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Nový starosta obce
Vážení spoluobčania,
dostáva sa Vám do rúk ďalšie číslo nášho občasníka Hlas Mošovieca mne pripadla ťažká úloha prihovoriť sa Vám z titulnej strany......... úloha o to ťažšia, že
je to môj prvý príhovor na tomto mieste.

Zhodnotiť rok 2010, ktorý bol pre obec aj napriek všetkým
problémom a ťažkostiam úspešný..., boli dokončené a skolaudované investičné akcie „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
a ZUŠ Mošovce s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania
a energetickej úspory“ a „Rekonštrukcia, modernizácia a obstaranie vybavenia hasičskej zbrojnice Mošovce“, financované zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obce. Bol vystavaný a širokej verejnosti sprístupnený rodný dom Jána Kollára, ktorý bol financovaný z rozpočtu obce.
Obec úspešne a dôstojne zvládla oslavy 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci, voľby do Európskeho parlamentu, do
Národnej rady SR a tiež komunálne voľby, a tak by sa dalo
o roku 2010 ešte dlho pokračovať.
Alebo sa pokúsiť načrtnúť, čo nás čaká v roku 2011? Zo
všetkých strán sa na nás valia informácie, že nás všetkých
čaká neľahký rok. Štát sa opäť zbavil viacerých svojich kompetencií a presunul ich na miestne samosprávy. Hodnota podielových daní pre mestá a obce však rapídne klesá. Predseda
ZMOS-u, pán Michal Sýkora, označil rok 2011 za najťažší
v histórii miest a obcí......, je treba pokračovať ďalej ? Myslím
si, že nie.
A preto ak dovolíte prihovorím sa Vám trochu ináč. V týchto dňoch uplynulo 100 dní, čo som nastúpil do funkcie starostu obce, 100 dní, čo som sa podujal spolu s novými poslancami ovplyvňovať nielen život ale aj budúcnosť obce.
A čo ma za tých 100 dní najviac prekvapilo? Bude to asi
poznanie, že ľudia v meste sú takí istí ako na dedine, vo všetkom dobrom aj zlom. Žil som v mnohých mestách, naposledy
dokonca na najväčšom sídlisku v strednej Európe, kde prevláda anonymita, kde ťažko pozná susede suseda na poschodí
a nie ešte vo vchode, kde jeden panelák má viac obyvateľov
ako naša obec, kde ak niekomu vadia poprevracané odpadové
nádoby, poškodené autobusové zastávky, hromadiace sa psie
výkaly alebo drobné čierne skládky, na všetkých možných aj

nemožných miestach, tak zostane ukrytý v dave „mlčiacej
väčšiny“. Myslel som si, že na dedine, kde pomaly každý každého pozná, majú ľudia k svojmu okoliu iný vzťah a takéto javy sa tu nevyskytujú. Asi som sa mýlil. Aj my máme občas
poprevracané odpadové koše, niekedy aj sochy pred školou,
neporiadok na školskom dvore, drobné skládky rôzneho odpadu v alejach, parku, ale aj na trhovom mieste, psie výkaly po
cestách a chodníkoch v obci. Žeby aj u nás tí, ktorým to vadí,
zostali ukrytí v dave „mlčiacej väčšiny“, žeby tieto javy patrili k modernému koloritu života? Myslím si, že nie a myslím,
že treba o týchto javoch hovoriť a nielen na obecnom úrade, to
už je len odstraňovanie následkov, ale hlavne vtedy, keď sa dejú a s tými, ktorí ich spôsobujú.
Starajme sa o naše životné prostredie, veď je to jedno z najväčších bohatstiev, čo máme, pekná príroda, čistí vzduch
a dobrá voda..., prichádza jar, príroda sa prebúdza zo zimného
spánku ..., skúsme, nech sa prebudí a ešte viac opeknie aj naša
obec, a netreba k tomu veľa, len byť viac všímaví, menej ľahostajní a hlavne nerobiť iným to, čo by som nechcel aby robili
mne.
Ing. Mgr. Peter Mojtek, starosta obce
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PO KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH
Po piatich volebných obdobiach došlo k zmene na najvyššom poste vedenia obce Mošovce. 20 rokov zodpovedne zastával
funkciu starostu Ing. Ján Žirko. Do ostatných komunálnych volieb sa rozhodol už nekandidovať. Z troch uchádzačov najväčší
počet hlasov získal a na ďalšie volebné obdobie sa starostom obce Mošovce stal Mgr. Ing. Peter Mojtek.
Pre volebné obdobie 2010 – 2014 v komunálnych voľbách dňa 27. novembra 2010 sa občania rozhodli a svoje hlasy dali
navrhnutým kandidátom na posty poslancov OZ v Mošovciach tak, že za poslancov OZ boli zvolení:
Peter Zubáň
Jana Fánčiová
Martin Kopecký
Mgr. Lenka Stehlíková
Bc. Janka Hríbová

Mgr. Katarína Sadloňová
Mgr. Ľudmila Piecková
Ing. Ján Žirko
Ing. Vladimír Jančí

Na ustanovujúcom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Mošovciach dňa 27. decembra 2010 starosta a poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub a od tohto dátumu sa ujali starostovskej a poslaneckej funkcie a práce komisiách. Všetci poslanci sú
členmi komisií, niektorí z nich sú ich predsedami.

Peter Zubáň

– komisia verejného poriadku a na prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa Zákona
č. 9/2010 Z. Z.
Jana Fánčiová
– komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností
Martin Kopecký
– komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia
Mgr. Ľudmila Piecková – komisia na implementáciu fondov EÚ
Ing. Ján Žirko
– komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona
č. 357/2004 Z. z.
Ing. Vladimír Jančí
– komisia sociálna, školská, kultúry, mládeže a športu

Rozdelenie poslaneckých obvodov
Poslanecký obvod č. 1 (Mgr. Lenka Stehlíková)
Ulica F. Kafendu č. 213–231, 494, 496
Ulica Dolný dvor č. 232–250
Ulica Dolný riadok č. 251–264
Poslanecký obvod č. 2 (Peter Zubáň)
Ulica J. Kollára č. 1–29, 266–297, 299–307, 478, 487–491
Poslanecký obvod č. 3 (Bc. Janka Hríbová)
Ulica Starý rad č. 156–212, 325–338, 479, 495, 552
Poslanecký obvod č. 4 (Mgr. Katarína Sadloňová)
Ulica SNP č. 379–451, 483
Poslanecký obvod č. 5 (Ing. Ján Žirko)
Ulica Na Drienok č. 454–462
Ulica Vidrmoch č. 111–142, 480
Ulica Krčméryho č. 105–109, 493
Poslanecký obvod č. 6 (Martin Kopecký)

Ulica Partizánska č. 42–59
Kollárovo námestie č. 32, 34, 61–69, 308–315
Ulica Krčméryho č. 70–95
Poslanecký obvod č. 7 (Mgr. Ľudmila Piecková)
Ulica Krčméryho č. 96–104, 143–154, 316–324
Ulica Mládeže č. 339–378
Poslanecký obvod č. 8 (Ing. Vladimír Jančí)
Ulica A. Lackovej–Zory
Ulica Čerňakovo č. 37–41
Ulica Rybníky č. 475–476
Ulica na Tisovec č. 463–468
Ulica Na ranč č. 469–474, 55O
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Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2011

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične
v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizuje v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa SODB po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť
výsledkov sčítania, čo bude mať z hľadiska rozhodovania
a prognózovania osobitný význam.
Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou, právom
prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej
republiky. Tento obraz je potrebné poznať o. i. i preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti.

