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Novoročný príhovor starostu obce Mošovce, odvysielaný prostredníctvom obecného rozhlasu 2. januára 2013

Vážení občania a obyvatelia obce Mošovce,
dovoľte mi, aby som sa Vám trochu netradične prihovoril
v závere prvého pracovného dňa nového roka 2013, veď novoročných vinšov, blahoželaní a prejavov bolo počas včerajšieho slávnostného dňa určite dosť.
Opäť sme prežívali prvé hodiny nového roka, podávali si
ruky, vyslovovali želania pre rok, do ktorého sme vstúpili v súkromnom i pracovnom živote. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových
plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme
počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť.
Je to aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme
uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Rok 2012, ktorý sme prežili, zostane už iba v našich spomienkach a činoch.
Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti rodinnej, pracovnej alebo osobnej.
Včera sme si pripomenuli aj 20. výročie vzniku Slovenskej
republiky, ktorá ešte stále prechádza zložitým politickým
a ekonomickým vývojom. 1. januára 1993 dostal náš národ do
svojich rúk svoj vlastný, samostatný štát. Je to už celkom dlhá
doba, 20 rokov a po celý tento čas si uctievame tento deň ako
štátny sviatok. Pre mnohých je dňom doznievania atmosféry
silvestrovských osláv, iní ho trávia na rodinných návštevách
a väčšina ľudí si dáva v tento deň novoročné predsavzatia.
S koncom roka 2012 ubehol ďalší rok aj v práci samosprávy našej obce. Mošovce aj napriek zhoršujúcej sa ekonomickej a spoločenskej situácii nezaostávali, ale snažili sa byť stabilným a stabilizujúcim prvkom v rámci regiónu. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom
som presvedčený, že zveľaďovať Mošovce a udržiavať úroveň
kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí. Pri

pohľade na minulý rok, ale najmä na dni, ktoré sú pred nami,
je treba povedať, že v nadchádzajúcom období nás čaká nemenej práce, ako sme vykonali v minulosti.
Nie všetko sa nám podarilo. Je celý rad problémov, o ktorých vieme a snažíme sa ich z hľadiska ekonomických možností postupne riešiť. Pozorne vnímame Vaše podnety, myšlienky,
nápady, či sťažnosti. Ak to umožňujú naše kompetencie a finančné možnosti, snažíme sa problémy odstraňovať. Uvedomujem si, že občania od nás očakávajú takú komunálnu politiku, ktorej rozhodnutia budú posúvať Mošovce a život ľudí
kvalitatívne dopredu, čo však nie je možné realizovať bez podpory a pomoci poslancov obecného zastupiteľstva a ľudí
z obce.
Využívam tiež túto možnosť poďakovať sa všetkým spoluobčanom, poslancom, pracovníkom obecného úradu, cirkvám,
miestnym podnikateľom, organizáciám a inštitúciám z rôznych
spoločenských oblastí, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života a pevne verím, že i v novom roku budú pomáhať zabezpečovať rôzne aktivity v našej obci.
V nastávajúcom novom roku Vám v mene svojom želám, čo
najviac síl a šťastia v každodennom živote. Príjmite, prosím, aj
želanie pevného zdravia a pohody, nech Vám robia radosť
Vaši potomkovia, nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti
Vašich najbližších. Tým najmladším – našim deťom – chcem
zaželať šťastné detstvo, ich rodičom prácu a rodinnú pohodu
a tým najstarším spoluobčanom pokojnú starobu v kruhu svojich blízkych.
Pevné zdravie a veľa šťastia a úspechov v pracovnom
i osobnom živote.
Mgr. Ing. Peter Mojtek, starosta obce
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AKTUÁLNE O ODPADOCH
S prácou poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu a starostu obce je spojená nielen zodpovednosť voči majetku obce, ale aj voči Vám, občanom, ktorá je však navzájom niekedy v diametrálnom rozpore.
Doterajšia snaha obce o minimálne daňové zaťaženie občanov a stagnácie daňových sadzieb oproti celospoločenskému
rastu cien má za následok minimálnu efektivitu daňových príjmov obce – to znamená, že výber miestnych daní nezarobí ani
na vlastnú vitálnu spotrebu obce (to je na osvetlenie, údržbu komunikácii, verejných plôch a zelene, cintorína a na iné nevyhnutné výdaje obce) a pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady dokonca obec dopláca na
vývoz a likvidáciu odpadu za občanov, hoci pôvodcom odpadu je občan, ktorý by mal za túto službu aj reálne zaplatiť.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa musia zaoberať aj schvaľovaním nepopulárnych opatrení. Takýmto opatrením v súčasnosti je zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený Všeobecne záväzným nariadením obce Mošovce č. 4/2012 dňa 12. 12. 2012 na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mošovciach.
V novom návrhu VZN došlo k zvýšeniu sadzby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z paušálneho poplatku 0,0274 Eur na osobu za deň, čo činilo za rok 2012 10,02 Eur na osobu na sadzbu poplatku 0,0342 Eur/deň/osoba, na
rok 12,50 Eur na osobu za bežný kalendárny rok.
Pre mnohých z Vás bude otázkou, prečo došlo k zvýšeniu poplatku. Treba si uvedomiť, že v poplatku za komunálny odpad nie je zahrnutý len poplatok za vývoz komunálneho odpadu z domácnosti, ale aj poplatok za vývoz veľkoobjemových
kontajnerov rozmiestnených v našej obci a za likvidáciu odpadu, čiže uloženie na skládku odpadov Horná Štubňa.
Všetci vieme, že poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli zvyšované už viac rokov. Len za posledné 3 roky doplatila obec na „smeti“ 12 935 Eur, ktoré by boli pre rozvoj našej obce určite využiteľnejšie. Taktiež dôležitým faktom je, že zákony SR presne definujú, aby rozpočtový príjem za odpad bol vyrovnaný s rozpočtovým výdajom.
Pri stanovení výšky poplatku sa zohľadnili tieto uvedené skutočnosti, najmä inflácia za posledné 3 roky, počas ktorých
sa sadzba poplatku nemenila, výška výdavkov, ktoré obci na zabezpečovanie týchto činností vznikajú (zvyšovanie ceny za
odvoz a uloženie odpadu zo strany Technických služieb Turčianske Teplice) a v neposlednom rade, aby náklady na zber
a vývoz odpadov boli pokryté príjmami miestneho poplatku.
Naďalej budeme v našej obci pokračovať v separovanom zbere v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra s. r. o., v periodicite cca 4 týždňov. Zmyslom separovaného zberu a následného zhodnotenia jednotlivých zložiek odpadov je v konečnom dôsledku znižovanie zaťaženosti životného prostredia. Zavedenie separovaného zberu neznamená automaticky zníženie nákladov na odpady. Legislatíva ukladá samosprávam postupne ďalšie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva,
od roku 2013 aj zabezpečovanie zberu a zhodnocovanie biologického odpadu. Z toho vyplývajú ďalšie finančné náklady pre
našu obec. Naša obec sa bude snažiť vzniknuté vyššie náklady kompenzovať aj tým, že sa budeme uchádzať o finančné zdroje z jednotlivých fondov, ktoré tieto činnosti podporujú.
Podotýkame, že príjmy z miestnych daní by mali tvoriť podstatnú zložku príjmov samosprávy, čo však v prípade našej
obce výrazne nezodpovedá skutočnosti. Napriek tomu, že sme jednou z najväčších obcí horného Turca, stále patríme
k obciam s najnižším daňovým zaťažením občanov v rámci celého regiónu Turca. Našou snahou bude, aby to tak aj naďalej zostalo, hoci spoliehanie sa na zvýšenie príjmov z podielových daní (príjem od štátu) vzhľadom na celkovú hospodársku situáciu štátu je v súčasnosti viac ako iracionálne.
Ing. Ingrid Bubelínyová

