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Vážení občania a obyvatelia obce Mošovce,
možno tomu nebudete veriť, tak ako sa to nechce veriť ani
nám, ale opäť je tu čas, aby sme vydali ďalšie číslo nášho nepravidelného periodika Hlas Mošoviec.
A hneď pri jeho prvej stránke vznikol problém. Nikto s tých,
čo sa na jeho vydaní podieľajú, nechcel napísať úvodník tohto
čísla. Asi je to kvôli jeho názvu, je príliš zaväzujúci. Každý od
toho veľa očakáva, hlboké myšlienky, konkrétnu kritiku, vlastný názor, samé nepríjemné veci. Je vraj prirodzené, že úvodné
príspevky každého periodika by mali patriť nejakej „hlave“.
V našom prípade je to vraj starosta, tak to teda zostalo
na mňa. Ale nebojte sa, nebude to ani konkrétna kritika a nebudú to ani hlboké myšlienky.
Často som vo svojej
funkcii konfrontovaný
s rôznymi názormi.
V mojej pracovni, aj
mimo nej, sa stretávam s občanmi obce,
ktorí ma oboznamujú so svojimi problémami. Každý má svoj
názor a je veľmi ťažké
určiť, čo je prvotné a čo
nie, čo občan a obec potrebuje skôr a čo má ešte čas.
Niektorí žiadajú, aby bola na ich
ulici prednostne opravená lampa, opravené diery na ceste, vyriešené susedské spory, dané
nové dopravné značenie a nie vždy pochopia, že sa všetko
nedá realizovať naraz a nie všetko je v právomoci starostu.
Viem, že mnohí z nás by chceli rýchlejšie riešenie problémov,
ktoré nás trápia. Žiaľ, v súčasnej situácií to nie je možné hneď,

či v krátkej dobe. Rozumiem týmto požiadavkám a ako starosta vnímam takúto situáciu ešte intenzívnejšie, veď sám som
často v rovnakej situácii, že niečo žiadam pre obec, či jej
občanov a nie vždy som spokojný, keď mojej žiadosti nie je vyhovené. Všeobecne platí, že mnoho dobrých nápadov a podnetov stroskotá na neochote kompetentných orgánov, bez ohľadu na to, či kompetentnými orgánmi sú orgány obce, okresu,
kraja, alebo štátu. A pritom koľko úsilia a času stojí pripraviť,
vybaviť a zrealizovať čokoľvek potrebné, či prospešné.
Napriek tomu, že som doteraz písal v prvej osobe nechcem, aby tento článok vyznel jednostranne, som si veľmi dobre vedomý, že
sám človek znamená a dokáže
veľmi málo a akákoľvek činnosť v obci, je kolektívna
práca, práca zamestnancov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva,
ale hlavne aj mnohých z Vás, aktívnych
obyvateľov obce. Škoda len, že mnohí z tých
ostatných to vnímajú ako
samozrejmosť.
A aj keď realita najbližších dní
nie je pre nás príliš optimistická,
čaká nás ešte mnoho obetavej spoločnej
práce. Hovorím preto nás všetkých, pretože obec sú
všetci obyvatelia obce, nie jednotlivec sám. To si musíme uvedomiť všetci pri riešení každej situácie a každého problému.
Peter Mojtek, starosta obce

UŽ JE PO ZIME
Ako vieme, našu obec ale aj celé Slovensko uplynulé zimné obdobie trápilo výdatné sneženie. Zimná údržba v našej obci
bola vykonávaná pomocou dvoch obecných traktorov, jedným veľkým so zadnou radlicou a druhým malotraktorom. Priebeh
zimnej údržby bol zvládnutý bez väčších problémov. Pomerne nepriaznivá situácia však pretrvávala v údržbe ulíc Dolný riadok,
A. Lackovej – Zory, časti SNP a Mládeže, čo bolo spôsobené parkovaním vozidiel na miestnych komunikáciách, ktoré bránili
strojnej zimnej údržbe na niektorých úsekoch uvedených ulíc.
Do budúcna už teraz prosíme našich občanov o spoluprácu pri vykonávaní zimnej údržby, aby každý podnikateľ, či súkromná osoba, si udržiavala svoje súkromné pozemky, vstupy do rodinných domov zjazdné a upravené. Rovnako upozorňujeme majiteľov osobných a nákladných áut, aby nenechávali autá zaparkované na verejných komunikáciách, nakoľko tým zabraňujú plynulému prechodu mechanizmov pri zimnej údržbe a nie je možné tak cestu bezpečne odhrnúť k spokojnosti občanov.
Ingrid Bubelínyová
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Európsky rok
aktívneho starnutia
a solidarity medzi
generáciami 2012
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ zo 14. septembra 2011
Téma európskeho roku 2012 bola zvolená vzhľadom na narastajúci počet starších ľudí.
Aktívne starnutie je podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie proces, v ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia,
účasti a bezpečnosti s cieľom zvýšiť kvalitu života starších ľudí. Hlavná odpoveď na rýchle zmeny vo vekovej štruktúre spoločnosti spočíva v podpore vytvárania kultúry aktívneho starnutia ako celoživotného procesu a v zaistení toho, aby rýchlo sa rozširujúce skupiny obyvateľstva vo veku nad 50 rokov mali dobré možnosti týkajúce sa zamestnania a aktívneho zapojenia sa do
spoločenského a rodinného života, a to aj prostredníctvom dobrovoľníctva, celoživotného vzdelávania, kultúry a športu.

Aktívne starnutie stop Alzheimerovej chorobe?
Starnutie je zákonitý jav, fyziologický dej, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj človek.
Kedy vlastne staroba začína?
Už okolo 27. roku života začínajú slabnúť niektoré mentálne schopnosti ľudí súvisiacich s vekom. Ďalší zlom prichádza okolo 42. roku života, teda ešte pred 30. rokom života a dlho pred odchodom na dôchodok.
Aká je priemerná dĺžka života?
Podľa správy OSN sa celosvetová priemerná dĺžka života v období rokov 1950 – 1955 rovnala 47 rokov, v období 2005 –
2010 sa zvýšila na 68 rokov.
Aký to má dopad na obyvateľstvo našej planéty?
Čím rýchlejšie starne populácia tým rýchlejšie narastá počet ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou. Podľa Alzheimer
Europe (2010) trpí v Európe Alzheimerovou chorobou a inými demenciami 7,3 mil. ľudí. Na Slovensku sa predpokladá okolo
50 000 ľudí trpiacich týmto ochorením.
Je Alzheimerova choroba tichá epidémia ľudstva a hrozba 21. storočia?
Na summite OSN o neprenosných chorobách (NCD Summit) bolo prijaté vyhlásenie, ktoré priradilo Alzheimerovu chorobu
ako piatu k štvorici najzávažnejších ochorení (diabetes, rakovina, ochorenia pľúc a kardiovaskulárne ochorenia). Vo februári
2008 prijal Európsky parlament vyhlásenia o prioritách boja proti Alzheimerovej chorobe.
Je nejaká nádej?
Alzheimerova choroba je zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie, ale v súčasnosti dostupná terapia dokáže jeho progresiu výrazne
spomaliť. Ak sa aplikuje k farmakoterapii aj nefarmakologická liečba, má to výrazný vplyv na kvalitu života človeka.
Môžeme urobiť niečo konkrétne?
Európsky parlament vyzýva všetky štáty, aby podporou koncepcie „zdravého životného štýlu pre zdravý mozog“ poskytovali občanom informácie o správnej životospráve, ktorá môže oddialiť prepuknutie Alzheimerovej choroby a ďalších demencií, resp. môže prepuknutiu týchto ochorení zabrániť. Alzheimerova choroba začína oveľa skôr ako ju vieme diagnostikovať.
Máme šancu sa jej brániť?
Aktívnym starnutím, ktoré sa môže prejaviť minimálne v piatich oblastiach:
1. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
– vzdelávanie počas mladosti a dospelosti a následné celoživotné vzdelávanie a záujem o nové informácie vytvára kognitívnu rezervu pre náš mozog. Čím väčšiu kognitívnu rezervu si vytvoríme, tým viac môžeme ovplyvniť klinické prejavy
Alzheimerovej choroby. Túto informáciu by sme mali vštepovať už mladej generácii.
2. STRAVOVANIE
– zdravé stravovanie s dostatočným množstvom zeleniny, rýb, orechov s obmedzením tukov (aby prijatá energia nebola vyššia ako vydaná). Po 45. roku života znížiť o 15% príjem potravín, snažiť sa udržať si svoju optimálnu hmotnosť.
3. POHYB
– denne 40–60 minútová prechádzka alebo 20 minútová rýchla chôdza. Ranná krátka rozcvička s hlbokými nádychmi – okysličenie nielen pľúc ale aj mozgu.
4. SOCIÁLNE A SPOLOČENSKÉ VZŤAHY
– vyhľadávať a udržiavať komunikáciu v rodine, so známymi s priateľmi – predchádzať sociálnemu odlúčeniu.
5. SPÔSOB ŽIVOTA
– od mladosti si osvojiť správne stravovacie návyky, dopriať organizmu resp. mozgu dostatok spánku a oddychu. Byť zvedavý celý život, ale za účelom získavania nových informácií a podnetov pre cvičenie pamäti. V zrelom veku si vedome cvičiť pamäť rôznymi dostupnými technikami.
Zdá sa, že toto všetko poznáme a vieme, ale stále viac štúdií sa zameriava práve na sledovanie účinných intervencií,
ktorými je možné zabrániť vypuknutiu Alzheimerovej choroby. Je veľký rozdiel, či sa klinické prejavy Alzheimerovej
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choroby objavia u človeka v 65. roku života alebo v 75. roku. Oddialenie hoci len jedného roku má veľký význam pre rodinu a pre samotného pacienta zároveň.
Ďalšie cenné informácie a pomôcky k trénovaniu pamäti nájdete na www.alzheimer.sk.
Zdroj: www.uvzsr.sk
Autor: Poradenské centrum zdravia a výchova k zdraviu pri RÚVZ so sídlom v Martine