publiky budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni
bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní
záleží na spolupráci s každým obyvateľom, ambíciou preto je,
aby príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez
rozdielu.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka
20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Údaje aktuálne k tomuto dátumu sa budú zapisovať do sčítacích formulárov.
Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 2011, budú už predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní.
SODB v roku 2011 bude veľmi podobné sčítaniu pred desiatimi rokmi. Novinkou je možnosť elektronického vyplnenia
sčítacích tlačív.
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári, ich výber
a výkon ich činnosti majú na starosti obce.
Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydá starosta obce. Sčítací komisár
odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá, poučí
vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na vaše
otázky. Ak sa rozhodnete vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky,
informujte o tom sčítacieho komisára.
(Čerpané z materiálov Štatistického úradu SR)

V sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetľuje. Sú len tzv.
povinné a odvodené témy, ktoré sa podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov museli alebo mohli zapracovať do
sčítacích tlačív z dôvodu už spomínanej medzinárodnej porovnateľnosti zisťovacích štatistických údajov. Odpovedať na
všetky otázky v sčítacích tlačivách je teda pre občanov
Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona
č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. „Každý,
kto je povinný poskytnúť údaje..., ich poskytne úplne, správne,
pravdivo a včas.“
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje
o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky,
ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej
a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej re-

Odpovede na ďalšie otázky a potrebné informácie nájdete na

www.scitanie 2011.sk
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PO TURISTICKÝCH CHODNÍČKOCH
Ani v priebehu roka 2010 mladí turisti z Mošoviec nezaháľali. Príroda a okolie Turčianskej záhrady oplýva krásou,
ktorú na našich potulkách objavujeme a obdivujeme. V každom ročnom období je iná, ale vždy má svoje čaro, ktoré vnímame všetkými zmyslami, ale hlavne srdcom.
Nakoľko sú v našom turistickom oddiele aktívne hlavne deti od siedmich do trinástich rokov, náročnosť turistických aktivít prispôsobujeme ich kondícii a záujmu. To, že naše deti sú
obézne, menej pohyblivé, pretože veľa času presedia pri počítači či televízore, je všeobecne známe. Práve chôdza je pre
človeka najprirodzenejší spôsob pohybu a možno aj najlacnejší šport, ktorý môže riešiť túto problematiku.
Rok 2010 sme začali zimnou vychádzkou na Marské vŕšky.
Okrem očarujúcich výhľadov na celý Turiec, príjemnej opekačky uprostred januára, našej pozornosti neunikla poriadne
značená cesta Socovce – Mošovce, ktorou sme sa vracali domov. Blízke okolie Mošoviec sme spoznávali na trase Podháj,
Rybníky, Krieslo a na ďalšej vychádzke Tisovec, Záhorie až
do Gaderskej doliny.

Uprostred leta sme vymenili turistický výstroj za plávky,
aby sme teplý slnečný deň strávili na termálnom kúpalisku v
Turčianskych Tepliciach.
Nebolo to vždy ľahké, ale úspešne sme vystúpili na vyhliadkové vrcholy Veľkej a Malej Fatry – Drienok, Lysec,
Zniev a na Martinské hole.
Spoločne s dvoma oddielmi Turca sme absolvovali autobusový zájazd, ktorého cieľom bola turistika v Súľovských skalách. Spoznali sme iný ráz krajiny, všetkých nás očarila.
Teší ma, že v našom oddiele medzi najaktívnejších členov
patria žiaci prvého stupňa. Verím, že hlavne im, ale aj tým
starším sa stane táto záľuba celoživotnou potrebou.

Mám rada prírodu, mám rada les.
Les – to je môj chrám, lesné tíško, múdrosť.
Sila prírody, to je božstvo,
ktorému slúžim, ktoré vyznávam.
Mgr. Oľga Šimová

Janko, pán starosta
Vždy, keď sa končí určitá etapa života – osobného, pracovného, či spoločenského, ktorú máme bilancovať, uvedomujeme si,
ako ten čas letí.
Rýchlo plynú dni, mesiace, roky... Rýchlo plynie čas, ktorý je naplnený až po samý okraj tvorivou činnosťou a prácou. Pre
starostu obce to bola predovšetkým práca znamenajúca službu občanovi. Nie každý chce vykonávať takúto prácu a nie každý to
dokáže. Je to povolanie spojené s mnohými obeťami. Ich význam a zložitosť dokáže pochopiť len ten, kto sa sám obetuje pre
veci verejné. Prácu starostu posudzujú a hodnotia občania podľa toho, čo nové – viditeľné – sa v obci za uplynulé obdobie objavilo a či to pre nich samotných znamená prospech. Často si neuvedomia, že nežijú v obci len oni a že všetko sa naraz urobiť
nedá. Neuvedomujú si v plnej šírke, že starosta je zodpovedný za chod celej obce a nemôže sa zaoberať výlučne jedným problémom bez toho, aby ho posudzoval v komplexe problémov ostatných. Musí vedieť zodpovedne posúdiť dopad svojich rozhodnutí, nájsť spôsob, ako zabezpečiť všetko to, čo si občania prajú a čo obec skutočne potrebuje. Nájsť správnu cestu si vyžaduje
umenie kompromisu, umenie presvedčiť občanov a niekedy aj poslancov obecného zastupiteľstva o správnosti toho – ktorého
rozhodnutia.
Janko, pán starosta, hlboko oceňujeme aktivitu, oddanosť, obetavosť a trpezlivosť, s ktorými si 20 rokov riadil chod našej obce. Ďakujeme za všetko doteraz vynaložené úsilie. Nikdy to nebola vidina slávy, za ktorou si kráčal, podstatné pre teba boli výsledky tvojej práce. Nehľadal si vlastnú spokojnosť, ale šťastie a spokojnosť druhých. V každodennom živote si sa snažil napĺňať
krédo, že múdrosť nie je v tom, koľko toho vie človek sám, ale v tom, koľko dokáže odovzdať iným. Ďakujeme ti za to, že si
myslel skutočne na všetkých našich spoluobčanov, deti, mládež i dospelých. Rozdával si sa všetkým bez rozdielu a snažil si sa
svojim konaním čo najlepšie reprezentovať našu obec.
Janko, pán starosta, želáme ti hlavne pevné zdravie a pohodu v kruhu rodiny a blízkych, v spoločenstve svojich priateľov.
A tiež čas. Čas na všetko, čo máš rád, čo si si doteraz nedoprial. Čas na milé a pekné veci. Čas odhryznúť si zo zrelého jabĺčka, ktorému si dal to najlepšie zo seba – ušľachtilú chuť, krásnu farbu, vábivú vôňu... Nech ťa niky neopúšťa dobrá nálada a optimizmus. Ďakujeme.
Danuša Lúdiková
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Zaujímavé dopoludnie v našej pekárni „FATRAN“