NEMIEŠAJTE NÁS, KAŽDÝ MÁME SVOJE MIESTO !
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Nevšedné mošovské historické jubileum
Návštevníkov novoročných bohoslužieb 1. januára 2013
pri vstupe do rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice
vítal nápis, ktorého obsahom je biblický starozákonný citát „ZARADOVAL SOM SA, KEĎ MI
POVEDALI, PÔJDEME DO DOMU
PÁNOVHO“ – 100 rokov od výstavby
a posviacky kostola. Počas tohto jubilejného roku prvej storočnice chrámu naša generácia si pripomína
s veľkou vďačnosťou našich
predkov, ktorí práve v našej
obci postavili jeden z najkrajších novogotických kostolov nielen v Turci, ale aj
na Slovensku na mieste,
kde už v roku 1332 stál pôvodný chrám, ktorý sa
spomína v záznamoch decimátorov v Monumenta
Vaticana.
Terajšia stavba bola
postavená na prahu 1.
svetovej vojny v rokoch
1912 – 1913 na základe
projektu architekta H.
Schmala, ktorý rešpektoval aj stredovekú kostolnú
vežu. Staviteľ F. Szabolc
zistil, že je šikmá a odkláňa
sa od zvislej osi o 45 cm, preto sa rozhodlo ju zbúrať a postaviť novú, na ktorú miestny
donátor barón František Révai daroval 80000,– korún. Počas búracích prác začala pristavená stena novostavby pukať, preto sa vežový múr
musel znova postaviť do výšky vrcholu
strechy kostola, čo je zachované až do súčasnosti a robí jej priečelie, ako na málo chrámoch, historizujúcim. Stabilitu nového kostola ďalší staviteľ J. Papp
zabezpečil tak, že ho postavil na betónovej platni.

