvo nielen v škole, ale aj škôlke. Počas leta robíme pre deti denný tábor. V utorok o 18.00 hod. sa stretáva modlitebná skupinka. A tí, ktorí chcú lepšie poznať Božie
slovo – Bibliu, sa stretávajú každý štvrtok o 17.00 hod. Každý
z vás je srdečne vítaný ako na Službách Božích, tak aj pri týchto aktivitách.
Prajem vám všetko dobré v novom roku!
Mgr. Andrea Cabadová,
evanjelická farárka
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Podarilo sa! ĎAKUJEME!
Sociálne zázemie na futbalovom štadióne TJ ŠK Drienok
patrilo určite k najzaostalejším na širokom ďalekom okolí.
Logicky, bolo postavené najskôr a bolo teda najstaršie. Stavalo
sa pred vyše 50-timi rokmi, v rámci akcie Z, a tak trochu
„načierno“. Zub času i spodná voda urobila svoje. Keďže sa do
budovy po celé desaťročia takmer neinvestovalo, už dávno nespĺňala základné hygienické a ani bezpečnostné predpisy. No
chvalabohu, ako tak slúžila, hroziace nešťastia ju obchádzali
a futbal v Mošovciach mohol fungovať.
Keď v roku 2017 Slovenský futbalový zväz vypísal výzvu
na rekonštrukciu sociálnych zariadení, výbor TJ ŠK Drienok
sa rozhodol do nej zapojiť. Napísali sme projekt, ktorý bol vyhodnotený ako najlepší v Turci a SFZ nám prisľúbil prispieť
sumou 18 tis. Eur. Jedna z podmienok bola spoluúčasť obce vo
výške 6 tis. Eur. Ďakujeme vtedajším poslancom, že toto spolufinancovanie odsúhlasili.

Keďže išlo o majetok obce (celý areál futbalového ihriska je
v majetku obce, futbalisti ho majú iba v prenájme), logicky
sme sa obrátili na obec. Dostali sme sa tak spoločne do dilemy, či dodržať literu zákona, alebo pomôcť obci a zveľadiť jej
majetok? Do vyčerpania fondov bolo už málo času, boli sme
pod časovým tlakom. Pod týmto tlakom bola zvolená cesta
zveľadenia majetku obce a pomoci futbalistom.
Členovia výboru, ale aj Peter Zubáň, Martin Kopecký,
Maroš Šipula, Jano Finda a futbalisti A-čka odpracovali dobrovoľne, bez nároku na odmenu, na stavbe viac ako 800 brigádnických hodín. Ak počítame fakturačnú cenu za stavbársku
hodinu práce 20 Eur/hod. (stavbári fakturujú i viac), ušetrili
sme obci viac ako 16 tis. Eur.

Avšak, dali sme si vlastný gól. I keď výbor TJ už rok predtým žiadal o zaradenie tvorby projektu rekonštrukcie do rozpočtu obce, táto položka nebola schválená. Projekt teda nebol.
Musel sa dať robiť. Projekt rekonštrukcie „zhltol“ väčšiu časť
spolufinancovania obce. Bol koncipovaný nadčasovo, počítal
nielen s využitím pre futbalistov. Mali tým byť priestory pre
stolný tenis, kondičné cvičenia, všeobecnú rehabilitáciu,...
Počítal aj so spoločenským a kultúrnym využitím pre občanov
obce.
Už keď sa projekt spracovával, bolo jasné, že na kompletnú
rekonštrukciu 18 tis. Eur zo SFZ nebude stačiť. Žiaľ, nepodarilo sa nám presvedčiť poslancov o potrebe komplexnej rekonštrukcie a tým o potrebe navýšenia financovania. Tak sme stáli pred otázkou: nechať cudzie zdroje prepadnúť, alebo sa spustiť do čiastočnej rekonštrukcie, svojpomocne, i za cenu osobného voľna a za využitia vlastných rúk. Rozhodli sme sa pre to
ťažšie.

Už sa nebudeme musieť hanbiť. Naše „sociálky“ už nebudú
tie najhoršie na okolí. Zrekonštruovali sme šatne, sprchy,
chodbu. Ale čo je najdôležitejšie, už sa nebudeme musieť báť,
že nevyhovujúce elektrické rozvody ublížia našim deťom.
Elektrika je v poriadku.