V Materskej škole podporujeme u detí prirodzenú túžbu po
poznaní (zvedavosť, tvorivosť, nové skúsenosti) , umožňujeme
deťom prepájať nové poznatky s každodenným životom. Tieto
sú zakomponované v Školskom vzdelávacom programe „Hraj
sa, smej sa, poznávaj, objavuj“ s vlastnými cieľmi, ktoré zodpovedajú reálnym podmienkam a korešpondujú s ich profiláciou. Realizujeme edukačné projekty. Rodičov a verejnosť informujeme o živote detí v Materskej škole aj prostredníctvom
webových albumov http://picasaweb.google.sk/ms.mosovce
V rámci projektu „Od zrniečka ku chlebíku„ po dohode
s majiteľom pekárne pánom Junasom, zobrali pani učiteľky deti na exkurziu do mošovskej pekárne. Deti v úžase pozorovali
a spoznávali činnosť strojov, zariadení a techniku v pekárni.
Spoznávali, pomenúvali suroviny na prípravu pekárenských
výrobkov a chleba. Pritom spoznávali aj výsledky práce ľudí

v pekárni, hodnotili jej význam a užitočnosť pre druhých.
Počas návštevy uplatnili návyky kultúrneho správania a rešpektovania spoločenských pravidiel. Okolo obrovskej miešačky na cesto si aj zaspievali, zatancovali, aby cesto rýchlejšie kyslo a mohli potom vidieť, ako sa po kúskoch ukladá do
„domčekov“, foriem a dáva piecť. S radosťou a so zamúčenými rukávmi tvarovali kúsky cesta na doske a vyrábali „mini rožky“. V očiach majiteľov a zamestnancov bolo vidieť nehu
a pochopenie pre detskú zvedavosť a prirodzenú túžbu detí
všetko chytiť, ohmatať, vyskúšať. Z pekárne sme odchádzali
plní dojmov a zaujímavých zážitkov a ešte k tomu aj s „výslužkou“ od tety Ivetky a uja Janka. Aj touto cestou im ešte raz
ďakujeme za ústretovosť, milé slová a čas, ktorý nám venovali.
Eva Šmálová
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AKO SME POMÁHALI ZVIERATKÁM
V našom lese tramtatá, žijú si tam zvieratá je pesnička, ktorú máme radi. Vieme aj, že lesné zvieratká sú plaché a v zime
to majú veľmi ťažké. Ani tento rok sme na ne nezabudli.
Pomohla nám pani jeseň bohatá so svojimi plodmi. Zbierali
sme ich, sušili, ukladali do škatúľ, ale i doma pomáhali pri
zbere úrody zo záhrad.
V jeden mrazivý, ale slnečný deň ako z rozprávky

o Mrázikovi sme sa vybrali do lesa. Našim dobrým deduškom
bol poľovník, ale i ochranár zvierat ujo Peter, ktorý nás sprevádzal so svojim psíkom. Odpovedal na naše zvedavé otázky
a pomáhal ťahať kopcom naložené sánky dobrotami pre zvieratká. Cestou za poznaním sme pozorovali trblietajúcu sa snehovú perinu, v nej objavovali a spoznávali stopy zajačikov, srniek, líšok, ale aj jeleňov či diviakov. Sneh vŕzgal pod nohami, ťažili nás batôžky plné ovocia, zeleniny, ale
zvládli sme to. V lese bolo ticho. Zložili sme
svoje batôžky, vyložili zásoby zo saní a s pomocou uja Peťa umiestňovali na určené miesto.
Zakladali voňavé seno s ďatelinkou, vysýpali
obilie, kukuricu, ukladali jablká, mrkvu, repu,
gaštany... Popri práci nám ujo rozprával zážitky
o zvieratkách a zasväcoval do tajomstiev lesa.
Prišla na rad aj sladká odmena, poďakovanie
a spoločné pózovanie pred objektívom fotoaparátu. Čas rýchlo ubiehal a bolo potrebné sa
vrátiť. Cestou späť sme ďalekohľadom pozorovali pohorie Veľkej Fatry a naše Mošovce.
Spokojní, aj keď unavení sme sa tešili na dobrý
obed. Zimný výlet sa vydaril, zvieratká mali
hostinu a spoločne veríme, že aj tento zážitok
bol jedným z kamienkov do mozaiky vytvárajúcej puto s prírodou.
Anna Košová

Vážení spoluobčania, rodičia, priatelia detí,

pomôžme spoločne materskej škole
Naša materská škola sa zapojila do súťaže o 10 000 Eur. Môžeme ich získať na nové zariadenie, rekonštrukciu tried, na
vybavenie novými učebnými pomôckami. Princíp súťaže je v zbieraní pokladničných bločkov za nákup prostriedkov Cif
alebo Domestos. Možnosť uspieť v súťaži je len za predpokladu, že nás podporia občania, priatelia, známi, bez ohľadu na
to, či ich dieťa navštevuje materskú školu alebo nie. Bez ohľadu na to, či sme Mošovčania, alebo máme k Mošovciam blízky vzťah, máme tu rodinu, priateľov.
Prípadná výhra by bola použitá v zmysle pravidiel súťaže v prospech detí. Nielen dnešných škôlkárov, ale aj tých, ktorí
do materskej školy budú chodiť neskôr. Súťaž trvá do 30. 6. 2011, dovtedy môžeme zbierať bločky z akéhokoľvek obchodu,
s rôznym nákupom, na bločku však musí byť Cif alebo Domestos. Bloček alebo jeho kópiu venujte materskej škole, môže
to byť aj kópia faktúry od právnickej osoby, ktorá zakúpila tieto prostriedky.
V súťaži môžeme priebežne kontrolovať naše umiestnenie. Vo februári sme boli na 15. mieste, uvidíme, ako to bude ďalej. Vyhrať môže šesť škôl v dvoch kategóriách. Každý môže prispieť k tomu, aby práve naša materská škola získala výhru.
Oslovte príbuzných, známych, kolegov, priateľov a spoločne tvorme pekné prostredie pre naše deti.
(Danica Janecová)
Ďakujeme
Deti a učiteľky MŠ

Perličky z našej školičky
P. uč.: To je škôlkárske auto?
Marek: Nie, to je domáce.

P. uč.: Zmerala ti večer maminka teplotu?
Viktorka: Nie, my sme nemali meter.

P. uč.: Ako sa volá tento geometrický tvar? (obdĺžnik)
Denisko: Obrubník.

P. uč.:Deti ideme na vychádzku do parku.
Natálka: A kde máme buginu? Na čom sa odveziem?
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Keď som chodil do školy, učil som sa litery.....
Dávno prešli časy, keď naši starí a prastarí rodičia chodili do školy, učili sa počty, na čítaní a písaní litery, so sebou si
nosili tabuľku, prípadne zošit a drali jedny nohavice celý rok.

Predstavme si našu základnú školu v súčasnosti.....

Základná škola Jána Kollára prešla rekonštrukciou. Opravila sa strecha a vymenila sa strešná krytina
( na starej budove), na mieste rozpadajúcich sa a netesniacich okien sú
dnes nové, plastové. Vymenený bol
celý systém kúrenia z tuhého na
plynné, osadili sa nové radiátory, vybudovala sa nová kotolňa pre starú
budovu (v pivničných priestoroch to
nedovoľovala výška a presakujúca
voda). Z vlastných zdrojov sme zakúpili žalúzie na okná a taktiež
z vlastných prostriedkov a za pomoci učiteľov a rodičov sme vymaľovali väčšinu najfrekventovanejších
priestorov. Napriek prísľubu obce peniaze nezostali na spojovaciu chodbu, opravu takmer nefunkčných a katastroficky vyzerajúcich WC v novej
budove školy (čakajú na opravu dlhšie obdobie) a školský dvor.
Do Základnej školy Jána Kollára v Mošovciach chodí v súčasnosti
110 žiakov. 66 detí z Mošoviec, ostatní dochádzajú z obcí Rakša, Malý
Čepčín, Veľký Čepčín, Bodorová, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice a Turčiansky Michal ), Karlová, Martin, Jazernica, Valča. Okrem
Rakše žiadna z týchto obcí nepatrí do nášho obvodu pre žiakov I. stupňa,
pre žiakov II. stupňa k Rakši patria aj obce Malý a Veľký Čepčín a obec
Bodorová. Záujem o našu školu majú aj niektorí rodičia z Blatnice,
Jazernice a iných obcí, avšak dochádzať autobusovým spojom do
Mošoviec je problematické. Je to veľká škoda, pretože finančné prostriedky od štátu dostávame práve na základe počtu detí.
Základná škola má dve budovy, z ktorých je pre základné vyučovanie
využívaná predovšetkým staršia. V novej budove je umiestnená školská
jedáleň, školské šatne, školský klub detí, na poschodí a v niektorých triedach na prízemí základná umelecká škola. ZŠ má v novej budove zriadenú špecializovanú učebňu hudobnej výchovy vybavenú interaktívnou
tabuľou, ktorá slúži aj na vyučovanie ostatných predmetov (spolu so
ZUŠ), špecializovanú učebňu chémie, špecializovanú učebňu výpočtovej
techniky (spolu so ZUŠ). Dve miestnosti v novej budove školy si vyhradila obec pre obecnú knižnicu. V starej budove sú okrem kmeňových
tried aj telocvičňa a sprchy, špecializovaná učebňa geografie s výpočtovou technikou, ďalšia počítačová učebňa a učebňa výtvarnej výchovy.
Väčšina kmeňových tried je vybavená počítačom, niektoré dopĺňa dataprojektor s premietacím plátnom. Veľmi nám chýbajú nové učebné pomôcky a učebné programy na PC pre jednotlivé predmety. Aj keď ich je
na trhu dosť, nemáme toľko financií, aby sme si ich mohli dovoliť, preto-