Vnútorné zariadenie je z obdobia výstavby. Hlavný oltár
Najsvätejšej Trojice opakuje názov kostola pôvodného a bol
zhotovený tyrolskými rezbármi. Najvýznamnejšou
pamiatkou je bočný neskorogotický oltár apoštolov sv. Filipa a Jakuba z roku 1518, pravdepodobne z diela Majstra Pavla z Levoče.
Pri vstupe do zakrestie po pravej
strane sa nachádza latinský nápis základného kameňa jubilujúceho kostola: E RUINIS ANTIQUAE ECCLESIAE RESUREXI A. D.
MCMXIII – Zmŕtvychvstal
som z ruín starobylého kostola roku Pána 1913.
Kostol je nielen miestom,
kde sa po generácie schádzajú veriaci, ktorí si vytvárajú k nemu aj citový
vzťah, finančne podporujú
jeho prevádzku, starajú sa
o jeho čistotu a výzdobu,
ale je aj znakom Božej prítomnosti a odovzdávania
Božej sily pri počúvaní
Božieho slova a prijímaní
sviatosti krstu, birmovania,
zmierenia, eucharistie, kde
je človek prijímaný do miestneho spoločenstva univerzálnej Cirkvi, ale aj miesto, kde sa
s ním lúčime na jeho ceste do
večnosti a kde sa každú nedeľu
a vo sviatok pri sv. omši špeciálne
pamätá na žijúcich veriacich, ale aj
na tých, ktorí nás predišli do večnosti,
či miestom, kde spečatia mladí svoju lásku vo sviatosti manželstva.
Jubilejné slávnostné bohoslužby plánujeme
v tomto roku na 2. májovú nedeľu, konkrétne 12. mája 2013 o 9,30 hod., kedy nebudú bohoslužby v ostatných častiach farnosti, ako sú Blatnica, Jazernica, ale iba v Mošovciach.
Nech stý jubilejný rok je pre veriacich katolíkov v Mošovciach, ale aj v celej našej farnosti príležitosťou znovu budovať Boží príbytok v našich srdciach.
ThDr. Pavol Kollár, PhD., rímskokatolícky farár
v Mošovciach, foto: Š. Bysiek
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Aký bol rok 2012 pre mošovské múzeá?
Múzeá úspešne pokračovali vo svojej činnosti aj v minulom roku. Koncom januára sa v Prahe a v Mošovciach konali spomienkové podujatia venované 160. výročiu
úmrtia Jána Kollára. V sobotu 9. júna bolo rušno nielen v Múzeu Jána Kollára, ale
i v celej Kollárovej ulici. A dôvod? Štáb Slovenskej televízie tu natáčal dokumentárno-hraný film o dejinách evanjelickej cirkvi pod názvom Sola scriptura. Jedným
z účinkujúcich bol najmenší, ale určite talentovaný „herec“ Dávidko Cabada, ktorý tu
mal len maličkú úlohu, ale svojou šikovnosťou prekvapil celý televízny štáb.
Knižnými aj fotografickými materiálmi múzeum prispelo k obohateniu tohto dokumentu o zaujímavé múzejné exponáty. Dokument vysielala na druhý sviatok vianočný STV na druhom programe. Mošovské múzeá a obec boli prezentované v reportáži
Veroniky Kluskovej v TASR. V dvojčísle 7–8 českého časopisu Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac vyšiel článok o Múzeu Jána Kollára. Časopis vydáva Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR v spolupráci
s Klubom slovenskej kultúry a Slovensko-českou spoločnosťou. Diplomovú prácu
o Múzeu Jána Kollára písala študentka Žilinskej univerzity Mgr. Barbora Siráňová.
V auguste navštívili Múzeum Jána Kollára skauti ubytovaní v Turčianskych
Tepliciach, ktorí hľadali odpoveď na súťažnú otázku o vzťahu Jána Kollára k ženám.
Nielenže sa dozvedeli odpoveď, ktorú hľadali, ale napriek tomu, že sa ponáhľali so
záujmom si prezreli celú expozíciu a vypočuli výklad o živote a diele Jána Kollára. V decembri navštívil mošovské múzeá fotograf zo Žiaru nad Hronom za účelom vytvorenia virtuálnej prehliadky mošovských pamiatok.
Mošovské múzeá navštívili žiaci ZŠ z Mošoviec, Martina, Sučian, Turčianskych Teplíc, Strečna a Vrútok. Zo stredných škôl
to boli Gymnázium B. S. Timravy z Lučenca, Hotelová akadémia zo Žiliny. Počas prázdnin si múzeá prezreli deti z Centier voľného času z Kysuckého Nového Mesta a Kláštora Pod Znievom, 22. zbor Mamut z Chynorian, Krúžok ručných prác ev. cirkvi a. v. z Martina, ale i rodiny z Močenka, Šurian, Kremnice, B. Bystrice, Prievidze, Bratislavy, Žiliny, Prešova, Ostravy,
Dubnice Nad Váhom, Rožňavy a Trenč. Teplíc. Múzeá navštívili aj jednotlivci zo Zvolena, Lučenca, Bratislavy, Nového Mesta
Nad Váhom, Vranova nad Topľou, Dolného Sŕnia, Ružomberka, Komjatnej, Prešova, Pov. Bystrice, Spiš. Novej Vsi a Makova,
ale i Zuzana Čelková z rádia Lumen. Z rekreantov ubytovaných v Turč. Tepliciach to boli Jednoty dôchodcov zo Bziniec pod
Javorinou, Nového Mesta nad Váhom, Prievidze, Šenkvíc, Žarnovice, Ostravy, Dobrej Nivy, Krupiny, Revúcej, Detvy, Zvolena,
Topoľčian, Lipt. Mikuláša a Nových Zámkov. V múzeách boli zahraniční hostia z Báčskeho Petrovca, Maďarska, Laliča, poľská družba so ZŠ v Mošovciach. Počas jarmoku navštívilo Múzeum Jána Kollára vyše 300 návštevníkov a Múzeum mošovských remesiel 200 návštevníkov. V decembri navštívil Múzeum Jána Kollára predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč,
PhD. a riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej PaedDr. Miroslav Bielik. Návštevnosť Múzea Jána Kollára
v minulom roku bola 1417 osôb a Múzea mošovských remesiel 1295 osôb. Zo vstupného múzeá získali 1032,20 Eur a z predaja 137,30 Eur.
Múzeum Jána Kollára získalo od Ministerstva kultúry SR dotáciu na akvizíciu (nákup) zbierkových predmetov vo výške
1 000 Eur, ku ktorej prispela obec sumou 200 Eur. Vďaka získaným financiám mohla byť zakúpená časť zapožičaných predmetov, ktoré sú inštalované v expozícii, a to obrazy s mošovskou tematikou od Oľgy Krýslovej, plastiku od Bohuslava Schnircha,
cestovný kufor a súborné diela Jána Kollára z roku 2001 a 2009. Do zbierkového fondu Múzea Jána Kollára v Mošovciach
boli darované knižné vydania diel Jána Kollára od mošovského rodáka Ing. Miroslava Borcovana z Kálnice a vydania nábožnej
spisby z rôznych historických období s rukopisnými vsuvkami
cirkevne činnej rodiny Tesákovej z Mošoviec od Milana Tesáka
z Bratislavy. Rodina Tesáková udržiava priateľské vzťahy s potomkami po Jánovi Kollárovi aj v súčasnosti. Ľudmila Rajčeková darovala do Múzea mošovských remesiel dlhý hnedý
dámsky kožuch, kožušinové čiapky a vyšívaný kožušinový rukáv s výšivkou od Idy Beňovskej. Obrusy venovali Elena
Sýkorová a Vlasta Lichnerová rod. Ballová, ktorá venovala múzeám aj dečky, koberce, kolovrat na súkanie fajfí a kolovrátok.
Dňa 16. decembra 2012 bola pri príležitosti 150. výročia obnovenia evanjelického zboru v Budapešti na Rákocziho ulici
odhalená pamätná tabuľa Jánovi Kollárovi od akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej.
Významnou udalosťou tohto roku budú oslavy 220. výročia
narodenia Jána Kollára a 780. výročia prvej písomnej zmienky
o obci, ktoré sa budú konať v posledný júlový víkend. Verím, že
sa na týchto oslavách stretneme a dôstojne oslávime tieto jubileá.
Mgr. Adriana Brázdová
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Zaujímavosti z minulosti
Evanjelická a.v. cirkevná škola v Mošovciach
Prvá ev. ľudová škola v Mošovciach bola založená v dobe reformácie. Nie je nám známe, v ktorom roku, ani nevieme, aké bolo jej
prvotné zriadenie. Isté je, že správcovia školy boli mužovia vyššie
vzdelaní, ktorí sa
postupne stávali
kňazmi v Mošovciach, alebo na
inom mieste. Dôkazom toho je i to,
že naša škola bola
navštevovaná žiakmi aj zo vzdialenejších miest Zvolen, Brezno). Škola
prekvitala až do doby protireformácie do roku 1740, kedy bola zavretá a jej učiteľ Ján Kuzmány bol vyhnaný. Bez učiteľa ostala až do
roku 1783, kedy bola znovu otvorená. Škola bola v tomto čase ešte
jednotriedna. Neskôr tu pôsobili už aj pomocní učitelia.
Najstaršia budova školy stála na pozemku „kantorská záhrada a za
potokom“. Pre veľký počet detí sa mala zriadiť druhá riadna učiteľská stanica. V roku 1887 školu prestavili na základoch vtedajšej budovy. Druhá riadna učiteľská stanica bola zriadená však až v roku
1892. Na budove školy sa nachádzal nápis: „Nechte dítek jíti ke mne
a nebránte im“. Je zaujímavé, že nápis sa tam nachádzal aj počas
maďarskej vlády. Popisné číslo budovy bolo 107. Zapísaná v pkn.
vložke č. 83 na vtedajšej parcele 60/1 vo výmere 17 árov 52 m2.
V školskej budove boli 2 učebne a jeden kabinet. Byt správcu školy
mal 2 izby, 1 kuchyňu, 1 komoru, 1 kúpeľňu a 1 pivnicu. Byt učiteľa
mal 1 izbu. V roku 1892 sa začali v škole vyučovať tieto predmety:
náboženstvo (náboženské piesne, biblické deje, modlitby, katechizmus, cirkevný dejepis), nemecká reč ako privátny predmet, počtovanie, dejinné predmety (zemepis, dejepis vlasti, ústavoveda), prírodné
vedomosti (zdravoveda, prírodopis, prírodozpyt), hospodárstvo.
V našej cirkvi evanjelickej pôsobili mnohí znamenití učitelia, ako
napríklad Ján Kollár, Michal Miloslav Hodža, Peter Pavol Zgút, Žigmund Rizner, Matej Bibza a veľa, veľa iných. Boli to práve oni, kto-