No to nebol jediný problém. Kto pracoval s fondami vie, že
najskôr treba zaplatiť všetko „z vlastných“ a potom čakať, či
vôbec a kedy príde dotácia. TJ ŠK Drienok prirodzene nemal
dostatok zdrojov na celú rekonštrukciu. Bolo treba z niečoho
začať. Dohodli sme dodávateľské úvery, no stále bolo málo.

Osobne ďakujem všetkým členom výboru TJ ŠK Drienok,
starostovi obce, futbalistom Á-čka, spomenutým nadšencom,
SFZ, firmám Michal Kalnický, VM Stav, Ekookná Roman
Pinďák. Urobili sme dobrú vec. Zrekonštruovali sme stavbu,
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ktorá bude slúžiť k spokojnosti dlhé roky. Nám, našim deťom
a možno i ich deťom.
ĎAKUJEM.
PS: A prosím, nehľadajme čertov tam, kde nie sú. Tí, ktorí

16
robili a pomáhali, si to nezaslúžia. Nezačínajme hon na čarodejnice. V Mošovciach už bolo sporov dosť, nevytvárajme
ďalšie. Radšej sa spojme, ťahajme za jeden povraz a robme
veci v prospech obce a jej obyvateľov. Tak, ako to urobili
futbalisti.
Ing. Vladimír Jančí

FUTBAL 2018 – ŠTATISTIKY
Rok 2018 bol v činnosti FO ŠK Drienok úspešný a za posledné roky najúspešnejší, veď historický titul Majster regiónu
vybojovali naši žiaci v kategórii U15. Mladej generácii pod
vedením trénera Jozefa Lukáča st. gratulujeme!
Počas roka 2018 bolo odohraných 80 futbalových zápasov
a viac ako 150 tréningových jednotiek vo všetkých vekových
kategóriách.
Za úspešnú činnosť FO ŠK Drienok Mošovce patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí sa o jeho fungovanie zaslúžili, najmä
členom výboru, ktorý v roku 2018 pracoval v zložení:
Vladimír Jančí, Tatiana Petrovičová, Milan Šavol st., Peter
Daubner, Ján Žirko.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
U11 – žiaci – chlapci a dievčatá
Koľko krát sme sa ako deti napočúvali? :
,,Nebehaj!“

,,Neskáč!“
,,Nelietaj!“
A koľko krát sme to už my povedali našim deťom?
A pritom je pohyb tou najprirodzenejšou a najnevyhnutnejšou vecou pre deti. Deti majú veľa energie, ktorú potrebujú dostať zo seba von, majú chuť spoznávať a tráviť čas s kamarátmi.
A práve projekt futbalových prípraviek, ktorý je rozbehnutý už od roku 2006, je pre nádejných mošovských futbalistov
a futbalistky skvelou príležitosťou, kde získavajú prvé základy
hry. Prípravka však nie je len o futbale, deti získavajú všeobecný pohybový základ, získavajú svoj kladný vzťah k športu, učia sa disciplíne a utužujú vzťahy v kolektíve.
Prípravku navštevujú chlapci aj dievčatá do 11 rokov.
Tréningy mávajú počas ,,sezóny“ dvakrát do týždňa na futbalovom ihrisku. Tréningy začínajú rozcvičkou, pokračujú kondičnými cvičeniami, cvikmi na zdokonaľovanie vedenia lopty,
kolektívnou hrou a sú vedené hravou formou.
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Pod vedením trénera Petra Lúdika a pomocného trénera
Mateja Facunu sa zúčastňujú zápasov v súťaži Prípraviek U11.
Naše deti skončili v jesennej časti na druhom mieste. Týmto
umiestnením si zaistili postup do nadstavbovej časti, v ktorej