POTRAVINOVÁ POMOC
Od roku 1987 je uplatňovaný a z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu je financovaný program
distribúcie potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii.
V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika a v mesiaci september aj obec Mošovce.
Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych
organizácií bezplatne dodané základné potraviny pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.
Obec kontaktovala potravinovú banku Slovenska, ktorá je oprávneným subjektom na distribúciu potravín
v rámci Programu dávok 2011 v Slovenskej republike.
Distribúciu potravín v Mošovciach koordinovali zamestnanci obecného úradu.
Potraviny boli dodané v skupinových obaloch. Každý skupinový obal obsahoval 10 kg pšeničnej hladkej múky
v spotrebiteľských baleniach po 1 kg a 10 kg bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg.
Obaly boli označené textom „Pomoc EÚ“ a doplnené zobrazením vlajky EÚ.
Maximálny limit pre jednu osobu bol 20 kg múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
Obec Mošovce pomohla prostredníctvom tohto programu 111 občanom, ktorí splnili požadované kritériá.

Prečo a ako sme oslavovali 200. výročie narodenia
Michala Miloslava Hodžu v Mošovciach
V predsieni nášho evanjelického kostola je biblický výrok:
„Spomínajte na svojich vodcov“. Je to výrok skutočne veľmi
pravdivý, len sa málo dodržuje a zabúdame na tých, ktorí pre
nás pracovali aj trpeli. Naše krásne Mošovce dali Slovensku
mnoho významných osobností s celonárodným pôsobením.
Z Mošoviec pochádza 42 evanjelických farárov pôsobiacich
po celom Slovensku, i za jeho hranicami. Ďalšie zvučné mená, ako Štefan Krčméry, Anna Lacková – Zora, Frico
Kafenda, Miloslav Schmidt, no najzvučnejšie meno stále
nesie náš Ján Kollár.
Michal Miloslav Hodža nie je náš rodák, ale rakšianski
evanjelici vždy patrili pod mošovský cirkevný zbor, tak sa aj
Hodža stal tak trochu patriacim do Mošoviec. Veď tu bol pokrstený i konfirmovaný, tu začal chodiť do školy a tu teda dostal aj prvé vzdelanostné a duchovné základy pre svoj ďalší život. Cítiac túto jeho akúsi príslušnosť k nám, sa mošovský cirkevný zbor postaral a stará o jeho rodný dom v Rakši. Právom
sa teda stali Mošovce miestom, kde slávnostnými Služami
Božími vyvrcholili oslavy 200. výročia narodenia M. M.
Hodžu. Slávnostné Služby Božie sa konali 25. septembra
2011 v našom kostole, na ktorých slávnostným kazateľom bol
generálny biskup Miloš Klátik a tieto bohoslužby vysielala aj
Slovenská televízia. I toto je dôkazom toho, akým významným človekom pre náš národ bol M. M. Hodža. On nebol len
kňazom, ale aj básnikom, politikom, jazykovedcom, ktorý sa
hlavne pričinil o zavedenie našej slovenčiny. On celý život
pracoval, ba až bojoval za povznesenie nášho národa spod
krutej maďarizácie, za čo sa nakoniec svojho života dostal až
do vyhnanstva, kde aj zomrel. Toto jeho veľké úsilie a prácu
za náš národ sme si pripomínali na oslavách 200. výročia
jeho narodenia, ktoré prebiehali takmer celý týždeň
v Liptovskom Mikuláši, Rakši, Turčianskych Tepliciach
a u nás v Mošovciach.
Je škoda, že oslavy takej významnej osobnosti, akou M. M.

Hodža je, neboli celonárodnými oslavami, ale konali sa len na
miestach, kde sa narodil a kde pôsobil.
Oslavy Hodžových narodenín dopadli dobre a boli skutočne dôstojné po všetkých stránkach. Predchádzalo im však
mnoho starostí, práce, organizačných riešení a tiež mnoho finančných výdavkov. Tieto starosti, organizovanie prác a takmer všetky finančné náklady znášal náš mošovský ev. a. v. cirkevný zbor.
Dovoľte mi dodatočne s odstupom už niekoľkých mesiacov
vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa na organizovaní a prácach pre uskutočnenie týchto pekných osláv podieľali, a to
predsedníctvu a presbyterstvu ev. cirkevného zboru s pánom
farárom Tomášom Germanom, cirkevnému spevokolu, ktorý
vystupoval na všetkých podujatiach v celom týždni.
Rovnako tak úprimne ďakujem Obecnému úradu v Rakši
a Občianskemu združeniu Odkaz M. M. Hodžu za prípravu
a priebeh osláv v Rakši.
Veľmi sa bojím, aby tá pekná a potrebná spomienka na
M. M. Hodžu po týchto oslavách nezapadla do zabudnutia.
Jaroslav Klaudiny
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ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo

11 občanov
22 občanov
20 občanov
14 občanov

UZAVRELI MANŽELSTVO V ROKU 2011
Libor Puchmertl
Jozef Svintek
Marcel Bágeľ
Peter Ochodnický
Roman Ertel
Ivan Banas
Juraj Karáč
Rastislav Václavík

+
+
+
+
+
+
+
+

Janka Segiňová
Monika Horecká
Stanislava Kozáková
Katarína Mackovičová
Martina Záborská
Nela Karašinská
Petra Lajstríková
Františka Hermanovská

Róbert Najvirt
Jozef Brun
Ľubomír Gerát
Michal Zachar
Juraj Gotthard
Martin Kadlec
Ján Višňovec

+
+
+
+
+
+
+

Lucia Mojteková
Ivana Šilerová
Katarína Horváthová
Lucie Fillová
Petra Švercelová
Lívia Lantošová
Miriam Piecková

JUBILANTI V ROKU 2011
70. narodeniny
Pavel Boroš
Mária Vráblová
Vladimír Hrča
Jozef Vlas
Jozef Magoč
Mária Mikulová
Michal Vrábel
Mária Sýkorová

65. narodeniny
Anna Fekulová
Mária Pavlovičová
Vladimír Záborský
Drahuša Barančeková
Anna Boďová
Robert Jurík
Miroslav Sýkora
Libuša Šimková
Kvetoslava Petrovičová
Vojtech Marek
Vladimír Petrovič
Jaroslav Tesák
Jozef Lvončik

75. narodeniny
Milan Piško
Ivan Ráhel
Juliana Lvončiková
Viera Čamajová
Dušan Thomka
Ľudovít Páleš
Július Zorkóci

✟ ✟ ✟
Emília Šimonidesová
Eva Štrbáková
Anna Kubisová
Vladimír Šimo
Marta Kulášová

71 ročná
67 ročná
81 ročná
81 ročný
48 ročná

Milan Kapusta
Marta Veselovská
Viera Thomková
Anna Hlobejová
Anna Holcová
Ľudmila Ledajová
Oľga Zubáňová

85. narodeniny
Vladimír Miškóci
(dožil sa, ale už zomrel)
Anna Windischová
Mária Košíková
Ľudmila Rajčeková
Samuel Šikura

80. narodeniny
Mária Boďová
Ľudmila Hrčová
Emília Boďová
Mária Klaudínyová
Ľudmila Tatárová
Ján Rožko

90. narodeniny
Ľudmila Piecková

ROZLÚČILI SME SA V ROKU 2011
Emília Hanusová
Jozef Žáčik
Miroslav Reťkovský
Ján Thomka
Anna Mareková

80 ročná
54 ročný
69 ročný
78 ročný
83 ročná

NARODILI SA V ROKU 2011
Martin Kováčik
Nela Petrovičová
Lea Klúčiková
Matúš Kvorka
Adrián Rožko
Peter Daubner