rí povzniesli Mošovčanov na vysokú úroveň vzdelanosti. Čítať a písať v Mošovciach vedel asi každý. Našu mošovskú mládež vychovávali v čisto slovenskom duchu. Títo učitelia nútili rodičov, aby deti
posielali do vyšších škôl. Nie je známe, že by sa bol nejaký
Mošovčan odrodil.
V roku 1918/1919 navštevovalo ev. školu 133 žiakov.
V roku 1919/1920
131
V roku 1920/1921
139
V roku 1921/1922
126
V roku 1922/1923
110
Tento pokles v roku 1922/1923 bol spôsobený tým, že sa otvorila
meštianska škola, do ktorej prešlo veľa školopovinných detí.
V školskom roku 1923/1924
87
V školskom roku 1924/1925
71
V školskom roku 1925/1926
78
V škole sa urobili nové dlážky a moderné sedadlové lavice.
V školskom roku 1926/1927
70
V školskom roku 1927/1928
73
V tomto roku (28. 10.) bol položenýž základný kameň Štátnej
meštianskej školy na námestí.
V roku 1929/1930
V roku 1930/1931
122
V roku 1931/1932
126
V roku 1932/1933
94
V roku 1933/1934
93
V roku 1934/1935
51
V roku 1935/1936
58
V roku 1937/1938
81
V roku 1938/1939
81
Na škole sa aj v tomto roku vyučovalo nepretržite. Bol zriadený už
dávno požadovaný kabinet. Prerobený bol zo starej cirkevnej sýpky.
V roku 1939/1940
77
V tomto roku sa začal stavať Cirkevný zborový dom, v ktorom
mala byť aj jedna väčšia miestnosť pre divadlá.
Mgr. Katarína Sadloňová