že sme v posledných rokoch riešili napríklad výmenu školských stolov
a stoličiek asi v polovičke učební, výmenu veľmi poškodenej podlahovej
krytiny, dokúpenie niekoľkých skriniek do štyroch tried a kúpu interaktívnej tabule, ktorá je na väčšine škôl už samozrejmosťou. Tu by mohla
byť nápomocná obec. Veď investícia do vzdelania detí a do kultúry je základom nie len prežitia, ale i budúcnosti obce.
Medzi základné znaky našej školy patrí výborná školská klíma, tzv.
klíma rodinnej školy. Je podporovaná vzájomnými vzťahmi žiakov i učiteľov, ktorí si dôverujú. Pedagógov našej školy tvoria osobnosti. Každý
z nich je sám sebou, poznajú svoje silné stránky a spolu všetci sú tvoriví
a činorodí.. Vo svojej práci využívajú predovšetkým tvorivé, podnetné
a činorodosť podporujúce metódy, veľmi často zisťujúce prístupy žiakov,
ktoré sa učia spájať s efektivitou vzdelávania, a samozrejme veľký kus
ľudskosti spojený s primeranou prísnosťou. Klímu školy dotvárajú tradície, ale i priestory chodieb a tried hovoriace o obsahu učiva, realizovaných projektoch, tematickom zameraní tried, triednych hymnách, o tvorivých schopnostiach žiakov. Klíma
vzdelávania patrí všeobecne k základným podmienkam kvalitnej a motivujúcej činnosti školy. Chceme ňou dosiahnuť, aby naše deti v procese vzdelávania nadobudli pozitívny vzťah k učeniu
a vzdelávanie považovali za prirodzenú
súčasť svojho bytia. Možno i z tohto dôvodu sa v súčasnej dobe u nás nevyskytujú sociálno-patologické javy a správanie žiakov v škole je na veľmi dobrej
úrovni.
Voľné hodiny v školskom vzdelávacom programe venujeme vzdelávaniu
v oblasti environmentálnej výchovy, regionálnej výchovy a konverzácii v an-

glickom jazyku. V rámci vzdelávania a výchovy dbáme predovšetkým
o nadobudnutie vedomostí, ktoré človek využije nie len v bežnom živote, ale dotvárajú podstatu kultúrneho a gramotného jedinca.
Vzdelávanie a výchovu žiakov realizujeme aj inými formami ako je
vyučovacia hodina. Sú zaujímavé a motivujúce pre žiakov, formuje sa
cez ne nielen celá osobnosť dieťaťa, ale i vzťah k vzdelávaniu, ktoré by
nemalo byť nudné a len direktívne.
Mnohé aktivity sú pripravené každý mesiac a pravidelne o nich informujeme na stránke našej školy ako i v iných médiách. www.zsmosovce.edupage.org
PaedDr. Iveta Thomková,
riaditeľka ZŠ
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S Jakubom na praxi
Posledný májový týždeň sme sa zúčastnili
tradičnej výmennej rybárskej praxe. Cesta to
bola dlhá, no tabuľka
Třeboň bola vykúpením.
Plní očakávania, čo sa
bude diať ďalšie dni, sme
povybaľovali veci a ubytovali sme sa na internáte. Privítali nás 3 kg párkov a dva chleby, keďže bola nedeľa. Poobede sme sa rozhodli ísť na ryby na
školský rybník s vyradenými generačnými kaprami pri mlyne
Josefa Jindry, slangovo nazývaný „Mlyňák“. Prvý deň sme ryby iba kŕmili, nechytili sme nič. Sklamaní sme odišli na internát.
V pondelok po raňajkách sme nastúpili do rozpadnutej
Avie a odišli na Rybí Líheň. Keď sme vošli dnu, liaheň bola
rozdelená na dve časti. V jednej časti sa nachádzali bazény
s generačnými kaprami rozdelené podľa pohlavia a ošupenia.
V druhej časti sa nachádzali žľaby s kaprími plôdikmi a nad
nimi Zugské fľaše s kaprími ikrami. Začalo sa pracovať. Ako
prvé sa začalo hypofizovať, označovať a zapisovať. Po ukončení manipulácie s rybami sme sa presunuli pripraviť potrebné
veci na výter. Vyčistili a dezinfikovali sme fľaše a žľaby. Ani
som sa nenazdal a už bolo po prvom dni na praxi. Avia nás odviezla naspäť do školy na obed. Keďže poobede sme nemali
prácu, vyrazili sme zas na rybník „Mlyňák“ hlavne na generačky. Celý deň sa nič nedialo, no o pol siedmej na zakŕmenom mieste prišiel prvý záber v podobe 9 kg vážiaceho
a 80 cm dlhého kapra, ktorého som chytil na Dominikovu udicu. Udička to bola malá a tenká, skôr na malé rybky a navijak.
Skrátka udica ako luk, 15 minút boja a strach, čo povolí skôr.
Udička to vydržala a kaprík skončil v podberáku, ešte fotka na pamiatku a už pláva zas v rybníku. Teraz však spokojní,
aspoň ja, odchádzame na internát.
V utorok ráno odchádzame na Rybí Líheň. Tento deň bol
najzaujímavejší. Začal sa výter kapra. Ako prvé sa začali vytierať mliečňaky. Odobratý mlieč sa uschová do chladničky
kvôli lepšej kvalite. Ako druhé prišli na rad ikernačky. Po prestrihnutí zašitého pohlavného otvoru sa do suchej misky pri
miernom tlaku na brušnú dutinu sypali ikry. Tie ďalej putovali na oplodňovací stôl, kde sa miešali s mliečom, neskôr s vodou a s mliekom, kvôli vysokej lepivosti. Po odlepovaní a poriadnom premiešaní sa ikry vyliali zo Zugských fliaš. Na moje prekvapenie sa výteru zúčastnil aj Jakub Vágner, známy
športový rybár držiteľ svetového rekordu ulovenia najväčšej
ryby zdolanej na rybársky prút, ktorý nám vravel o svojich
zážitkoch. Ešte sme spravili foto na pamiatku a pobrali sme sa
na obed. Poobede ako každý deň sme šli na ryby, no zase raz
sme len kŕmili.
Streda sa niesla v pokojnejšom duchu, na jedenástu poobede bol naplánovaný záťah sieťou výlov, pretriedenie a následne presadenie rýb. Na však do jedenástej bolo kopu času, tak
sme sa trochu povozili po okolitých rybníkoch a strediskách.
O jedenástej sme boli pripravený na záťah. Vysoké čižmy,
pršiplášte a kopa sily boli pripravené a čakali sme len nato, pokiaľ rybári na loďkách nevhodia do vody siete. Siete boli vhodené a už som len počul „tahej, tahej.“ Sieť bola zjadrená a už
sa triedilo. Vytriedené ryby putovali do ďalšieho rybníka kvôli prehustenej obsádke. Keď prešiel triedičkou posledný kapor,

celý mokrí, unavení a zašpliechaní od slizu sme si vydýchli.
Práca je už za nami a poobede nás čaká zas rybačka. Táto však
bude výnimočná, pretože sme mali ísť na ryby s Jakubom na
Rožmberk – najväčší rybník n v ČR. Rybačka to bola parádna, kapor za kaprom. Po 3 hodinách mal každý na konte viac
ako tridsať kaprov. Spokojní odchádzame.
Vo štvrtok nás čaká exkurzia na pstruhárstve Kaplice a návšteva miestneho múzea o historií kaprárstva v Třeboni.
Poobede zase raz na Mlejňák na ryby.
V piatok ráno plní zážitkov odchádzame a dúfame, že sa
sem ešte raz dostaneme. Rozmýšľam, že kvôli tomu prepadnem :–)
Patrik Pravda