✿

95. narodeniny
Mária Beňovská

✿

Patrik Daubner
Michal Košík
Alex Poništ
Adrián Czakó
Anett Czakóová

✟ ✟ ✟

Marta Zubáňová
Vladimír Miškóci
Ľudovít Windisch
Lucia Petrášová

73 ročná
85 ročný
69 ročný
25 ročná
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Pripomienka úmrtia Jána Kollára
24. januára 2012 sme si pripomenuli 160 rokov od úmrtia Jána Kollára. Pri tejto
príležitosti Spoločnosť Jána Kollára v Prahe Jirchářích a Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Prahe zorganizovala 22. 1. 2012 pietnu spomienku. V doobedných
hodinách sa konali slávnostné služby Božie v Prahe v Kostole Sv. Michala
v Jirchářích. V poobedňajších hodinách pokračovala spomienka pri hrobe Jána
Kollára na pražských Olšanských cintorínoch. Pietnej spomienky v Prahe sa zúčastnila aj delegácia z Mošoviec. V nedeľu 29. 1. 2012 sa konala spomienka na Jána
Kollára aj v rodných Mošovciach. Konali sa služby božie v ev. a.v. kostole.
Pri soche Jána Kollára na námestí sme položili vence.
V nedeľu 12. 6. 2011 bola pri príležitosti 200. výročia vysvätenia evanjelického
kostola na peštianskom Deakovom námestí v Budapešti odhalená pamätná tabuľa
Jánovi Kollárovi v slovenskom a maďarskom jazyku.
Ján Kollár evanjelický farár, básnik, filológ, archeológ a ideológ slovanskej
vzájomnosti, sa narodil sa 29. júla 1793 v Mošovciach v remeselnícko-roľníckej
rodine. Otec Jána Kollára, Matej Kollár, bol mošovským richtárom, kožušníkom
a gazdom. Matka Katarína Frndová pochádzala z Jahodníkov z olejkársko-šafraníckej
rodiny. Ján Kollár mal dvoch súrodencov – staršiu sestru Zuzanu a mladšieho brata
Mateja.
ŠTÚDIÁ
Základné vzdelanie získal v rodných Mošovciach. V rokoch 1806 – 1809 navštevoval nižšie triedy gymnázia v Kremnici. Po
návrate z Kremnice chcel pokračovať v štúdiu, lenže otec s tým nesúhlasil, chcel, aby sa vyučil za mäsiara. Po nezhode s otcom
v zime 1809–1810, odišiel bývať k bratrancovi Jánovi Kollárovi do Slovenského Pravna.
V roku 1810 pozval Kollára bývalý učiteľ na výpomoc do mošovskej školy a potom mu pomohol dostať sa na gymnázium do
Banskej Bystrice. V rokoch 1812–1815 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave. Po štúdiách v Bratislave prechodne pôsobil ako vychovávateľ v rodine Ľ. Kolbenhayera v Banskej Bystrici, kde roku 1916 zložil kandidátsku skúšku u superintendanta
A. Lovicha, ktorá bola podmienkou pre získanie štipendia na štúdium v Nemecku. Rozhodol sa pre Jenu, kam odišiel
s našetrenými peniazmi a so štipendiom na jeseň roku 1817.
JENA
Na jenskej univerzite sa Kollár zoznámil s národne a literárne vyspelejším prostredím. Po príchode do Jeny sa 18. a 19. októbra 1815 zúčastnil sa slávností na pamäť 300. výročia reformácie, ktoré mali silný protifeudálny charakter. Stal sa svedkom
národného uvedomovania sa nemeckej mládeže. V tejto atmosfére vycítil potrebu jednoty Slovanov. Zároveň pozoroval tienisté stránky nemeckého nacionalizmu – rozpínavosť, povýšenectvo a podceňovanie iných, najmä slovanských národov.
V Jene sa utvárali aj základy Kollárovho umeleckého a vedeckého smerovania. Tu sa obohatil jeho citový svet láskou
k Friderike Schmidtovej. Zoznámil sa s ňou v Lobede, kde pomáhal v pastoračnej činnosti farárovi Schmidtovi. Prerastanie tohto citu na trvalejší vzťah prekazila Friderikina matka, ktorá sa ostro postavila proti sobášu a odchodu svojej dcéry do Uhorska.
PEŠŤ
S vedomím povinnosti voči svojmu národu v r. 1819 Kollár z Jeny odišiel. Stal sa evanjelickým kazateľom v Pešti, kde pôsobil až do marca 1849. Počas pôsobenia v Pešti zvádzal ťažké zápasy, najmä s nemeckými a maďarskými cirkevníkmi, ktorí
chceli prekaziť jeho úsilie o zriadenie samostatnej slovenskej cirkevnej organizácie.
Kollárovi záležalo na tom, aby sa Slováci neodnárodňovali, preto v Pešti zhromažďoval
slovenských evanjelikov a založil Slovenský čitateľský spolok a Slovenskú knižnicu.
Po sedemnásťročnom odlúčení Jána a Frideriky, ktoré spôsobila Friderikina matka, sa
zosobášili v roku 1835. O dva roky neskôr sa im narodila jediná dcéra Ľudmila. V súčasnosti žije v nemeckom meste Suhl Kollárov prapravnuk Gerald Schnabelrauch.
VIEDEŇ
Posledné roky svojho života (1849–1852) strávil Kollár vo Viedni, kde pôsobil ako dôverník vlády a neskôr ako univerzitný profesor. Zomrel 24. januára 1852 vo Viedni, kde
bol pochovaný na cintoríne sv. Marka. Z článku PhDr. Márie Rapošovej pod názvom
Pohreb a prvé pamätníky Jána Kollára uverejnenom v Knižnici č. 5 v roku 2007 sa dozvedáme, že v deň pohrebu Jána Kollára 26. 1. 1852 sa pietne zhromaždenie zišlo na
Ungarngasse vo Viedni, kde s manželkou a dcérou strávil posledné roky života a kde aj
zomrel. Potom sa smútočný sprievod pohol na cintorín sv. Marka. Mesiac po pohrebe sa
náboženské smútočné slávnosti slúžili vo Viedni, kam chodievala vdova Friderika
Kollárová so svojou dcérou Ľudmilou na nedeľné služby božie. Slávnostnú kázeň tam
predniesol Karol Kuzmány. Spomienkové slávnosti sa konali aj v Liptovskom Mikuláši
a v Prahe
Ešte pred pohrebom pán Gasser urobil odtlačok básnikovej tváre do sadry, podľa ktorého bolo vyhotovené poprsie. Medailér Václav Seidan vytvoril medailu, ktorá sa začala
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raziť už vo februári 1852 z dvoch materiálov – z medi a striebra. Jeden exemplár sa nachádza aj v expozícii Múzea Jána
Kollára. Daroval ju Kollárov prapravnuk Gerald Schnabelrauch. Okrem pamätnej medaily vznikla po Kollárovej
smrti aj busta. Vytvoril ju viedenský sochár českého pôvodu
František Mělnický zo sadry v prirodzenej veľkosti a predstavil ju verejnosti už v apríli v tom roku, v ktorom Kollár zomrel, na viedenskej predajnej výstave rezbárskych a sochárských prác. Pretože záujem o bustu prejavili aj Slováci, ale
váhali s nákupom pre vysokú cenu, sochár neskôr ponúkol
i menšie poprsie. V roku 1983 menšiu verziu busty
Mošovciam darovala pravnučka Jána Kollára Ľudmila
Schnabelrauch (busta sa nachádza v expozícii Múzea Jána
Kollára).
Náhrobník Jána Kollára dala na svoje náklady vyhotoviť
Friderika. Vytesali ho z pieskovca vo viedenskom Wasserburgerovom kamenárstve podľa návrhu architekta Bergmanna.
Zaujímavé je, že na celom náhrobníku nebolo ani jediné nemecké slovo, hoci ho objednala Nemka, Kollárova manželka,
ktorá sa do smrti nenaučila po slovensky a nechcela dovoliť
previezť manželove pozostatky na slovanské územie.
Odmietala to preto, lebo vo Viedni žilo v tých časoch veľa
Slovanov, ktorí si Jána Kollára ctili a chodievali na jeho hrob.
Niektoré krajanské spolky si vzali patronát nad opaterou hrobu. Až v roku 1904 boli jeho pozostatky prevezené do Prahy
na Olšanské cintoríny.
VYZNAMENANIA
V roku 1836 bol Kollár vyznamenaný zlatou medailou
Ruskej akadémie za literárnu činnosť, r. 1849 diplomom
dr. h. c. filozofickej fakulty univerzity v Prahe, r. 1850 rytierskym krížom rádu Františka Jozefa a diplomami viacerých vedeckých spoločností.

Hlas Mošoviec
bol aj počas jarmoku, kedy Múzeum Jána Kollára navštívilo
130 návštevníkov a Múzeum mošovských remesiel 330 návštevníkov. Za rok 2011 obe múzeá zarobili spolu 1112,60 Eur
(z toho 1003,40 Eur za vstupné a 109,20 Eur za predaj suvenírov). Prezentácia mošovských múzeí je na web stránke
www.muzeum.sk; www.dovolenkaslovensko.eu. Články
o Múzeu Jána Kollára vyšli v časopisoch Múzeum, Knižnica,

MY – Turčianske noviny. Na prvom programe STV bola dňa
2. 12. 2011 odvysielaná relácia televíkend, ktorej súčasťou
boli aj obe naše múzea. Dňa 11. 12. 2011 v banskobystrickom
Rádiu Regina bola v relácii Zvony nad krajinou prezentácia
Mošoviec, v rámci ktorej bolo predstavené aj Múzeum Jána
Kollára a Múzeum mošovských remesiel.
Mošovce sú pre návštevníkov zaujímavé, radi sa sem vracajú. Páčia sa im múzeá aj Mošovce, o čom svedčia pekné zápisy do knihy návštev. Negatívom je mošovská mládež, ktorá
pravidelne znečisťuje prostredie v okolí Múzea mošovských
remesiel. Často tam nachádzam odpadky, zhorenú informáciu
o návštevných hodinách a podobne. Mladí si neuvedomujú, že
múzeum navštevujú ľudia nielen zo Slovenska ale i zahraničia
a tí nie sú zvedaví na ich vandalstvo. Darmo si múzeum aj
okolie upracem, keď sa cez noc mládež realizuje a znovu tu
nachádzam neporiadok. Aj oni sú občanmi Mošoviec, preto by
im malo záležať, aby dobré meno Mošoviec pretrvávalo.
Adriana Brázdová