... myšlienka ...
Keď som bola pred vyše dvoma rokmi v trstenskej pôrodnici s našim synom Dávidkom, bola tam na nástenke vyvesená veľmi pekná myšlienka: „Každé novorodeniatko je posolstvom toho, že Boh ešte nestratil dôveru v ľudí.“ Za tých pár
dní, čo som tam bola, vždy som si ju s radosťou prečítala. Ani
neviem presne vysvetliť, prečo tak rozohrievala moje srdce,
a prečo mi tak utkvela v pamäti; prečo si ju tak rada pripomínam. Možno preto, že som v úlohe manželky, matky, ale aj
farárky. Každú z týchto troch úloh môjho súčasného života si
chcem plniť, čo najlepšie. A nie vždy je to jednoduché. Každá
matka vie, aká je náročná výchova detí. Na zodpovednosť
mám nielen to jedno svoje, ale každé dieťa, ktoré učím náboženstvo, ktoré chodieva na detskú besiedku, ktoré príde na
denný letný tábor, ide s nami na výlet... vlastne všetky, ktoré
som pokrstila, alebo ktoré už boli pokrstené v tomto zbore.
Vždy, keď prídu rodičia žiadať o krst, premýšľam, čo z tohto
dieťaťa bude. Hlavne, keď vidím, že v rodine sú rôzne problémy; keď často krát z cirkevného hľadiska rodičia, či krstní ro-

dičia nespĺňajú určité kritériá, ktoré cirkev vyžaduje. Ale
vždy si pripomínam túto myšlienku. Každé novorodeniatko
má Božiu dôveru. Do každého novorodeniatka Pán Boh vkladá svoju nádej. Možno práve preto, že som i matka dvojročného dieťaťa, napadla ma myšlienka, že by sme sa my – mamičky mohli spolu s našimi ratolesťami stretávať u nás na fare. Stretávame sa štyri mamičky s našimi deťmi do troch rokov
každú stredu o 9.30 hod. na evanjelickej fare. A tešili by sme
sa, keby táto možnosť oslovila i Vás a prišli by ste aj s Vaším
dieťatkom medzi nás. Máme tu hračky, knižky, nových kamarátov, ktorí na nich čakajú a kopec dobrej nálady. Nemusíte
byť evanjelička, mať pokrstené dieťa, či byť veriaca. Náš „mamičkovský klub“ funguje vlastne namiesto materského centra.
Čo nevidieť budú možno naše deti chodiť spoločne do škôlky,
a tak je len fajn, že sa môžu skamarátiť už teraz.
Tešíme sa na Vás!
Mgr. Andrea Cabadová
evanjelická farárka
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Hlas Mo‰oviec