Daubner, Juraj Šipula, Martin Kováčik, Matej Facuna, Michal
Šipula, Matej Svitač, Vincent Tartaľ a Laura Lúdiková
Okrem malých talentov a skúsených trénerov s priateľským
prístupom treba vyzdvihnúť aj zanietenosť a obetavosť rodičov,
ktorí sú veľmi nápomocní a verní fanúšikovia.
Peter Lúdik
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
U 15 – žiaci – chlapci a dievčatá
Počas roku nás reprezentovali:
Róbert Džúr, Barbora Lukáčová, Natálie Marková, Jozef
Mateček, Filip Kubík, Andrej Lomnický, Matej Mních, Lukáš
Žila, Matúš Zelina, Michal Cabadaj, Ladislav Jamriška, Dominik Rožko, Romana Šnircová, Denis Páleš, Lukáš Zelina,
Lukáš Peter Lichner, Alexandra Bačová, Natália Ličková, Dominik Lukáč
Tréner: Jozef Lukáč

na jar zabojujú o víťazstvo v súťaži prípraviek. V zimnej prestávke sa zdokonaľujú v telocvični ZŠ Jána Kollára alebo
v športovej hale. Tento rok sa už zúčastnili aj dvoch halových
turnajov. Jeden sa odohral v Ľubochni a druhý v Turanoch. Na
druhom turnaji sa naše deti umiestnili na peknom 4. mieste
pred družstvami ako Attack Vrútky či Juventus Žilina.

Umiestnenie
Ročník 2017/2018 Historický Majster TFZ
1. miesto skóre 148 : 20 počet bodov 65
Ročník 2018/2019 – jeseň
11. miesto skóre 9 : 41 počet bodov 5
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Muži – I. trieda TFZ
V roku 2018 nás reprezentovali:
Branislav Plešo, Stanislav Záborský, Daniel Thomka,
Michal Petrovič ml., Michal Petrovič, Dušan Rišian, Milan
Šavol st,. Milan Šavol ml., Peter Turčány, Matej Sigut,
Miroslav Zubáň, Michal Ertel, Rastislav Miškoci, Andrej
Baruník, Matej Šnirc, Michal Vladár, Jozef Ertel, Patrik
Griglák, Marek Štefanovič, Roman Šavol, Peter Lúdik
Tréneri: Jozef Lukáč ml., Milan Šavol
Umiestnenie
Ročník 2017/2018
6. miesto skóre 47 : 36 počet bodov 41

Družstvo prípravky U-11 tvoria tieto deti: Dávid Cabada,
Adam Kvorka, Dominik Rožko, Andrej Lomnický, Matúš
Kvorka, Filip Kubík, Peter Daubner, Adrián Rožko, Patrik

Ročník 2018/2019
3. miesto skóre 22 : 5 počet bodov 28
Ing. Ján Žirko

MLÁDEŽ JE VYCHÁDZAJÚCIM SLNKOM
Život prináša každý deň niečo nové. Každý deň je novým,
podobne ako slnko, ktoré každé ráno nanovo vychádza.
A Boh, ktorý miluje svoje stvorenia, dáva vychádzať slnku nad
dobrými i zlými.
Dnes majú mladí ľudia pred sebou príklady, ktoré sú matné,
falošné a bez budúcnosti. My sme týmito príkladmi. To je nespravodlivosť, ktorej sa na nich dopúšťame. Prinútili sme ich
uveriť, že jedinou cestou k šťastiu na tomto svete je práca, zárobok, kariéra, blahobyt, peniaze a zábava. Lenže tí, ktorí
majú všetky tieto veci, neprestávajú byť mrzutí, nenásytní,
smutní a vnútorne mŕtvi.
My sme mladých ľudí priviedli k tomu, aby tieto veci považovali za cieľ, za zmysel života. Mladí ľudia však majú od-

vahu a chcú žiť inak, túžia po čistom srdci a slobodnej mysli,
aby mohli prijať lásku, bez ktorej sme všetci, niekto viac a niekto menej ,,závislí.“
Dvere srdca majú iba jednu kľučku, zvnútra, iba my môžeme dvere otvoriť Tomu, ktorý klope, ktorý túži vstúpiť a urobiť nás šťastnými, ktorý chce, aby naša radosť bola úplná. A ak
vstúpi On, po dlhej zime príde jar a srdce sa doširoka usmeje.
Hovorím mladým, že prvá vec, ktorú musíme urobiť hneď ráno keď sa zobudíme, je usmiať sa na náš život, na tento úžasný dar; musíme sa doň zamilovať. Dostal si dar života pre tento nový deň. Vtedy prenikne slnko cez múr tvojho srdca a odtiaľ ožiari všetko. Prečo by si mal nariekať? Skončil sa čas
tmy, smútku, zúfalstva a strachu.
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Často si kladieme otázku: „Ale čo je to vlastne láska? Kde
je?“ Láska je cesta, ktorá pozostáva z mnohých krokov a ktorá zapojí celú tvoju bytosť. Mali by sme vykročiť na túto cestičku a kráčať v odpustení, dobrote, milosrdenstve, trpezlivosti...
Láska sa musí začínať od ,,hlavy“, od priezračných,
sviežich a čistých myšlienok. Potom prichádzajú na rad oči,
ktoré by mali vyjadrovať nádej, radosť, pozitívum. Potom uši,
ktoré sa musia naučiť počúvať novým spôsobom. Máme ústa,
aby sa usmievali a dodávali odvahu a dôveru v dar života, aby
boli schopné pokojného mlčania, ktoré uzdravuje naše inštinktívne reakcie a hovorí oveľa viac ako mnohé slová... Celý
náš život sa naučí novej reči zloženej z autentických, pravdivých a nezištných prejavov.