Poznámka:
Jakub Vágner najznámejší český „televízny“ rybár, syn hudobníka Karla Vágnera. Autor niekoľkých kníh, známy lovec
„veľkých“ a exotických úlovkov. Športový rybár, ktorý precestoval svet, často krát s televíznym štábom.
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Čo je interaktívna tabuľa a prečo si ma hneď získala
Moderný „jazyk“ vďaka interaktívnej tabuli
Umiestnenie interaktívnej tabule a zriadenie interaktívnej
miestnosti na našej škole – Strednej odbornej škole rybárskej
v Mošovciach, bolo pre nás všetkých veľkou výzvou.
Interaktívna tabuľa je pre žiakov cenným spoločníkom. Hoci je
tabuľa na škole krátko, žiaci sú ňou nadšení.
Toto elektronické zariadenie umožňuje interaktívne pracovať priamo z tabule klikaním na premietaný obraz, alebo použiť interaktívne pero. Tabuľa nám umožňuje živo – interaktívne pracovať s PC a všetky zdroje máme na dosah priamo
z nej. Zároveň je možné na tabuľu písať, sťahovať obrázky z internetu, otvárať súbory z PC, zvýrazňovať text v prezentáciách.
Pripojenie k počítaču, ovládanie dotykom – interaktívnym perom, nahrávanie hlasu, sympatické ilustrácie a animácie zatraktívňujú najmä hodiny slovenského jazyka, ale aj iných
predmetov. Hodiny sú pre žiakov znova o čosi zaujímavejšie.
Čo získa učiteľ? Radosť a nové nadšenie zo zmeny v spôsobe práce. Má možnosť pripraviť si veci raz a použiť ich potom viackrát s možnosťou ľahkej úpravy. Môže zapojiť žiakov
priamo do tvorby, vtiahne ich priamo do deja.
Čo získame my – žiaci? Rozvíjame intelektové kompetencie – zapájame kritické myslenie, využívame kreativitu.
Učíme sa čítať s porozumením, rozumieme tabuľkám, grafom.
Sme zvedaví, máme chuť poznávať a zodpovedne sa rozhodu-

jeme. Naše nadšenie a silná motivácia sú súčasťou živého diania v triede i pri tabuli. Odpadáva nám nutnosť všetko otrocky
odpisovať.
Tento školský rok sa vďaka interaktívnej učebni nesie v príjemnej atmosfére a niekedy si ani neuvedomujeme, že sa učíme.
Barbora Junasová, žiačka III. ročníka SOŠ rybárskej

Mať jar vo svojom srdci
Je prirodzené, že po zimných dňoch, ktoré boli poznamenané nedostatkom svetla a slniečka, sa tešíme zo života jarnej
prírody, spevu vtákov a pretože sme integrálnou súčasťou prostredia, v ktorom žijeme, opäť vo svojom srdci pociťujeme nový životný elán a silu.
Cirkevný kalendár nám hovorí, že obdobie 40 dní svätopôstnej prípravy na veľkonočné sviatky vrcholia a stojíme na
prahu Veľkého týždňa, kedy si budeme nielen pripomínať, ale
aj znovu prežívať mystérium vykúpenia ľudstva. Ježiš Kristus
vstupuje triumfálne do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu, aby ľudstvo poznalo svojho kráľa. Jeho vykupiteľské dielo je koncentrované do posvätného trojdenia Zeleného štvrtku, kedy pri
poslednej večeri nám zanecháva eucharistiu ako pokrm na cestu životom pre každého kresťana a pamätný odkaz služby
a lásky k blížnemu, keď svojim apoštolom umyl nohy.
Veľký piatok so svojimi pašijami (z lat. passio - utrpenie),
ktoré počúvame v našich kostoloch, nám sprítomňujú silu
Božej lásky a záujem Boha o každého z nás a o celé ľudské
pokolenie od počiatku dejín, až po jeho záver. Iste sa neubránime ani emocionálnemu zážitku, ale viera je nielen o citoch,
ale aj o vôli prisvojiť si realitu Ježišovho vykúpenia vo svojom
živote tak v osobnom, rodinnom a spoločenskom. V stredoeurópskom priestore býva zvykom v kostoloch stavať Boží
hrob, aby sme mali možnosť prežiť hĺbku Kristovej bolesti,
k čomu nám napomáha aj starobylá pobožnosť Krížovej cesty.
Posvätné trojdenie vrcholí Veľkonočnou vigíliou, kedy prežívame Kristovo zmŕtvychvstanie ku kvalitatívne hlbšiemu životu, ktorý nás, ako dúfame, čaká po skončení nášho pozem-

ského putovania. Slávnostné aleluja je prejavom našej viery
a dôvery, že Ježiš opäť žije a je aj dnes so svojimi veriacimi.
Pre nás kresťanov sú dôležití a významní aj svedkovia viery, ktorí žili každý v určitej dejinnej epoche a vynikli svojimi
cnosťami, zbožnosťou a v neposlednej miere hlbokým záujmom o človeka. Medzi popredných svedkov môžeme zaradiť
aj rímskeho biskupa a pápeža Jána Pavla II. Aj on ku koncu
svojho života prežíval osobnú kalváriu nevyliečiteľnej choroby, ale prišiel medzi nás v roku 2003 do Banskej Bystrice, aby
nás posilnil vo viere. Bol som osobne s ním na stretnutí v badínskom kňazskom seminári, kde vyučujem budúcich katolíckych kňazov už 20 rokov. Bol som milo prekvapený, keď pápeža pozdravil v mene nekatolíckych kresťanských cirkví vtedajší prešovský biskup východného dištriktu evanjelickej
cirkvi a. v. Mgr. Igor Mišina, terajší farár evanjelického zboru
a. v. v blízkom Háji.
Tento pápež Ján Pavol II. bude v prvú májovú nedeľu, na
sviatok Božieho milosrdenstva, vyhlásený svojím nástupcom
Benediktom XVI. na rímskom námestí sv. Petra za blahoslaveného. Bol to pápež, ktorý pochádzal z našej slovanskej krvi
a vo veľkej miere sa zaslúžil o zmeny, ktoré sa udiali na teritóriu strednej a východnej Európy po roku 1989. Už na jeho
pohrebnej rozlúčke zazneli spontánne slová SUBITO SANTO, aby čo najskôr získal slávu oltára, preto máme radosť
z tejto beatifikácie.
ThDr. Pavol Kollár, PhD.,
rímskokatolícky farár Mošovce
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„Niet Ho tu, ale vstal.“