MÚZEUM JÁNA KOLLÁRA A MÚZEUM MOŠOVSKÝCH REMESIEL
V roku 2011 navštívilo Múzeum Jána Kollára 1634 návštevníkov a Múzeum mošovských remesiel 1632 návštevníkov
zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Austrálie, Dánska, Francúzska, Ruska a iných krajín sveta. Stálu návštevnícku základňu tvoria základné, stredné a vysoké školy z celého Slovenska.
Múzeá navštívili aj deti materskej školy z Mošoviec a z Bratislavy. V múzeách sa konajú aj vyučovacie hodiny. Niektorí
študenti nie sú len pasívnymi poslucháčmi lektorského výkladu, ale pripravia si aj referáty, ktoré potom prezentujú v múzeách. Referáty mali pripravené napríklad študenti Gymnázia
Viliama Paulinyho Tótha z Martina, ale i študenti Univerzity
Mateja Bela z Banskej Bystrice a Univerzity Komenského
v Bratislave. Predniesli zaujímavé príspevky o Mošovciach,
Jánovi Kollárovi, ale i mošovských remeslách. Okrem škôl
múzeá navštívili aj rekreanti ubytovaní v Turčianskych
Tepliciach, Prvý michalovský turistický spolok, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, starostovia z Čiech a iní návštevníci, ktorí majú záujem o našu obec. Záujem o obe múzeá
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„Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili.“
Ján 20;29
Jeden človek oslovil duchovného pastiera: „Ak mi dokážete, že Boh existuje, tak v Neho budem veriť.“
Duchovný pastier mu odpovedal: „Dobre, ale pod jednou
podmienkou. Ak vy dokážete slepcovi, ktorí sedí v rohu izby,
že to, čo stojí v strede na dlážke, je stôl; potom aj ja dokážem
vám, že Boh existuje.“
„Môžem mu to povedať,“ povedal muž.
„A čo keď ten slepec odpovie: Neverím?“
„Tak môžem zatriasť stolom a posunúť ho tak, aby to počul.“
„Ten zvuk nepochádza od stola,“ môže povedať slepec.
„Potom by som slepca priviedol ku stolu a položil by som
naň jeho ruky, aby ho mohol ohmatať a cítiť ho.“
„To je veľmi rozumné,“ odpovedal duchovný pastier. „Je to
veľmi podobné tomu, čo nazývame „zažiť“ Boha.“
Podobný dej sa odohráva v príbehu evanjelistu Jána o neveriacom Tomášovi. Na jednej strane neveriaci Tomáš, na druhej strane ostatní učeníci, ktorí už uverili. Svet i cirkev sa
delí na tých, ktorí „vidia“ a chcú zvestovať, i tých, ktorí pochybujú. Koľko kresťanov je pokrstených, ale v Boha neveria.
A koľkí síce uznávajú, že existuje nejaká Superinteligencia,
Sila, Energia vesmíru, ktorá do chaosu dala poriadok, ale neveria biblickým pravdám, pretože sú proti logike, proti zdravému ľudskému rozumu?! „Vesmírna energia“ však nemôže
byť Boh Biblie! Tu je Boh – osobným Bohom, ktorého nás
naučil Pán Ježiš nazývať „Otče náš“!
Keď čítame Božie slovo, vyjaví sa nám ďalšia zaujímavá
pravda – a to: že všetci Ježišovi nasledovníci si museli prejsť
akousi duchovnou slepotou, keď neverili v Ježiša Krista; keď
pochybovali, že On je skutočným pravým Božím Synom; keď
nepriatelia skôr uverili Jeho slovám, že „Syn človeka tretieho
dňa vstane z mŕtvych“ – preto postavili stráž pred Jeho hrobom. Koľko zmenených ľudských životov nastalo až vtedy,
keď sa osobne stretli so Vzkrieseným Ježišom a sami zažili
„živého Božieho Syna“.
Učeníci uverili, pretože videli! Tomášovi radostne zvestovali: „Videli sme Pána!“ Ale pre Tomáša to bolo rovnaké, ako
keď vidiaci mal slepcovi povedať, že uprostred miestnosti sa
nachádza stôl. „Neverím!“ „Neverím, pokiaľ nemám dôkaz!“
Takto zmýšľa Tomáš. On chce hmatateľný dôkaz. Nestačí mu
svedectvo žien, ani svedectvo jeho priateľov, Ježišových učeníkov. On musí sám zažiť – vidieť a stretnúť sa – so vzkrieseným Ježišom Kristom.
A Ježiš za ním prichádza. Nie je smutný, ani sklamaný
z Tomáša; tak ako sme my často so svojich detí, či vnúčat, ktoré nám nechcú chodiť do kostola a veriť v Boha, ako by sme
chceli. On si nachádza inú príležitosť na stretnutie s Tomášom.
Sám ho vyhľadáva a hovorí mu: „Daj sem prst a viď moje
ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci.“
Možno budete prekvapení, keď poviem, že takýto Boží hlas
nezaznieva každý deň nášho života. Boh prichádza iba v určitých okamihoch, keď Ho smieme poznať. A my ten okamih
nesmieme prepásť! Tí, ktorí poznáte Bibliu, spomeňme si na
Mojžiša a horiaci ker – to bola výnimočná situácia! Alebo si
spomeňte na Zachea, ktorý sa vyškriabal na najvyšší strom,

aby mohol Ježiša vidieť! Keď Ježiš dohovoril, prešiel práve
popod ním, všimol si ho a oslovil. Bol to len okamih, výnimočná chvíľa a situácia, v ktorej odznelo jasné Božie pozvanie do Jeho služby.
Aj pre Tomáša nadišla chvíľa, keď mal uveriť vo vzkrieseného Pána Ježiša. Pán Ježiš sa mu ukázal a bez toho, aby sa
napokon dotkol Jeho rán, uveril. Povedal: „Pán môj a Boh
môj!“
To je vyznanie, ktoré chce Ježiš počuť od každého z nás.
Možno aj toto zamyslenie si čítaš práve preto, aby si Pánovi
Ježišovi vyznal: „Pán môj a Boh môj!“ Táto chvíľa je určená
pre Teba, aby si prežil teraz v mysli, možno aj v modlitbe, jedinečný čas s Bohom.
Andrea Cabadová
evanjelická farárka

Dovoľte mi ešte pár slov! Ako evanjelická farárka
miestneho zboru túžim, aby aj ostatní mohli „vidieť“,
zažiť a spoznávať Pána Ježiša. Okrem nedeľňajších
hlavných Služieb Božích mávame biblické hodiny
pre dospelých – každý štvrtok o 17.00 hod.
a detskú besiedku pre deti,
dorast a mládež – každú sobotu o 14.00 hod. Každý
je vítaný! Vo svojom osobnom živote som dostala
povolanie privádzať ľudí k Pánovi Ježišovi. Vždy sa teším
z každého, kto prejaví záujem viac sa o Ňom dozvedieť.
Náš život je šancou pre Pána Boha dokázať nám,
že Mu na nás záleží.

Andrea Cabadová, r. Žuchová,
narodená 9. 10. 1981 v Žiline,
vyštudovala Bohosloveckú fakultu v Bratislave.
Prvým pôsobiskom bol cirkevný zbor Dolný Kubín.
Od 11. 9. 2011 zvolená za zborovú farárku v Mošovciach.

hlas_2012.qx

21.3.2012 13:59

Stránka 8

Hlas Mošoviec

8

SVE T M ODE RNE J T E CHNI KY
V MATERSKEJ ŠKOLE
Digitálne technológie (DT)sa stali takmer neoddeliteľnou
súčasťou každodenného života. Na ich prítomnosť reaguje aj obsah Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0-pre predprimárne vzdelávanie. Okrem rozvíjania kognitívnych, učebných,
psychomotorických, komunikačných, osobnostných a sociálnych kompetencií sú v ňom zaradené aj informačné kompetencie, t.j. činnosti s PC, s informáciami, mediálna výchova.
Aj v našej materskej škole môžeme hovoriť o začlenení digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacej činnosti a edukačných aktivít u detí predškolského veku. Deti využívajú rôzne detské náučné počítačové programy. V kresliacom programe
RNA /Revelation Natural Art / sa im ponúkajú veľké možnosti
výberu kresliaceho a maliarskeho materiálu, napr. ceruzka, fixka, suchý pastel, mastný pastel, štetec , sprej a iné. V programe
Veselá lienka, Cirkus šaša Tomáša a ďalších riešia matematické
a logické hry, úlohy. Tvoria, rozlišujú skupiny podľa vopred daného pravidla, riešia labyrinty, vyhľadávajú cesty, porovnávajú
veľkosti, triedia podľa daného kritéria, porovnávajú množstvo,
rozlišujú farby, riešia algoritmy. Deti získavajú v materskej škole základy počítačovej gramotnosti , ktoré si následne rozširujú
v ZŠ a často krát pracujú aj v tých istých programoch na vyššej
úrovni, keďže program im je už známy. Vedia zapnúť
a vypnúť počítač, zvoliť si program, vybrať úlohu, pracovať
s ikonami, samozrejme pod dohľadom učiteľky. Pritom rešpektujeme zásady psychohygieny, každé dieťa môže byť pri počítači obmedzený čas. Veľkým spestrením pre deti je programovateľná hračka Bee- Bot, ktorú deti dokážu naprogramovať tak,
aby vyriešili úlohu premiestniť sa na vopred určené miesto na
štvorcovej sieti. Aj pomocou tejto hračky sa rozvíjajú ich matematické kompetencie.
Digitálne technológie nám umožňujú zdokumentovať a následne prezentovať činnosti detí v materskej škole, rôzne edukačné aktivity, exkurzie, zaujímavé podujatia ,hry. Rodičia
majú možnosť nazrieť do sveta detí v materskej škole prostredníctvom webových albumov školy:

http://picasaweb.google.sk/ms.mosovce
Týmto spôsobom sa tiež naša materská škola prezentuje
v širšej verejnosti a získava spätnú väzbu o kvalite svojej práce.
Samozrejme digitálny svet sa mení veľkou rýchlosťou, do
edukačného procesu aj v materských školách prichádzajú nové,
moderné spôsoby vzdelávania. Aj v našej materskej škole by
sme radi ešte viac skvalitnili edukáciu pomocou moderných
technológií, napr. pomocou dataprojektora, aj interaktívnou tabuľou, ktorá by priniesla deťom rozširujúce možnosti práce
s DT. Hlavne pri základoch počítačovej gramotnosti by bola
určitou predprípravou pri vstupe do ZŠ, kde by mohli nadväzovať na základy získané v materskej škole a ďalej rozvíjať zručnosti na vyššej úrovni.
Na záver chcem vyjadriť svoj názor, že „digitálny svet“ pre
deti v predprimárnom vzdelávaní nie je na tom najdôležitejšom
stupni, ale je to láska, pozornosť zo strany rodičov a dospelých,
pochopenie a ukážka správneho smeru .Ale pokiaľ vieme využívať digitálne vymoženosti správnym spôsobom a v správnom dávkovaní, dokážu byť pre dieťa očarujúcou a nenahraditeľnou pomôckou, ako aj spôsobom získavania nových vedomostí a zručností.
Janka Lichnerová a kol. MŠ

Vážení občania, rodičia, priatelia materskej školy .
V minulom roku sa naša materská škola zapojila do súťaže , v ktorej sme mali možnosť získať finančné prostriedky na modernizáciu priestorov a vybavenia. Aj prostredníctvom Hlasu Mošoviec sme Vás oslovili a požiadali o pomoc pri zbieraní bločkov z nákupu určených čistiacich prostriedkov. Naša prosba neostala bez odozvy a naozaj, okrem rodičov detí navštevujúcich
materskú školu, mnoho občanov sa zapojilo do podpory materskej školy v súťaži. Umiestnili sme sa v prvej desiatke v rámci
Slovenska, žiaľ na výhru to nestačilo. Všetkým Vám, ktorí ste nás v tejto snahe podporili a pomáhali nám, úprimne ďakujeme.
Mošovské zimné radovánky... Akcia, ktorá sa stáva novodobou tradíciou života v našich Mošovciach. Aj v tomto roku sme
sa jej s deťmi materskej školy zúčastnili. Okrem vystúpenia detí, ktoré očakávali sladkú odmenu od Mikuláša sme sa zapojili do
vianočných trhov ponukou malých milých drobností, vyrobených šikovnými rukami detí a učiteliek. A od dobrých ľudí sme do
škôlkárskeho prasiatka za tieto drobnôstky získali približne 40 Eur, ktoré sme použili na nákup materiálu pre deti.
Ďakujeme prispievateľom za ich štedrosť a organizátorom za pekné adventné popoludnie.
Poďakovanie vyslovujeme aj Urbárskemu spoločenstvu v Mošovciach za poskytnutie príspevku na nákup digitálnych učebných pomôcok a zariadenia pre deti, Dozornému výboru COOP Jednota v Mošovciach za príspevok na hračky a všetkým nemenovaným sponzorom a priateľom materskej školy.
Danica Janecová, riaditeľka MŠ
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Nie sú peniaze ako peniaze...
Hlas Mošoviec vychádza každoročne jedenkrát v roku
a všetci, ktorí sú oslovení, aby niečo napísali, sa často snažia
bilancovať predchádzajúce ročné obdobie. Napriek tomu sa
v tomto čase vyhnem zhodnoteniu predchádzajúcich celoročných činov, udalostí a aktivít. Veď každý, kto ich chce poznať,
si ich môže prečítať v našej vyhodnocovacej správe uvedenej
na internete alebo si pozrieť stránku školy. Tento priestor by
som však venovala na vysvetlenie oblasti, o ktorej bežní občania nemajú presné informácie, a to je financovanie Základnej
školy Jána Kollára v Mošovciach.
Každá základná škola, ktorá má právnu subjektivitu (my ju
máme), sa z hľadiska financií delí na subjekty nasledovne:
– základná škola
– školský klub detí
– školská jedáleň.
Samotná základná škola dostáva financie na zabezpečenie
celého vzdelávacieho procesu a prevádzky školy (mzdy učiteľov aj ostaných zamestnancov, odvody z miezd, energie, tovary a služby) priamo z ministerstva školstva. Idú cez účet obce, ale obec je povinná ich v celom rozsahu posunúť ďalej základnej škole. Tieto finančné prostriedky sa vedú pod názvom
„prenesené kompetencie“ – PK.
Peniaze na chod školského klubu detí a školskej jedálne
(mzdy prevádzkových zamestnancov a vychovávateľku, odvody, tovary a služby), tak ako i materskej školy a základnej
umeleckej školy, dostáva obec cez podielové dane z rozpočtu
ministerstva financií. A práve toto sú peniaze, ktoré dáva obec
škole, o ktorých sa často diskutuje, o ktorých rozhoduje (na
základe potrieb zaradených do rozpočtu týchto subjektov)
a ktoré môže navýšiť, ak to školy potrebujú. Tieto finančné
prostriedky sa vedú pod názvom „originálne kompetencie“ –
OK.
Obec sa má, okrem iného, zo zákona starať aj o budovy ško-