S ubiehajúcimi rokmi si s úžasom a vďačnosťou stále viac
uvedomujem, že Božia láska, keď zaklopala na srdcia ľudí,
ktorých ideou bolo zriadenie ,,Základnej umeleckej školy Mošovce“ mala s touto školou oveľa väčšie plány, ako iba vytvorenie miesta, ktoré by prijímalo mladých ľudí na štúdium hudby, spevu, tanca.
To, čo bolo ich prioritou, bolo otvoriť deťom cestu, na ktorú sa títo mladí ľudia podujali a ktorá mala byť predprípravou
na dráhu ich budúceho života. Je to cesta, na ktorej dochádza
k otvoreniu, formovaniu vnútorného talentu a osobností detí
ale i pádu a zlyhaniu, ktoré otvára srdce pre ďalší krok vpred,
oživuje nádej a daruje hlbokú radosť, ktorú vždy hľadali.
Nakoľko ukončujem pedagogické pôsobenie a funkciu riaditeľa v Základnej umeleckej škole v Mošovciach, chcem sa
poďakovať v prvom rade p. Ľubomírovi Kubisovi, vďaka ktorému som zavítal do Mošoviec; kolektívu ZUŠ Mošovce, ktorý sa stal mojou druhou rodinou; za spoluprácu bývalému starostovi obce p. Ing. Petrovi Košíkovi; RÚVZ Martin; firmám,
ktoré prispeli na koncertnú sálu, miestnosť FRICA KAFENDU a materiálno-technické zabezpečenie ako i rekonštrukciu
vnútorných priestorov školy, aby mohli byť uvedené do prevádzky: p. Drahošovi Konderovi – ORTOTECH Banská
Bystrica, p. Ing Petrovi Kováčovi-IKM Banská Bystrica, Ing.
Mariánovi Chomovi – SNOWLAND Yety Valčianska dolina
i Vám všetkým ,,Tým“, ktorí ste pri nás stáli vždy po boku
a boli nápomocní k napredovaniu a zachovaniu školy. Našu
spoluprácu som vždy považoval za korektnú a na náležitej