Ev.Lukáša 24, 6

Milí Mošovčania, bratia a sestry !
V týchto dňoch sa spoločne pripravujeme na Veľkonočné
sviatky. Zavalení mnohými povinnosťami umývame okná,
pečieme, upratujeme..... Snažíme sa čo najlepšie pripraviť na
sviatky, ktoré symbolizujú príchod jari a predsa v sebe nesú
oveľa hlbšie a silnejšie posolstvo. Veľká noc – sviatky radosti
z nového života. Je možné ju lepšie definovať? Ani si neuvedomujeme, ako potrebujeme takéto sviatočné dni, lebo každodenné správy z domova i zo sveta, nepriazeň života, či jeho
všednosť by z nás spravili veľmi rýchlo ľudí upadajúcich do
depresie, či hlbokého pesimizmu. Aj keď sa život neskladá len
z utrpenia, predsa v ňom zostáva niečo ťažké, smutné, čo nás
trápi. A preto potrebujeme sviatky prinášajúce nádej, ktorá nesklame.
Veľkonočné sviatky sú pre nás zárukou, že sa s človekom
počíta, že láska je silnejšia ako nenávisť či ako smrť. Slová
Lukášovho evanjelia: „Niet Ho tu, ale vstal“ nás majú vyburcovať k radosti. Oni chcú náš zrak upriamiť na miesto prázdneho hrobu, ktoré je bytostne dôležité aj pre nás samých. To
prázdne miesto, nie je len víťazstvom Ježiša Krista, ale skrze
Neho je aj našim osobným víťazstvom. Spolu s apoštolom
Pavlom môžeme aj my dnes radostne volať: „Kde je, ó smrť
tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj?“ „On (Kristus) nás
z takej smrti vytrhol a vytrhuje, a dúfame v Neho, že nás ešte
aj bude zachraňovať..“
Kresťania slávia Veľkú noc preto, lebo veria, že Ježiš
Nazaretský, ktorého ukrižovali, žije. Čo pre nás kresťanov
(evanjelikov, katolíkov) znamená dnes Veľká Noc? Môžeme
odpovedať len s použitím nedokonalých protirečení: „Veľká
noc, to je smiech so slzami v očiach. Veľká noc, to je údiv
s niekoľkými nevyslovenými otázkami. Veľká noc je však predovšetkým sviatok neuveriteľnosti. Napriek bolesti a výsmechu, navzdory všetkým ťažkostiam, ktoré sprevádzali Pána
Ježiša Krista na Jeho ceste, vstúpil svojou smrťou do života.

Ukrižovaný žije. „Niet Ho tu, ale vstal.“ Toto posolstvo je
neslýchané a nemožno k nemu dôjsť žiadnymi logickými úvahami. Dá sa prijať len vierou. Nijaké prirodzené vysvetlenie
mu nemôže vziať jeho silu. Neobstoja špekulácie typu, že galilejskí rybári podľahli hysterickým predstavám, či bezbranné
ženy pri hrobe si to všetko vymysleli. Veľkú noc si nemohli
vymyslieť ľudia – a práve preto verím.....
Prvý obraz: ukrižovaný Ježiš. Druhý obraz: vzkriesený
Ježiš. Tieto dva obrazy nie sú rovnocenné. Kým prvý je konkrétny, druhý vychádza z hlbokej viery kresťana. Veľkonočne
zmenený svet je protikladný tomuto dnešnému. Kríž sa stal
symbolom tohto sveta, v ktorom vládne nenávisť, choroba,
strach, či dokonca sama smrť..... Veľkonočne zmenený svet je
naplnený vzkriesením a novým životom. Je to symbol prázdneho kríža. Je to svet nádeje a nových začiatkov. Takýto svet
nám ponúka Ježiš Kristus. Ježiš žije. Túto novú životnú perspektívu si osvojili Pánovi učeníci a tento fakt sa má stať aj
zdrojom našej viery.
Milí Mošovčania, náš život s Kristom, ktorý už „viac neumiera“ dáva naším ľudským túžbam a úsiliam celkom nový
rozmer. Nasledovanie jeho cesty má zmysel aj vtedy, keď sa
nám zdá nezmyselná. „To veľkonočné anjelské posolstvo:
„Niet Ho tu, ale vstal“ má byť pre nás viac než len pripomenutím sviatočných dní Veľkej noci. Z tohto posolstva môžeme
čerpať po celý náš život. Kto sa vie na seba a svoj život pozerať vo svetle veľkonočných udalostí prvej veľkej noci, ten
môže napriek každodennej realite života, ktorá nemá sviatočný ráz, sláviť Veľkú noc každý jeden deň svojho života.
Mgr. Tomáš German,
evanjelický farár z Blatnice,
administrátor CZ Mošovce

Prajem Bohom požehnané Veľkonočné sviatky 2011.
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Už to začalo!
S prvým jarným slniečkom začali aj futbalové súťaže. Naše dve družstvá – muži a dorastenci – majú
1. kolo za sebou. Družstvo mužov
začalo súťaž vysokým víťazstvom
5:0 nad súperom z Bystričky. Ani
počas zimnej prestávky sme nezaháľali a všetky 4 družstvá – muži,
dorastenci, žiaci a aj tí najmenší
z prípravky pravidelne navštevovali
telocvičňu v učilišti, za čo patrí poďakovanie vedeniu učilišťa
a aj Obecnému úradu v Mošovciach. V súčasnosti 1 družstvo
dospelých a 3 mládežnícke družstvá predstavujú 75 aktívnych
hráčov. A tak dobrovoľníkom ako je Jozef Lukáč, Milan
Lvončik, Ján Borcovan, Vladimír Jančí, Ján Cíger a Miroslav
Plešo patrí úprimná vďaka za to, že pravidelne vedú tréningy
mládeže a starajú sa, aby deti nesedeli len pri počítači, či televízore.
Za zmienku stoja aj veteráni, ktorí pravidelne vo veľkom

počte popri práci nájdu si čas aj na seba a pohybom robia
niečo aj pre svoje zdravie.
Výbor ŠK Drienok je rád, že cieľ, aby trávnik na ihrisku
ožil mladými, sa darí plniť. Problém okolo zosuvu pôdy na
ihrisku, veríme, že v spolupráci s Obecným úradom sa nám
podarí odstrániť. Zosuvom pôdy je ohrozená aj samotná budova, kde sú šatne.
Aby sa naše družstvá mohli zúčastniť súťaží, oddiel musí
mať dvoch aktívnych rozhodcov. A tu patrí poďakovanie
Marekovi Nedbalovi a Jozefovi Majerčíkovi, ktorí rozhodujú
aj krajské súťaže.
Táto naša činnosť predstavuje nemalé finančné prostriedky,
a preto sa obraciame na našich priaznivcov o pomoc a podporu – napr. príspevkom 2% z daní. Tlačivo, prípadne informácie, môžete získať u Vladimíra Jančího a Petra Daubnera.
Aj touto cestou pozývame všetkých priaznivcov každú druhú sobotu a nedeľu prísť povzbudiť naše družstvá.
Výbor ŠK Drienok Mošovce