ly, a má financovať opravy a väčšie materiálno-technické zabezpečenie školy (kapitálové výdavky), lebo je to jej majetok.
Na tieto položky základná škola nedostáva peniaze z ministerstva školstva. Obec teda zo zákona má podporovať školu aj ďalšími finančnými prostriedkami, ak to potrebuje, a zároveň sa
stará ako zriaďovateľ o to, aby školstvo ako také v obci nie len
bolo, ale aj „fungovalo“.
Z tohto, čo som uviedla, vyplýva, že ak chceme upraviť pôvodný školský dvor, musí nám na to dať financie obec. Ak
chceme opraviť nevyhovujúce a spolovice nefunkčné WC
v novej budove školy, musí nám na ne dať peniaze obec. Ak
vznikne nejaký závažný havarijný stav , aj naň musí obec ako
zriaďovateľ školy žiadať finančné prostriedky od štátu. Pre porovnanie na PK sme z ministerstva školstva v minulom roku
dostali cca 203 000 Eur na bežný chod vzdelávacieho procesu, z obce na OK cca 35 000 Eur. Do týchto financií nerátame
kapitálové výdavky na nový sporák približne za 2 700 Eur,
ktorý zakúpila obec a financie z našich vlastných príjmov
(našetrili sme si okolo 6 000 Eur , dostali sme z nich cca
1 700 Eur – tie sme použili na doplatenie dopravného pre žiakov, ktorým neprispieva štát). Zo všetkých našich príjmov
(PK+OK) „ťaháme“ aj novú budovu, kde je umiestnená školská jedáleň, školský klub detí, obecná knižnica a základná
umelecká škola, teda subjekty financované výlučne obcou.
V minulom roku nám ZUŠ uhradila energie, avšak už druhý
rok sme nedostali peniaze za nájom ZUŠ-ky, lebo tá nemala
dostatok financií vo svojom vlastnom rozpočte, ktorý dostáva
z obce. Bohužiaľ, sme v období, kedy nie len v štáte, ale
i v obecnej pokladnici na materiálno-technické, didaktické vybavenie a dokonca často i na havarijné situácie niet peňazí, aj
keď bola rozbehnutá reforma školstva.... A zázraky sa očakávajú.......
Iveta Thomková, riaditeľka ZŠ
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Športovo-rekreačné zariadenie Drienok Mošovce
Znovu prichádza jar a to pre nás, pracovníkov Športovo-rekreačného zariadenia Drienok znamená, že sa tak ako každoročne musíme začať pripravovať na blížiacu sa letnú turistickú sezónu. Popri zabezpečení bežnej prevádzky v Penzióne Drienok sa
už teraz intenzívne venujeme propagácii nášho zariadenia, oslovujeme rôzne skupiny hostí s ponukou pobytu v našom zariadení, pripravujeme koncept reklamy v médiách, plánujeme a už aj zabezpečujeme rôzne podujatia. Nemenej dôležitá je technická príprava, či už sa jedná o rôzne opravy, údržbu, zveľadenia alebo upratanie areálu. Toto všetko musíme stihnúť v priebehu
jarných mesiacov.
Pri svojej práci samozrejme komunikujeme s našimi hosťami a mnohokrát som sa stretla s rôznymi názormi návštevníkov na
areál nášho zariadenia. Z rôznych rozhovorov a pripomienok zákazníkov zisťujem, že mnohí majú mylné informácie
o Športovo-rekreačnom zariadení Drienok.
1. Vzťah Obec Mošovce – ŠRZ Drienok, s. r. o.
Obec Mošovce je vlastníkom pozemkov, na ktorých sa rozprestiera areál, budov, chatiek, bazénov, športovísk v areáli. Okrem
majetku obce sa na konci areálu nachádzajú súkromné chaty. Majetok obce je tak zaťažený vecným bremenom práva prechodu
pre majiteľov súkromných chát (to znamená, že sme povinní umožniť prístup do týchto chát). Takisto súkromným majetkom je
aj budova, v ktorej teraz sídli firma VEGAPRINT, s. r. o. (tlačiareň).
Obec ako majiteľ tento majetok prenajíma na základe nájomnej zmluvy firme ŠRZ Drienok, s. r. o.
ŠRZ Drienok, s. r. o., je obchodná spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je obec Mošovce. Táto firma má na základe nájomnej zmluvy prenajatý vyššie uvedený majetok za účelom poskytovania služieb v oblasti cestovného ruchu (ubytovanie, stravovanie,...). Podľa nájomnej zmluvy firma môže uhradiť nájom za príslušný rok v peňažnej forme alebo dokladovaním investovania do majetku obce, ktorý má v prenájme. Ostatný majetok, ktorý sa nachádza v Športovo-rekreačnom zariadení Drienok, je
majetkom firmy ŠRZ Drienok, s. r. o.
Obec založila túto spoločnosť, aby zabránila devastácii majetku obce, nakoľko pokiaľ by si tento majetok obce prenajal iný
podnikateľský subjekt, bolo by možné, že by sa snažil z tohto majetku len čo najviac vyťažiť a nesnažil by sa o jeho udržiavanie, čo by v konečnom dôsledku znehodnocovalo obecný majetok.
2. Areál Športovo-rekreačného zariadenia je v zlom stave, zariadenie je zastarané.
Je pravda, že bazény, chatky, penzión aj celé zariadenie je zastarané, ale treba si uvedomiť, že chatky sa stavali v 60-tych rokoch, penzión na začiatku 80-tych rokov. Obec ako majiteľ do obnovy areálu peniaze neinvestovala a mnoho rokov dozadu sa
do areálu investovalo len také množstvo finančných prostriedkov, ktoré pokrylo zhruba výšku ročného nájmu (okrem výstavby
jedálne AQUA) – teda toľko, čo firma ŠRZ Drienok, s. r. o., mala zaplatiť ako nájom. Ani finančné prostriedky, ktoré obec získala predajom garáže a dielne firme VEGAPRINT, s. r. o., neboli preinvestované na zveľadenie a obnovu iného majetku v areáli. Rozsiahlejšie úpravy a rekonštrukcie jednotlivých častí však vyžadujú veľké množstvo finančných prostriedkov, čo je však
záležitosťou majiteľa majetku.
3. Finančné vzťahy medzi obcou Mošovce a ŠRZ Drienok, s. r. o.
ŠRZ Drienok Mošovce, s. r. o., je síce v 100% vlastníctve obce, ale je to obchodná firma ako každá a obec nijako neprispieva
na chod firmy (energie, mzdy, opravy, údržba, reklama, náklady na udržiavanie areálu a pod.). ŠRZ Drienok, s. r. o., sa musí
rozhodovať na základe ekonomických podkladov ako každá iná obchodná firma, aby sme zarobili finančné prostriedky na prevádzku zariadenia.
Počas môjho pôsobenia v ŠRZ Drienok, s. r. o., (od 1. 4. 2008) obec neinvestovala žiadne finančné prostriedky do obnovy
areálu.
Naopak, firma platí obci nájom podľa zmluvy (doteraz to bolo formou investícií do majetku obce). Ďalej obec z našej činnosti získava daň z ubytovania od ubytovaných hostí (túto daň povinne pre obce vyberá každý poskytovateľ ubytovania).
4. Opravy v areáli
Vzhľadom na vek budov a zariadenia v areáli je nevyhnutné sústavne vynakladať finančné prostriedky na rôzne rozsiahlejšie
opravy (napríklad výmena elektrický bojlerov, výmena toaliet a umývadiel, oprava vodovodného potrubia, každoročná úprava
bazénov pred sezónou,.....). Stojí to dosť finančných prostriedkov, nie sú to investície v pravom zmysle a aj tak „nič nové nevidno“.
5. Možné situácie za súčasných podmienok
a) prevádzkovať naďalej rekreačné zariadenie aj napriek súčasnému technickému stavu a veľmi nepriaznivým všeobecným
ekonomickým podmienkam:
– obec má daň z ubytovania (za roky 2008–2011 to bolo cca 15 700 EUR);
– obec má nájom – vo forme investícií do majetku;
– zabezpečujeme bežnú údržbu areálu a budov;
– obec je propagovaná v súvislosti s cestovným ruchom.
b) ukončenie prevádzky zariadenia:
– obec by prišla o daň z ubytovania;
– obec by musela hradiť poistenie majetku a revízie elektroinštalácie, plynu, požiarne revízie z iných prostriedkov;
– neinvestovali by sa do obecného majetku ani tie finančné prostriedky, ktoré sa investujú teraz a započítavajú sa ako nájom;
– majetok by sa nevyužívaním ešte viac znehodnotil (napr. penzión);
– obec by musela aj tak zabezpečiť udržiavanie areálu.
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Z toho vyplýva, že je nevyhnutné naďalej prevádzkovať zariadenie za každú cenu, nech je to akokoľvek ťažké, pretože ak by
sa prevádzka ukončila, ťažko by sa ju podarilo za súčasného technického stavu obnoviť a obec by na tom len stratila.
V súčasnosti obec síce na investície nemá peniaze, ale dúfajme, že keď sa zlepšia všeobecné ekonomické podmienky, tak sa
môžu zmeniť aj možnosti obce. Veď nakoniec v minulosti obec aj z vlastných finančných prostriedkov obnovila mnohé časti obce.
Okrem toho je dosť otázne, aké veľké investície by to mali byť a do čoho presne, pretože investície by priniesli aj zmenu cien
za služby smerom nahor a nakoniec by to nemuselo priniesť želaný finančný efekt. Totiž rôznych nových a obnovených zariadení podobného druhu je veľa a napriek modernej úrovni mnohí zápasia s nedostatkom hostí. Lebo jedna vec je, že príde viac
hostí (možno), ale druhá vec je, či to postačí na zabezpečenie návratnosti investovaných prostriedkov.
Sú tu aj iné možnosti riešenia situácie rekreačného zariadenia, napríklad predaj alebo spoluúčasť nejakého investora. Toto sú
však veľmi závažné rozhodnutia, ktoré nie je možné prijať „za týždeň“ a každé z nich predstavuje aj značné nevýhody a riziká
pre obec.
6. Prečo sa nevybavovali žiadne peniaze u Eurofondov?
Zaujímavou príležitosťou na obnovu zariadenia by boli peniaze z Eurofondov, avšak v našom prípade nebolo možné žiadať
o takúto podporu. Dôvodom je, že majiteľom firmy je obec, a to je v rozpore s podmienkami na poskytnutie takejto podpory.
V prípade, že by bola vyhlásená výzva, ktorej by prijímateľom pomoci mohla byť obec, nebolo by to možné z dôvodu umiestnenia súkromných chát v areáli zariadenia a zriadenia vecného bremena.
7. Porovnávanie s Valčou a inými podobnými zariadeniami
Často sa stretávam s názorom, že iné podobné zariadenia sú na inej úrovni (napr. lyžiarske stredisko vo Valčianskej doline).
Odlišná úroveň týchto zariadení (napr. Mošovce – Valča) však vyplýva z úplne rozdielnych investičných a prevádzkových
podmienok.
Stredisko vo Valči je nové a má značne solventnejšieho majiteľa, ktorý v krátkom čase vybudoval toto stredisko a neustále ho
dobudovávajú.
Náš majiteľ momentálne peniaze na investície nemá, a preto musíme pracovať s tým, čo máme.
8. Financovanie športovcov ŠK Drienok z prostriedkov ŠRZ Drienok, s. r. o.
Niektorí občania majú názor, že z peňazí ŠRZ Drienok, s. r. o., treba prispievať na činnosť Športového klubu Drienok
v Mošovciach. Dôvodom by malo byť to, že v minulosti to tak bolo, zariadenie prevádzkovala telovýchovná jednota, športovci
sa v minulosti podieľali na budovaní zariadenia a podobne.
ŠRZ Drienok, s. r. o., si prenajíma majetok od obce a nie je záležitosťou nájomcu, aby riešil predchádzajúce majetkové vzťahy medzi športovcami a obcou. Športovci sa síce podieľali na budovaní zariadenia, avšak bez opráv a udržiavania, ktoré už takmer 20 rokov nerobia športovci, by bolo rekreačné zariadenie dávno nefunkčné.
Úlohou ŠRZ Drienok, s. r. o., je rozvíjať aktivity v cestovnom ruchu, čo je aj jednou z priorít obce. Vzhľadom na stav rekreačného zariadenia je nevyhnutné čo najviac finančných prostriedkov vložiť do udržiavania areálu. Veď je aj v záujme obce, aby
sme sa starali o jej majetok. Bolo by čudné, aby sme z peňazí, ktoré zarobíme, financovali iné aktivity, keď sami by sme potrebovali omnoho viac peňazí.
To znamená, že jedinou prioritou ŠRZ Drienok, s. r. o., je zveľaďovanie areálu a teda majetku obce a financovanie rôznych
aktivít, ktoré sú potrebné z hľadiska cestovného ruchu a financovanie iných aktivít nepripadá do úvahy.
Momentálne našej práci neprajú všeobecné ekonomické podmienky, posledné dva roky ani počasie a technický stav je taký,
aký je, zmenili sa nároky a záujmy mnohých hostí (ľudia už napríklad takmer vôbec nechodia stanovať ako v minulosti), v okolí pribudli iné zariadenia (napríklad AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach). Napriek tomu má náš areál mnohé prednosti, ktoré využívame, aby sme prilákali zákazníkov a zameriavame sa na skupiny ľudí, ktorým vyhovujú naše podmienky.
Ivana Káňavová, riaditeľka ŠRZ Drienok, s. r. o.