Problémy školy = problémy spoločnosti =
= problémy každého z nás
Vážení spoluobčania!
Sme na začiatku nového kalendárneho roka, preto je dôležité zosumarizovať ten predchádzajúci. Pre nedostatok miesta v tomto príspevku nie je možné porozprávať všetko, čím
škola žila minulý rok, a nebolo toho málo. Bol to náš ďalší
dobrý až úspešný rok. Všetky podstatné udalosti a fakty uverejňujeme prostredníctvom našej webovej stránky a vyhodnocovacej správy. Preto vyberám to, čo asi najviac zarezonovalo
v celej našej spoločnosti.... štrajky učiteľov a sústavná štrajková pohotovosť. Problematika, ktorá sa konečne otvorila,
a o ktorej sa konečne začalo diskutovať. Nasledujúce riadky
neberte ako sťažovanie sa. Napísala som ich len pre lepšie pochopenie situácie aj širokou verejnosťou. Nás i vás sa táto téma veľmi dotýka.
Zúčastnili sme sa oboch štrajkov vyhlásených odbormi.
Vidíme do systému, každý deň s ním bojujeme, a teda vieme,
prečo sme do štrajku išli. V prvom rade chcem zdôrazniť, že
nie sú to len platy, za ktoré učitelia štrajkujú..... Sú to predovšetkým optimálne podmienky (zámerne nehovorím kvalitné,
lebo od tých sme na míle v súčasnosti vzdialení) pre vzdelávanie a výchovu. O čom hovorím? Pomôžem si článkom, ktorý som nedávno čítala, a ktorý úplne vyjadruje moje dnešné
pocity. Často rozprávame o kvalite školy. Avšak, stále nevieme odpoveď na to ( a nevedia to presne pomenovať ani kom-

petentní), čo sa pod týmto pojmom skrýva. Ak je to všetko to,
čo nám popisuje štátny vzdelávací program, tak je to absolútne nereálne. Jednak kvôli nedostatočným podmienkam, ktoré
by mal zaistiť štát, jednak preto, že učitelia neboli pre nový typ
vzdelávania preškolení a zmena filozofie vzdelávania sa musí
udiať vnútorne v každom učiteľovi zvlášť, a to je dlhodobý

proces. A jednak preto, že si štátny vzdelávací program
v mnohom protirečí. Ak má byť škola kvalitná podľa štátneho
programu:
• má zabezpečiť akademické vedomosti (to sú tie, ktoré vám
„nalievali“ do hláv aj vaši učitelia v minulosti) a žiaci by ich
mali v rôznych porovnávacích celoštátnych testoch ukázať;
• má zabezpečiť, aby sme vzdelávaním pripravili žiakov pre
budúcnosť (aj keď ju nepoznáme a na druhej strane, ani len
materiálne podmienky škôl neodrážajú možnosti v súčasnosti, napr. IK technika, vybavenie učební pre potreby vzdelávania a správne nadstaveného vzdelávacieho priestoru,
sociálne zariadenia aspoň na úrovni bežnej pre dospelých
v podnikoch a kanceláriách, priestorové podmienky tak, aby
sme sa nestrachovali, že nebudeme mať dosť peňazí na kúrenie a pod.);
• má riešiť výchovu, globálne problémy a všetky sociálnopatologické javy (environmentálne problémy, drogy, šikanovanie, výchovné problémy, mediálny tlak s internetovým
nebezpečenstvom, multikultúrne problémy, ...), na ktoré sú
vyštudovaní sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, špeciálni pedagógovia a psychológovia, mimochodom tí, o ktorých sa teraz hovorí, že nemajú žiadne uplatnenie po vysokej škole, len preto, že ich štát nedokáže v školách zaplatiť,
a preto túto činnosť „hodil“ na učiteľov - pre tieto oblasti nevyškolených;

• má docieliť, aby žiaci milovali školu a vzdelávanie, aj keď
pri súčasne nadstavených učebných osnovách musí škola –
učiteľ od žiakov žiadať aj domácu prípravu, teda prácu po
tom, ako odídu zo svojej prvej práce v škole (zamysleli ste
sa niekedy na tým, že vy, keď prídete z práce domov, už pre
svoje zamestnanie nerobíte takmer nič, a keď áno, hovorí sa
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Hlas Mo‰oviec
tomu workholizmus, a vôbec neobstojí tvrdenie, že veď aj
tak nemajú čo doma robiť....., lebo v čase mimo školy treba
pre ne zabezpečiť regeneráciu a relaxáciu, prípadne fyzickú
prácu, aby sa do školy tešili a nie ju po čase začali nenávidieť); učiteľ si často nemôže dovoliť (aby splnil akademické
očakávania, teda pamäťové vedomosti v požadovanom rozsahu) učiť zaujímavo a zábavne, pre žiakov objavným
spôsobom, pri ktorom zažijú nadšenie, prekvapenie, osobné pochopenie a tým trvalejšie uloženie do pamäti (aj keď sa
o to aspoň na niektorých hodinách a cez niektoré aktivity
snažíme), lebo takéto učenie, keď učiteľ „nevychrlí“ na žiakov množstvo informácií v podobe výkladu, chce o mnoho
viac času na objavenie, zistenie, vyhodnotenie zisteného,
utvorenie záverov samotným žiakom,.... a to je učenie, aké