Stolný tenis ožíva
Hlavný dôvod oživenia stolného tenisu v Mošovciach vidím v prístupe vedenia základnej školy, ktoré umožnilo deťom ZŠ
v Mošovciach kontaktovať sa s týmto športom na nepovinnom krúžku stolného tenisu. Ovocie sa dostavilo už v roku 2009.
Majstrom Turca v kategórii starších žiakov sa stal žiak ZŠ Mošovce Jeremiáš Straka. V roku 2010 v tej istej kategórii zvíťazil
Pavol Kozák, žiak našej školy. Zrejme aj to vyburcovalo rodičov a našich občanov a z iniciatívy Jána Feriančika vzniká stolnotenisový klub pre dospelých aj mládež, ktorý sa v súťažnom roku 2011 – 2012 prihlási do dlhodobej súťaže V. resp. VI. ligy
v regióne Horný Turiec. Navrhujeme touto cestou aj ostatným záujemcom členstvo v klube pasívne, či aktívne, prihlásiť sa môžu
na tréningoch každý utorok a piatok o 18.00 hodine v telocvični ZŠ. Za vhodné podmienky pre stolný tenis v telocvični ZŠ patrí vďaka týmto sponzorom: Anton Poništ, Ján Piecka, Ing. Juraj Zubáň, Vincent Straka, firma FATRAN, s. r. o., firma REPOX
Mošovce a Obecný úrad Mošovce.
Zároveň už teraz pozývame všetkých zainteresovaných na Vianočný stolnotenisový turnaj, už jeho štvrtý ročník, tentoraz
výhradne len pre obyvateľov Mošoviec. Turnaj sa koná tradične na Štefana, teda 26. decembra.
Vincent Straka
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Rozpis súťaží jar – muži, dorast, žiaci,
prípravka – len domáce zápasy!!!
Muži – jar 2011

Žiaci – jar 2011

10 .4. 2011 15:30 hod
Mošovce – Žabokreky

10. 4. 2011 10:00 hod
Ďanová – Slovenské Pravno (v Mošovciach)

17. 4. 2011 16:00 hod
Mošovce – Trebostovo

17. 4. 2011 10:00 hod
Ďanová – Diviaky (v Mošovciach)

1. 5. 2011 16:30 hod
Mošovce – Priekopa

1. 5. 2011 10:00 hod
Ďanová – Príbovce (v Mošovciach)

15. 5. 2011 17:00 hod
Mošovce – Diviaky

15. 5. 2011 10:00 hod
Ďanová – Kláštor pod Znievom (v Mošovciach)

29. 5. 2011 17:00 hod
Mošovce – Krpeľany

29. 5. 2011 10:00 hod
Ďanová – Horná Štubňa (v Mošovciach)

Dorast – jar 2011

Prípravka – jar 2011

9. 4. 2011 15:30 hod
Mošovce – Turček

9. 4. 2011 10:00 hod
Ďanová – Belá (v Mošovciach)

16. 4. 2011 16:00 hod
Mošovce – Kláštor pod Znievom

16. 4. 2011 10:00 hod
Ďanová – Priekopa (v Mošovciach)

30. 4. 2011 16:00 hod
Mošovce – Príbovce

30. 4. 2011 10:00 hod
Ďanová – Príbovce (v Mošovciach)

14. 5. 2011 17:00 hod
Mošovce – Diviaky

14. 5. 2011 10:00 hod
Ďanová – Košťany nad Turcom (v Mošovciach)

28. 5. 2011 17:00 hod
Mošovce – Valča

28. 5. 2011 10:00 hod
Ďanová – Valča (v Mošovciach)
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ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽSTVA V ROKU 2010
narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo

8 občanov
32 občanov
18 občanov
19 občanov

UZAVRELI MANŽELSTVO V ROKU 2010
Peter Vereš
Martin Kopecký
Peter Frívaldský
Marián Obžut
Matej Facuna

+
+
+
+
+

Kubica Gauriková
Jana Štípalová
Katarína Boďová
Michaela Mikulová
Lenka Mičíková

Radovan Glőckner
Jozef Juhaniak
Igor Šimo
Libor Kotouč
Ľubomír Košík

+
+
+
+
+

Monika Foróová
Zuzana Kuzmová
Lucia Hreusíková
Michaela Kyselová
Dáša Považanová

JUBILANTI V ROKU 2010
65. narodeniny
Ivan Firák
Milan Hanko
Darina Petrovičová
Eva Harnasová
Anna Halgašová
Elena Pišková
Milan Haľama
Elena Petrovičová
Milan Šavol
Kamil Martinusík
Marta Reťkovská
Elena Feriančiková
Mária Hríbová
Ľudmila Hrčová
Gizela Hrivnáková
Milada Krajčová
Elena Tesáková

70. narodeniny
Miroslav Baranček
Anna Lisoňová
Jaroslav Mračko
Anna Windischová
Anna Jakubcová
Terézia Matečková
Juraj Šimo
Emília Kuzmová

✟ ✟ ✟
Štefan Oravec
Jozef Šimonides
Emília Bibzová
Mária Miškociová
Pavel Polony
Anna Siakelová
Peter Fabian
August Daubner
Mária Radzová

87-ročný
72-ročný
90-ročná
84-ročná
79-ročný
77-ročná
6-ročný
94-ročný
75-ročná

80. narodeniny
Jozef Trofimenko
Anna Hrčová
Mária Juríčková
Anna Firáková
Ivan Hlobej
Emília Hanusová
Ján Petrovič

75. narodeniny
Rudolf Janec
Štefan Podhora
Anna Rožková
Želmíra Lilgová
Elena Tatárová
Anna Krajčová
Anna Arvensisová
Anna Hrianková
Peter Lisoň
Anna Ballová
Jozef Lúdik
Mária Janecová
Mária Šimová

85. narodeniny
Ján Borcovan
Anna Rišiaňová
Anna Zorkócyová
Lola Feriančiková
Emília Tesáková

ROZLÚČILI SME SA V ROKU 2010
Július Juríček
Ján Sámel
Jozef Tatár
Mária Juhászová
Slavomír Piecka
Miloslav Šarlina
Emília Vanková
Ján Hrivnák
Stanislav Chrochotský

86-ročný
69-ročný
83-ročný
62-ročná
64-ročný
74-ročný
89-ročná
99-ročný
71-ročný

Dušan Reťkovský

✿

✿

83-ročný

... aj naši bývalí spoluobčania
Emília Veselovská
Ján Zarošiak
Ján Windisch
Anna Zorkócyová

NARODILI SA V ROKU 2010
Nela Kollárová
Šimon Harkabus
Milan Bajana
Ivan Letrich

✟ ✟ ✟

Lea Tesáková
Marko Géryk
Christopher Chovanculiak
Matej Facuna

78-ročná
50-ročný
80-ročný
85-ročná
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Z prológu
Štvrtá kniha o Mošovciach sa tak ako jej predchodkyne pokúša predstaviť bohatú históriu, spoločenský život a jeho metamorfózy, bežné i výnimočné aktivity obyvateľov, kultúru, folklórne tradície, živé mená a prírodné zvláštnosti. Informuje
tiež o chotárnych názvoch, o možnostiach športovo-rekreačného, turistického a relaxačného vyžitia pre rekreantov a návštevníkov Mošoviec. Jej ambíciou je aspoň parciálne nahradiť doterajšie, na knižnom trhu nedostupné, monografické práce
o obci (Mošovce, 1971, Mošovce v premenách času, 1984, Mošovce v historickej, kultúrnej a prírodnej mozaike, 2003).
Dopĺňa ale i redukuje, aktualizuje, ale aj – aspoň fragmentárne, mapuje najaktuálnejšie dianie v obci. Keďže sme nemohli
ignorovať nové fakty z prehistórie a zo stredovekej histórie, ktoré priniesol jej najnovší výskum, monografia zároveň mnohé fakty koriguje. Považovali sme za potrebné podať aj nové informácie o Mošovciach, ktoré sa nepremietli, alebo iba nedostatočne, do predchádzajúcich monografií. Ak sa pri niektorých portrétoch venujeme osobnostiam a ich dielu podrobnejšie, ako by si vyžadoval tento typ práce, robíme tak len preto, lebo im v biografickej či bibliografickej zložke medailónov
nebola doteraz venovaná primeraná pozornosť. Aj menej známe či umelecky nevýraznejšie osobnosti sa svojou tvorbou
a aktivitami výrazne podieľali na tvorbe celkového obrazu doby – ich život a dielo sú úzko prepojené so životom Mošoviec.
V mesiaci marec 2011 sa v MY Turčianske noviny hlasovalo anketou o Knihu Turca 2010. Do kategórie odborná literatúra pre deti a dospelých sme navrhli na nomináciu aj Štvrtú knihu o Mošovciach. Počtom získaných 76 hlasov obsadila
4. miesto vo svojej kategórii.
Keď pôjdete okolo Obecného úradu v Mošovciach, 198 stranovú monografiu v pevnej väzbe rozmerov 215 x 305 mm si
môžete prísť kedykoľvek kúpiť.
Danuša Lúdiková
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Navštívte Mošovce v roku 2011
17. apríl