CIVILNÁ OCHRANA
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných
poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.
ČO ROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA (MIMO DOBY PRESKÚŠANIA)?
Zavrieť okná a dvere
✓ ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte;
✓ nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané;
✓ presvedčte sa, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu – pomôžte im;
✓ postarajte sa o deti bez dozoru;
✓ uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia;
✓ postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá;
✓ čakajte doma na ďalšie pokyny.
Ukryť sa
✓ pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy;
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✓ vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou,
väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia;
✓ ak cestujete autom a počujete varovný signál, je potrebné auto zaparkovať a ukryť sa v najbližšej budove.
Ukrytie neuskutočňujeme, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.
Zapnúť rádio a TV prijímač
✓ sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov;
✓ telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú. Varovanie obyvateľstva patrí medzi úlohy a opatrenia civilnej ochrany, aby obyvateľstvo v ohrozených priestoroch mohlo včas uskutočniť opatrenia na ochranu životov, zdravia a majetku a aby sa tým čo najviac znížili následky účinkov mimoriadnych udalostí (živelné pohromy, havárie alebo katastrofy).
Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén.
Varovanie poskytuje:
✓ informácie pre všetky skupiny obyvateľstva,
✓o informácie o ohrození.
Ak zaznie varovný signál:
✓ varuje,
✓ oznamuje neočakávanú udalosť,
✓ oznamuje ohrozenie života a majetku obyvateľstva,
✓ podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
✓ počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou, alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu, alebo mobilného rozhlasu. Slovná informácia vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc, alebo v miestnych informačných prostriedkoch
obce obsahuje:
a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
b) údaje o zdroji ohrozenia,
c) údaje o druhu ohrozenia,
d) údaje o rozsahu ohrozeného obyvateľstva,
e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.
Varovný signál „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI
MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
2- minútový kolísavý tón sirén
Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného
napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené
a oznam
„VZDUŠNÝ POPLACH“
Varovný signál „OHROZENIE VODOU“
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY
6-minútový stály tón sirén
Signál „KONIEC OHROZENIA“
KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
2-minútový stály tón sirén bez opakovania
Varovné signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE, OHROZENIE VODOU a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú slovnou
informáciou prostredníctvom obecného rozhlasu, v rozhlasovom a
televíznom vysielaní prípadne sirénou PAVIAN.
! POZOR !
Vždy v druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom
sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach
mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač!
Varovací signál sa neskúša:
– v nočných hodinách,
– v dňoch pracovného pokoja,
– častejšie, ako raz mesačne,
– spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového
volania:
*Linka tiesňového volania integrovaného záchranného systému – jednotné číslo pre všetky záchranné zložky
112 Integrovaný záchranný systém
* v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte
150 Hasičský a záchranný zbor
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* v prípade ohrozenia života a zdravia volajte
155 Zdravotnú záchrannú službu
* v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia
158 Políciu
Miesta, kde získate informácie o civilnej ochrane:
• na školeniach prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
• u zamestnávateľa,
• na obecnom úrade,
• na obvodnom úrade, odbore civilnej ochrany a krízového riadenia,
• na internetovej stránke www.uco.sk.

Investičné akcie obce
V roku 2011 obec pokračovala v začatých investičných akciách z predchádzajúcich rokov,
a to rekonštrukciou ZŠ a ZUŠ Mošovce a požiarnej zbrojnice.
Po neúspešnom schválení projektu v roku 2008 na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ a ZUŠ Mošovce, obec opätovne
podala žiadosť v roku 2010 na uvedený projekt, ktorý bol pre
obec schválený a jeho realizácia sa začala v júni roku 2010.
Aj keď náročnosť a rozsah prác na uvedený projekt bol veľký,
podarilo sa uvedenú akciu v decembri toho istého roku aj ukončiť, čo bola hlavná podmienka podpísanej zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja. Na základe vypracovaného projektu a podpísanej zmluvy financovanie projektu malo byť 85% z Eurofondov, 10% zo štátneho rozpočtu
a 5% z rozpočtu obce. Počas realizácie uvedenej akcie sa však
vyskytli aj mnohé nepredvídané práce do projektu nezahrnuté, ktoré v nemalej miere ovplyvnili výšku nákladov hlavne čo
sa týka financovania zo strany obce.
K 31. 12. 2011 celkové kapitálové výdavky na Rekonštrukciu ZŠ a ZUŠ Mošovce s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a energetickej úspory (tak je projekt oficiálne nazvaný) predstavujú hodnotu 552 769,45 EUR, z toho financované
z Eurofondov 396 887,72 EUR, zo Štátneho rozpočtu
46 692,68 EUR. Z rozpočtu obce bolo prefinancované celkom
109 189,05 EUR, z toho v roku 2011 to bola hodnota
17 210,14 EUR. Aj keď je rekonštrukcia oficiálne ukončená,
finančne táto záležitosť ešte nie je vysporiadaná. Aj na rok
2012 obec musela zo svojho rozpočtu vyčleniť finančné prostriedky na úhradu ešte nevysporiadaných záväzkov vyplývajúcich z uvedenej akcie. Aj keď rekonštrukcia ZŠ a ZUŠ

stála nemalé finančné prostriedky z rozpočtu obce, môžeme
byť radi, že sa zrealizovala, lebo pri takom počte žiakov a finančnej situácii, aká je v súčasnosti, by uvedený projekt bol
asi ťažko schválený a obec by zo svojho rozpočtu nedokázala
takú investíciu zrealizovať.
Rozsiahla rekonštrukcia požiarnej zbrojnice taktiež financovaná z Eurofondov, štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce sa
začala v roku 2009 po schválení projektu Rekonštrukcia, modernizácia a obstaranie vybavenia hasičskej zbrojnice.
Kapitálové výdavky k 31. 12. 2011 na uvedenú akciu predstavujú hodnotu 327 494,11 Eur. Z toho financované z EU 208
703,23 Eur, zo štátneho rozpočtu 24 553,33 Eur a z rozpočtu
obce 94 237,55 Eur. V rok 2011 obec zo svojho rozpočtu
uhradila 43 224,56 Eur – 37 818,51 Eur kapitálové
a 5 406,05 Eur bežné výdavky. Aj keď sú rôzne kritické pripomienky, že využiteľnosť uvedeného objektu nie je adekvátna vynaloženým finančným prostriedkom, rozhodnutie ísť do
uvedeného projektu bolo z dôvodu, že je potrebné starať sa
a zveľaďovať majetok obce. Možnosť, ktorá sa naskytla vo forme vyhláseného projektu, umožnila vykonať takú rozsiahlu
rekonštrukciu, do ktorej by sa obec nemohla pustiť a financovať z vlastných finančných prostriedkov.
Proces čerpania finančných prostriedkov z eurofondov je
veľmi náročný a zdĺhavý, ale aj napriek rôznym ťažkostiam
konečný efekt je vidno na zveľadenom majetku v našej obci.
Milina Kašubová, ekonómka obce

Rozpis súťaží jar 2012
ŠK Drienok Mošovce, V. liga dospelí - skupina B
14. kolo:
15. kolo:
16. kolo:
17. kolo:
18. kolo:
19. kolo:
20. kolo:
21. kolo:
22. kolo:
23. kolo:
24. kolo:
25. kolo:
26. kolo:

25. 3. 2012 o 15:00
1. 4. 2012 o 15:30
8. 4. 2012 o 15:30
15. 4. 2012 o 15:30
22. 4. 2012 o 16:00
29. 4. 2012 o 16:00
6. 5. 2012 o 16:30
13. 5. 2012 o 16:30
20. 5. 2012 o 17:00
27. 5. 2012 o 17:00
3. 6. 2012 o 17:00
10. 6. 2012 o 17:00
17. 6. 2012 o 17:00