18
úrovni, čo nepochybne prispievalo k zachovaniu a rozvoju
Základnej umeleckej školy v Mošovciach. Aj vďaka Vám sa
nám darilo vykonávať svoju prácu efektívne tak, aby sme nielen nedostatky zisťovali, ale ich aj pomáhali odstrániť. Naša
činnosť nikdy nebola robená prvoplánovo, povrchne a za účelom medializácie. Naopak, snažili sme sa pristupovať s každým odborne a mimoriadne zodpovedne.
V Základnej umeleckej škole v Mošovciach som pochopil,
že ak robíme niečo s láskou, so zanietením i radosťou, čas sa
mení na večnosť.
Prijímame mladých ľudí a snažíme sa odpovedať na potreby, ktoré majú dnes, neznepokojujeme sa tým, čo bude zajtra.
Chceme spolu s nimi prežívať prítomnosť tak, ako žijú oni, plní prekvapení, neočakávaných zvratov, úspechov, pocitov, bolesti, boja, prehier i radostí. Chceme si vzájomne pomáhať,
aby sme nadobudli pozitívny pohľad na dar života, aby sme
boli schopní úsmevu i vtedy, keď sa nám do očí tlačia slzy,
schopní odpustenia, aj keď nám druhí odvrátia tvár, začať
vždy odznova s dôverou bez ohľadu na urážky či negatívnu
kritiku.
Počas dní prežitých v Mošovciach som mal možnosť stretnúť veľmi veľa ľudí, videl veľmi veľa tvárí a pohľadov, ktoré sa
mi ešte miešajú v mysli.
Nedokážem si spomenúť na všetkých, ale cítim, že sú prítomní v mojom srdci. Šťastné tváre detí, mladých ľudí, dôchodcov, ktorí darujú život bez toho, aby sa šetrili. Iné tváre
smutné, poznamenané sebectvom tých, ktorí myslia iba na seba. Tváre detí poznačené utrpením, pretože boli opustené, ale
zároveň plné nádeje a autentickej radosti. Tváre rodín sužované ťarchou krvácajúceho kríža detí, ktoré sa stratili v zle, ale
tiež vzkriesené tváre rodín, ktoré spolu s deťmi prešli temnou
kalváriou zla, dnes sú však plné vďačnosti a nádeje.
Tváre chudobných, odsúdených na biedu, zbrázdené hlbokými vráskami tých, ktorí každý deň horko-ťažko pracujú
a bojujú o prežitie. A aj tváre bohatých, ktorí sa v očiach sveta tešia z blahobytu, ale veľakrát sú chudobnejší na nádej
a skutočný život.
Práve trpiaci boli tými, ktorí dokázali každému nastaviť zrkadlo, kým naozaj sme. Pomáhali nám vstúpiť do toho posvätného priestoru, ktorým je ľudské srdce, kde človek súcíti
a plače, trpí a búri sa, kde sa rozplynie každá pretvárka a vonkajšie zdanie, kde zanikajú tituly a ostáva iba to, kým naozaj
sme.
Pod pojmom život chcem preto v závere spomenúť i naše
deti, ktoré sú budúcnosť ľudstva, ktoré sa neustále rodia a rastú. Tento príbeh sa nikdy neskončí. Našou povinnosťou je dieťa
hájiť, ochraňovať a pomôcť mu rozvinúť sa. ,,My všetci“ pedagógovia sme povolaní napĺňať túto úlohu konkrétnymi skutkami počas dňa, darovaním dôvery, úprimným záujmom, hlbokým počúvaním, mlčaním vo chvíľach provokácie, dôslednosťou vo výchove, našou vlastnou vnútornou radosťou a slobodou.
Dovoľte mi teda ešte raz sa Vám poďakovať a ako priateľom
sa aj ospravedlniť za to, že som zanedbával naše stretnutia.
Súviselo to s tým, že som sa naplno venoval práci a voľného
času som mal málo.
Zároveň by som Vám rád poprial veľa úspechov vo Vašom
ďalšom profesionálnom živote a veľa radosti a šťastia v tom súkromnom.
S úctou
Mgr. art Milan Olšiak, Ph.D
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ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽSTVA V ROKU 2018
narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo

16 občanov
18 občanov
18 občanov
18 občanov

V ROKU 2018 SA NARODILI
Lea Martišková
Michal Urban
Jakub Petráš
Diana Zajasenská
Alexandra Rybová
Natália Kašubová



Ján Reťkovský
Teo Šulaj
Jaroslav Firák
Matúš Tesák
Marek Poništ
Šimon Kollár



Viktor Markovič
Vanesa Litvajová
Nina Szalayová
Nikola Povážan

UZAVRELI MANŽELSTVO V ROKU 2018
Elemír Boďa
Miroslav Jamriška
Ľuboslav Hrušík
Adrián Balažovjech
Michal Kalnický
Róbert Kubáň

+ Zdenka Šnircová
+ Lucia Matiašková
+ Lucia Tribulíková
+ Natália Hlavatá
+ Lenka Matečková
+ Janka Simonidesová

Matej Poništ
Michal Šujanský
Aymen Soussi
Lukáš Marcin
Peter Jesenský

+ Zuzana Kurhajcová
+ Kristína Bagoňová
+ Mária Košíková
+ Martina Vajdelová
+ Ivana Hrčová