Návrat mošovského vodníka
zábavné popoludnie – areál ŠRZ Drienok Mošovce

30. apríl

Stavanie MÁJA
námestie obce Mošovce

30. apríl – 1. máj

Výstava severských a japonských psov
Sprievodné akcie:
súťaž v ťahu – „weight pulling“
neoficiálne preteky agility
areál ŠRZ Drienok Mošovce

15. máj

Mošovský vodník deťom
zábavné popoludnie – areál ŠRZ Drienok Mošovce

11. jún

Obecná oslava a zábavné popoludnie
pri príležitosti 75. výročia založenia kúpaliska v Mošovciach
areál ŠRZ Drienok Mošovce

17. – 19. jún

Celoslovenský zraz majiteľov áut VW
areál ŠRZ Drienok Mošovce

24. – 26. jún

Slovenský pohár vo volejbale – žiaci a žiačky
areál ŠRZ DrienokMošovce

28. - 30. jún

Odštartujte prázdniny so Žilinským samosprávnym krajom
ŠRZ Drienok Mošovce

2. júl

Hasičská súťaž „O putovný pohár starostu obce Mošovce“
areál futbalového ihriska

16. júl

Zábavné popoludnie s mošovským vodníkom
areál ŠRZ Drienok Mošovce

august 2011

Memoriál Stana Géryka – futbalový turnaj
areál futbalového ihriska v Mošovciach

26. – 28. august

35. ročník Medzinárodného volejbalového turnaja
„O putovný pohár ŠRZ Drienok Mošovce“
areál ŠRZ Drienok Mošovce

29. – 31. august

Rozlúčka s prázdninami
ŠRZ Drienok Mošovce

17. september

Vytrvalostné preteky koní - „Cena farmy JACK“
kategórie 40 km, 60 km, 80 km
za areálom ŠRZ Drienok Mošovce

18. september

Cena Mošoviec v parkúrovom skákaní
za areálom ŠRZ Drienok Mošovce

7. – 8. október

Mošovský jarmok – 17. ročník tradičného jarmoku
námestie obce Mošovce

október 2011

Preteky psích záprahov „off snow“
Špeciálna výstava severských a japonských psov
areál ŠRZ Drienok Mošovce

december 2011

Rozprávka Vianoc
stretnutie s Mikulášom
adventné podujatia – počas 4 víkendov
areál ŠRZ Drienok Mošovce

december 2011

Futbalový turnaj „OLD BOYS“
telocvična Spojenej školy Mošovce

december 2011

Vianočný stolnotenisový turnaj
telocvičňa Základnej školy Mošovce

Bc. Ivana Káňavová
riaditeľka
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Športovo-rekreačné zariadenie Drienok Mošovce
Už pred mnohými rokmi Mošovčania veľmi prezieravo naznačili smerovanie obce na cestovný ruch, keď v roku 1936 vybudovali v obci kúpalisko, čo v tých časoch asi nebola bežná záležitosť. Akoby vedeli, že cestovný ruch bude v budúcnosti oblasť, ktorá bude poskytovať široké možnosti pre rozvoj obce.
Znie to neuveriteľne, ale v tomto roku oslávime 75. výročia otvorenia kúpaliska v Mošovciach. Toto výročie dáva výnimočnosť letnej sezóne 2011 a my si chceme túto udalosť patrične uctiť a taktiež ju využiť na ďalšie zviditeľnenie a reklamu Športovorekreačného zariadenia Drienok.
ŠRZ Drienok a obec Mošovce sa rozhodli spojiť svoje sily a v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom sme pre obyvateľov Mošoviec a aj pre návštevníkov obce a turistov pripravili ponuku zaujímavých podujatí. Niektoré sa organizujú v obci
už tradične, len by sme ich chceli viac spropagovať. Iné pripravujeme špeciálne ku tomuto výročiu a budú sa konať v areáli ŠRZ
Drienok. Zlatým klincom týchto akcií bude obecná oslava pri príležitosti otvorenia kúpaliska, ktorá sa uskutoční začiatkom júna v areáli ŠRZ Drienok.
Všetky tieto podujatia budeme propagovať v tlači aj v rádiu pod názvom „Navštívte Mošovce v roku 2011“ tak, aby sme propagovali ŠRZ Drienok ako rekreačné zariadenie a obec Mošovce ako obec s výbornými podmienkami na rekreáciu a rôzne športové a kultúrne aktivity. Dúfame, že Vás naše podujatia zaujmú a budeme veľmi radi, keď sa ich zúčastníte a dobre sa zabavíte.
Príprava týchto podujatí nás naplno zamestnáva už teraz, ale takisto nezabúdame na bežnú prípravu areálu na letnú sezónu.
Práce je veľa, čas beží rýchlo, ale ja verím, že sa nám podarí pripraviť túto letnú sezónu, tak ako po minulé roky, ba ešte lepšie
vzhľadom na jej výnimočnosť pre ŠRZ Drienok.
Dovoľte mi, aby sme Vás už teraz informovali o niektorých podujatiach, ktoré sa uskutočnia v roku 2011 v ŠRZ Drienok
a v obci Mošovce.
Obraciame sa, vážení spoluobčania, na všetkých vás, ktorí máte a môžete nám zapožičať akékoľvek dokumenty,
písomné materiály, fotografie z budovania nášho kúpaliska, môžete poskytnúť zaujímavé informácie,
aby ste nás kedykoľvek navštívili. Radi vás vypočujeme a vaše informácie použijeme na dobrú vec.

Vážení spoluobčania,
v záujme zvýšenia propagácie obce Mošovce a poskytovaní informácií o aktivitách obce Mošovce, aktivitách organizácií
v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a aktivitách rôznych zväzov, združení a iných záujmových organizácií v obci Mošovce sa ŠRZ
Drienok, s.r.o. v spolupráci s obecným úradom v Mošovciach rozhodli využiť služby Rádia ZET /vysiela na frekvencii
94,5 MHz/. Ide o reláciu Správy a rozhovory z obce Mošovce.
Správy a rozhovory z obce Mošovce si môžete vypočuť vo vysielaní Rádia ZET každý týždeň vo štvrtok o 9.30 hod. a repríza bude v ten istý deň o 14.30 hod. počas celého roka 2011.
starosta obce
riaditeľka ŠRZ Drienok

Územie pokryté signálom Rádia ZET

Rrekvencie:
Žilina: 94,5 MHz
Mestá pokryté signálom:
Žilina, Považská Bystrica, Trenčín, Martin, Turčianske Teplice, Prievidza, Handlová, Banská Bystrica, Rajec, Kysucké Nové
Mesto, Bytča, Čadca, Český Tešín, Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Poprad a ďalšie mestá severozápadného
Slovenska.
Hlas Mošoviec vydáva Obecný úrad Mošovce v náklade 500 kusov. Vychádza ako občasník. Registračné číslo: SKO MT 6/95.
Kontakt Obecného úradu: tel. 043/494 41 00, fax: 043/494 43 32, www.mosovce.sk, E-mail: mosovce@mosovce.sk
Nepredajné. Sadzba a zlom: MARTgrafik, spol. s r. o., Martin. Tlač: Vegaprint, s.r.o., Mošovce.