Mošovce – Klin
Mošovce – Turč. Kľačany
Vrútky – Mošovce
Mošovce – Trstená
Turč. Štiavnička – Mošovce
Mošovce – Černová
LM Palúdzka – Mošovce
Mošovce – Dúbrava
Likavka – Mošovce
Mošovce – Ludrová
Bešeňová – Mošovce
Mošovce – Dražkovce
Bobrov – Mošovce
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1 2 0 . v ý r o č i e n a r o d e n i a Š T E FA NA K R Č M É R Y H O
26. decembra 2012 si pripomenieme 120 rokov od narodenia Štefana
Krčméryho. Narodil sa v Mošovciach v rodine evanjelického farára
Miloslava Krčméryho. Základné
vzdelanie získal na ľudovej škole
v Jasenovej. Gymnaziálne štúdiá
absolvoval v Banskej Bystrici a na
evanjelickom lýceu v Bratislave,
kde na želanie matky vyštudoval aj
evanjelickú teológiu. Ako kaplán
pôsobil v Krajnom a v Bratislave.
V roku 1918 zanechal kňazské povolanie a pôsobil ako literárny pubPortrét Štefana Krčméryho.
licista, básnik, literárny historik, te- Rodičia Štefana Krčméryho – Oľga, rodená Petényiová a Miloslav
Foto ALU SNK
oretik, organizátor kultúrneho Krčméry.
Foto ALU SNK
a osvetového života. Od novembra 1918 pracoval ako redaktor
Národných novín a od roku 1919 ako tajomník Matice slovenskej. V roku 1920 odišiel so svojou manželkou Helou na ročný študijný
pobyt do Paríža. V r. 1922 – 1932 vykonával funkciu tajomníka Matice slovenskej, redigoval Slovenské pohľady, Knižnicu Slovenských
pohľadov, Slovenského ochotníka, Naše divadlo, Včelku a iné časopisy. Prednášal o slovenskej literatúre, zakladal miestne odbory
Matice slovenskej, organizoval Ústredie slovenských ochotníckych divadiel. V r. 1930 odišiel na trojmesačný študijný pobyt na
Filozofickú fakultu Karlovej univerzity do Prahy, kde získal titul
doktor filozofie. Po tomto období sa u neho začali prejavovať známky psychickej poruchy, ktoré vyústili v roku 1932 do duševnej choroby. Z tohto dôvodu sa venoval už len literárnej činnosti. Žil na rôznych miestach v Prahe, Bratislave, Nitre, Martine a od roku 1949
v Pezinku, kde aj zomrel
17. 2. 1955. Pochovaný bol
v Bratislave. Dňa 10. augusta
1990 bola jeho urna z cintorína v Slávičom údolí v Bratislave prevezená na Národný
cintorín v Martine.
Časopisecky publikoval od
roku 1913. Debutoval zbierkou vlasteneckej lyriky Keď Spoločný hrob Štefana Krčméryho a JoRodný dom Štefana Krčméryho v Mošovciach, ktorý bol zbúraný. Na
jeho mieste je postavená evanjelická fara na ktorej je pripevnená pamät- sa sloboda rodila (1920). zefa Cígera Hronského na Národnom
ná tabuľa venovaná Štefanovi Krčmérymu.
Foto ALU SNK V nej reagoval na dobové cintoríne v Martine.
spoločenské udalosti – československý zahraničný odboj, Martinskú deklaráciu, oživotvorenie Matice slovenskej a iné udalosti. V ďalšej zbierke Herbarium (1929)
publikoval verše, v ktorých vyjadril názory a pochybnosti o zmysle ľudskej existencie. Zbierku Piesne a balady (1930) ovplyvnila ľudová slovesnosť. Ostatné verše, poznačené tragikou osudu vyšli v zbierke Pozdrav odmlčaného básnika (1944). Venoval sa aj próze.
Kniha Ty a Ja s podtitulom Libsbrífy je komponovaná v podobe listov adresovaných budúcej manželke Hele Karlovskej. Výber z týchto a iných intímnych a lyrických próz obsahuje kniha Román bez konca (1977). V cykle Zimná legenda (1952) priblížil viaceré osobnosti slovenskej literárnej minulosti. Významné sú jeho literárnohistorické diela Prehľad dejín slovenskej literatúry (1920), Moyses
a Kuzmány (1927), Ľudia a knihy (1928), Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry (1943) a posmrtne vydané Dejiny literatúry slovenskej (1976). Okrem toho
publikoval veľa štúdií
a príspevkov o literatúre,
umení a kultúre. Venoval
sa prekladaniu poézie
z maďarčiny, nemčiny,
francúzštiny, zo slovanských literatúr, ako aj
z poézie iných národov,
ktoré vyšli v knihe Z cudzích sadov (1944).
Adriana Brázdová
Výber z tvorby Štefana Krčméryho. Foto ALU SNK
Výber z tvorby Štefana Krčméryho. Foto ALU SNK
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ORGANIZOVANÉ PODUJATIA V OBCI MOŠOVCE 2012
18. februára 2012

Fašiangy – pochod masiek a dychovej hudby obcou, Fašiangová zábava

30. apríla 2012

stavanie MÁJA na námestí – s kultúrnym programom detí ZŠ J. Kollára
a ZUŠ v Mošovciach

5. mája 2012

Klubová výstava Slovenského klubu chovateľov psov severských plemien
– sprievodné akcie: „weight pulling“, neoficiálne „agility“
– ľudové remeslá z Turca uskutoční sa v areáli Športovo-rekreačného zariadenia Drienok

13. mája 2012

celoobecná oslava Dňa matiek s vystúpením detí miestnych škôl

Máj 2012

Mošovský sedmohlások – regionálna súťaž detí v speve slovenských ľudových piesní –
každoročne organizuje ZŠ J. Kollára v Mošovciach

Jún 2012

Mošovský vodník deťom – zábavné popoludnie pre deti
uskutoční sa v areáli Športovo-rekreačného zariadenia Drienok

Jún 2012

Olympijský festival detí a mládeže – ukončenie školského roku

1. júla 2012

hasičská súťaž „O putovný pohár starostu obce Mošovce“
uskutoční sa na ihrisku ŠK Drienok Mošovce

21–22. júla 2012

Otvorené majstrovstvá Slovenska vo vytrvalostnom jazdení

August 2012

Memoriál Stana Géryka – futbalový turnaj
uskutoční sa na ihrisku ŠK Drienok Mošovce

25.–26. augusta 2012

36. ročník Medzinárodného volejbalového turnaja mužov a žien „O pohár ŠRZ Drienok“
uskutoční sa v areáli Športovo-rekeačného zariadenia Drienok v Mošovciach

5.–6. októbra 2012

18. ročník tradičného „Mošovského jarmoku“ na námestí obce
kontakt: Obecný úrad Mošovce,
Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce
telefón: 043/49 44 100

Október 2012

Preteky psích záprahov „off snow“ a Špeciálna výstava severských a japonských psov
uskutoční sa v areáli Športovo-rekreačného zariadenia Drienok v Mošovciach

9. december 2012

Mošovské zimné radovánky – predvianočné podujatie na námestí obce, kde Mikuláš obdarúva deti darčekmi a občania Mošoviec ponúkajú svoje výrobky navodzujúce atmosféru
Vianoc.

December 2012

Rozprávka Vianoc – stretnutie s Mikulášom a ďalšie adventné podujatia počas 4 víkendov
uskutoční sa v areáli Športovo-rekreačného zariadenia Drienok v Mošovciach

December 2012

Futbalový turnaj OLD BOYS

December 2012

Vianočný stolnotenisový turnaj – telocvičňa ZŠ Jána Kollára
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KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE MOŠOVCE
Funkcia
v OPK

Meno, priezvisko
Adresa pracoviska

Číslo
telefónu

E-mail

Číslo
faxu

predseda
krízového
štábu obce

Ing. Mgr. Peter Mojtek
Starý rad 338
038 21 Mošovce

043/494 41 00
043/494 42 50
0911 953 551

peter.mojtek@mosovce.sk

043/494 43 32

podpredseda
krízového
štábu obce

Jana Fánčiová
F. Kafendu 496
038 21 Mošovce

043/492 23 47
0915 108 312

fanciova.jana@gmail.com

tajomník
krízového
štábu obce

Bc. Danuša Lúdiková
Mládeže 363
038 21 Mošovce

043/494 41 00
0908 904 998

mosovce@mosovce.sk

Člen
krízového
štábu obce

Ing. Ingrid Bubelínyová
Partizánska 71
039 01 Turčianske Teplice

043/494 41 00
0908 689 622

ingrid.bubelinyova@mosovce.sk

Člen
krízového
štábu obce

Igor Žila
Mládeže 352
038 21 Mošovce

043/494 42 46
0908 515 653

mosovce@mosovce.sk

Člen
krízového
štábu obce

Ing. Ján Žirko
Krčméryho 107
038 21 Mošovce

043/494 41 47
0905 401 713

janko.zirko@gmail.com

Člen
krízového
štábu obce

Vladimír Lilge
J. Kollára 17
038 21 Mošovce

0904 366 911

Vážení spoluobčania, dávame Vám do pozornosti možnosť bezplatne zverejniť na webovej stránke obce
v časti Služby v obci, adresy, kontakty a poskytované služby Vašej firmy. V prípade záujmu nás kontaktujte
telefonicky (043/494 41 00) alebo osobne v kancelárii Obecného úradu Mošovce v úradných hodinách.
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.