•

by malo prebiehať, ale kedy? Ako môže dieťa milovať školu, ak školský systém hodnotenia je v spoločnosti (nie na
našej škole) nadstavený na základe vypočítavania chýb (koľko ich dieťa v procese učenia sa urobilo...... 8–9 chýb = 4;
nepovedal si toto a tamto... = 3) a nie na základe vypočítavania toho, čo urobili dobre a kam už postúpili (výborne,
podarilo sa ti to a to, postúpil si tam a tam). Opäť musím povedať, že aj takýto spôsob hodnotenia pripúšťajú štátne školské dokumenty, ale navzájom sa oba spôsoby vylučujú a postupovať len tým druhým je zatiaľ v našej spoločnosti „vedomostná samovražda“, lebo tam, kde sa viac formujú postoje, hodnoty, kompetencie, ako nadobúdajú vedomosti, je
menej priestoru na získanie a osvojenie si množstva faktov (a spoločnosť a rodičia chcú napriek oficiálnym vyhláseniam o potrebnosti
formatívneho hodnotenia hlavne
konkrétne pamäťové vedomosti);
musí pripraviť žiakov aj pre blízku
budúcnosť, pre ich dospelosť v podobe rozvinutia hlavne kľúčových KOMPETENCIÍ , čo je
najzákladnejším cieľom súčasnej
školy, teda
a) podľa dokumentov nie pamäťové vedomosti, ale menej pamäťových vedomostí a viac do
hĺbky cez rozvíjanie analytického, kritického a tvorivého
myslenia; dosiahnuť aj to, aby
bol človek tvorivý a vedel hľa-

7
dať rôzne možnosti riešenia problémov v budúcnosti;
b) naučiť žiakov komunikovať – argumentovať a odôvodňovať vlastné názory, vyhodnocovať závery, prijímať
názory iných,....
c) používať cudzí jazyk v bežnej komunikácii,
d) žiť v spoločnosti a pre spoločnosť = vedieť spolupracovať, podriadiť sa, ale aj niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, byť aj vodcom- ak je to potrebné, vedieť sa
prezentovať, vedieť akceptovať názory a „inakosť“
iných, aby sme sa tu na tejto Zemi navzájom „nepozabíjali“, chcieť byť aktívny pre spoločnosť,....)
e) rozpoznať a prijímať umelecké hodnoty, teda rozumieť
umeniu a vedieť, čo je umelecké, milovať umenie,....(dovolím si tvrdiť, že zatiaľ zo základnej školy vychádzajú
bežní žiaci ako „umeleckí analfabeti“, a to nie vinou
učiteľa, ale (ne)nadstavených podmienok spoločnosti,
f) poznať sám seba a svoje kvality, poznať svoje silné stránky a vedieť ich rozvíjať, poznať svoje slabé stránky a vedieť ich eliminovať, prípadne pozmeniť, vedieť sa rozhodnúť pre svoj osobný šťastný život (a niekedy to vôbec
nemusí byť práca pre spoločnosť tak, ako sa to vyžaduje
v predchádzajúcom bode),....
g) vedieť a chcieť sa učiť aj v budúcnosti
h) a ďalšie od nich odvodené.......
Každá škola by mala mať svoje zameranie, priority, vlastné ciele, ktoré uprednostňuje. Ktoré by ste presadzovali vy?
Chceli by ste školu zameranú na akademické vedomosti, výborne pripravujúcu žiakov na stredné a vysoké školy? Alebo
školu , ktorá považuje za prioritu uplatniteľnosť na trhu práce,
zručných a technicky zdatných majstrov, no nie s akademickým vzdelaním? Alebo snáď školu presadzujúcu a posilňujúcu predovšetkým životné hodnoty a postoje, ako je zodpovednosť, statočnosť, ochrana svojho zdravia, riešenie environmentálnych problémov? Taktiež by to mohla byť škola, kde je fantastická rodinná klíma, do ktorej žiaci veľmi radi chodia, kde
nepoznajú prílišné zaťaženie a domáce úlohy, ale ktorá zabezpečí, že v budúcnosti, keď na to človek dozrie alebo bude potrebovať, bude vždy pripravený sa vzdelávať, bude chcieť,
lebo nikdy nezažil traumu, strach, nudu na vyučovaní a odpor
k vzdelávaniu. .Je možné mať i školu pripravujúcu žiakov
komplexne – rovnako prioritne humanitným, prírodovedným
i umeleckým smerom, ale tým pádom s rovnakým počtom hodím pre každú oblasť. Že by utrpela matematika? Alebo slo-
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venčina a anglicky by sa vedeli len predstaviť? Veď ste chceli
komplexný rozvoj. Všetky tieto zamerania sa dosahujú trochu
odlišnými postupmi. Ale štátny vzdelávací program chce, aby
všetky tieto priority garantovala jedna škola. Pritom chce aj to,
aby sa už základné školy navzájom odlišovali zameraním, ale
taktiež nechce znížiť množstvo vzdelávacieho obsahu pre jednotlivé predmety a najhoršie je, že porovnávanie škôl sa zatiaľ
deje len v akademickom nadobudnutí vedomostí. Postoje,
hodnoty a kompetencie zatiaľ nikto neodmeriava (okrem čitateľskej gramotnosti), zatiaľ nikoho nezaujímajú, aj keď sú
hlavným cieľom súčasného školstva. To sú veľké protirečenia!
Všetko by sa dalo riešiť čiastočnou úpravou štátneho vzdelávacieho programu (lebo myšlienky sú to úžasné) a nadstavením vhodných materiálnych a finančných podmienok.
Predstavte si, že som nevymenovala ešte všetko, len to najzákladnejšie....Zdá sa vám to veľa na jeden typ školy a na jedného učiteľa? Tak už asi začínate chápať, prečo učitelia štrajkujú...a chcú do školstva aj vyššie platy. Je pre nás, napríklad,
zarážajúce, že najvyšší predstavitelia chcú riešiť počet žiakov
v triedach (pokiaľ ich nie je nad dvadsať, je to neefektívne
vzdelávanie!!!), to je nonsens, ak ďalšia požiadavka štátu je
individuálny prístup ku každému žiakovi, lebo každý je iný
a každý je osobnosť....Len sa zamyslite, či je to možné (napriek tomu to bežne inšpekcie sledujú, a sledujú aj všetko
ostatné, čo tu bolo naznačené a k tomu všetkému dokumentáciu, papiere, papiere a papiere a ..... nakoniec urobia závery
o škole!!!). Asi si teraz poviete: Kde sa stratilo to pôvodné,
pokojné učenie žiakov?
K tomu všetkému som ešte nepridala (ne)akceptáciu učiteľa rodičmi a celkove spoločnosťou. Žiak môže takmer všetko, učiteľ musí zvládnuť každú situáciu a každý žiacky manier,
veď je školený pedagóg. Bolo by to možné, ak by všeobecne
rodičia stáli za rozhodnutiami učiteľa, alebo aspoň nepodkopávali jeho autoritu pred dieťaťom. Iste, každý je omylný, aj
učitelia, ani tí nemusia vystihnúť a pochopiť to, čo práve vaše
dieťa potrebuje a ako to potrebuje. Ale na to je priestor riešenia medzi učiteľom a rodičom, aby oni dvaja hľadali správnu
cestu (aj cez nesúhlas jedného alebo druhého, možno inokedy
cez vzájomné presvedčenie.....), ale nie prostredníctvom