JUBILANTI V ROKU 2018
65-roční
Ivan Ballo
Ľubomír Šulaj
Ladislav Zorkócy
Jozef Lukáč
Peter Cigler
Ján Gardoš
Jozef Dírer
Milan Žila
Ján Ryba
Zdenko Kučera
Peter Karabel
Jozef Ličko
Ľudmila Omelková
Alena Reťkovská
Anna Bibzová
Angela Menichová
Jarmila Vladárová
Magdaléna Klocháňová
Darina Červeňová
Janka Búňová
Oľga Lukačová
Anna Karabelová
Anna Fánčiová

Janka Šimonidesová
Božena Dvornáková
Marcela Vríčanová
Anna Arvensisová
Kvetoslava Červeňová
Lýdia Solárová
Danica Sýkorová
Alena Migašová
70-roční
Pavel Fanči
Jaroslav Šarlina
Vincent Straka
Juraj Štekláč
Anton Načiniak
Vincent Štefunda
Stanislav Gembický
Vladimír Solár
Helena Juríková
Mária Šavlová
Jana Firáková
Ľudmila Faťarová
Bernardína Kolenová

75-roční
Jaroslav Hrča
Ján Čierny
Milan Tesák
Rudolf Petrovič
Stanislav Reťkovský
Ľudmila Bellušová
Zuzana Adamová
Margita Rožková
Oľga Šimová
Marta Hladíková
Oľga Mračková
Oľga Kapustová
Milada Hroboňová
Oľga Lojková
Božena Valocká
Ľudmila Lvončiková
Oľga Zorkóciová
80-roční
Ján Boďa
Jaroslav Ráhel
Pavel Straka
Jozef Bodorovský

ZOMRELI V ROKU 2018
Jakub Bielik
Jozef Jesenský
Blažena Mizerová
Anna Ličková
Mária Búňová
Anna Jakubcová
Ján Kozák st.
Elena Šavlová
Darina Líšková
K 31. 12. 2018 mali Mošovce 1353 obyvateľov.

Ján Menich
Miroslav Sýkora
Jozef Felcan
Ľudmila Bieliková
Mária Čertíková
Ľudmila Magočová
Mária Sýkorová
Zuzana Adamová
Ján Kozák ml.

Zdenka Jamrišková
Anna Karabelová
Anna Brázdová
Rozália Boďová
Mária Beňová
Ľudmila Magočová
Mária Borošová
Magdaléna Karabelová
85-roční
Anna Šikurová
Anna Miškóci
Anna Lojková
Ľudmila Feriančiková
Eva Marková
Zuzana Kozáková
90-roční
Paulína Borcovanová
Helena Holcová
Zuzana Fánčiová
95-ročná
Mária Grauzlová
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V roku 2019 pripravujeme v Mošovciach
2. 2. 2019

8. Maškarný ples
23. 2. 2019

Fašiangy – pochod masiek a dychovej hudby obcou
30. 4. 2019

Stavanie MÁJA na námestí s kultúrnym programom detí miestnych škôl
12. 5. 2019

Celoobecná oslava Dňa matiek s vystúpením detí miestnych škôl
22. 5. 2019

Mošovský sedmohlások – regionálna prehliadka detí v speve slovenských ľudových piesní
25. 5. 2019

Letný obecný piknik pre deti v areáli ŠRZ Drienok
31. 5. – 2. 6. 2019

Tuning grill party v ŠRZ Drienok
7. – 9. 6. 2019

Slovenský pohár vo volejbale kadetov v ŠRZ Drienok
14. – 16. 6. 2019

Motozraz Drienok v ŠRZ Drienok
21. – 23. 6. 2019

Slovenský pohár vo volejbale žiakov v ŠRZ Drienok
24. 6. 2019

Jánska vatra
27. – 30. 6. 2019

Festival Drienok
6. 7. 2019

Súťaž hasičských družstiev v požiarnom útoku O putovný pohár starostu obce Mošovce
7. 8. 2019

120. výročie narodenia spisovateľky Anny Lackovej - Zory
30. 8. – 1. 9. 2019

43. ročník Medzinárodného volejbalového turnaja mužov a žien O putovný pohár ŠRZ Drienok
8. 9. 2019

Majstrovstvá Slovenska v duatlone a 5. ročník Mošovského duatlonu
4. – 5. 10. 2019

25. Mošovský jarmok
16. 11. 2019

3. Mošovský festival klobás
7. 12. 2019

Mošovské zimné radovánky – Vianočné trhy, Mikuláš, Obecná zabíjačka
21. 12. 2019

Futbalový turnaj ulíc
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