Hlas Mo‰oviec
dieťaťa –žiaka, pred ktorým sa niektorý rodič dosť často vyjadrí o učiteľovi a jeho rozhodnutiach znevažujúco, možno až
vulgárne.... Ja osobne nepoznám učiteľa, ktorý má radosť z toho, že jeho žiak nedosahuje želané výsledky. Skôr poznám
učiteľov, konkrétne u nás všetkých, ktorí pre žiakov robia
oveľa viac , ako je bežné (zámerne nehovorím, že to čo sa má
podľa štátnych dokumentov, lebo to nedokáže nikto! a samotný učiteľ už vôbec nie) .
V tejto atmosfére vzdelávania nám nepridávajú ani rodičia, ktorí si myslia, že ich výchova je veľmi „humánna“, lebo nepochopili význam tohto cudzieho slova. Priznávame, že
mnohé, ale naozaj mnohé deti sú hyperaktívne. No hyperaktivita nie je NEVYCHOVANOSŤ! A žiadne dieťa sa nenarodí
nevychované, len s určitými danosťami, možno vlastnosťami,
ktoré treba formovať. Je zarážajúce, že tak obyčajnú vec ako
pozdraviť sa známym dospelým, deti nemajú nacvičenú....Že
nevedia povedať prepáč, že drzosť a niekedy i krutosť podľa
nich je prejavom „siláctva a veľkosti“... Žiaci nepoznajú hranice slobody a vlastného názoru, ktoré často prechádzajú do
drzosti až vulgárnosti a v komunikácii pri nedodržaní určitej
melódie, sily hlasu, teda spôsobu výpovede, tam často prechádzajú aj skôr. Je zarážajúce a nepochopiteľné napríklad aj to,
ako často žiaci klamú... Na jednej strane učiteľa, na druhej rodiča, len aby vyšli zo situácie dobre. Prečo to robia? Čoho sa
boja? Veď rodičia už svoje deti nezvyknú trestať bitkou, skôr
zakážu počítač, kamarátov (hlúposť), krúžkovú činnosť(ešte
väčšia hlúposť),.....Nemajú rodičia čas, keď opadnú vášne, na
objasnenie a pochopenie celej situácie z jednej aj druhej strany, alebo na nezaujaté objektívne posúdenie situácie? Nemajú
rodičia čas na vysvetlenie dôsledkov pre budúcnosť svojich
detí hlavne pri takto sa opakujúcich javoch? Lebo my, učitelia, si na rozobratie problému a jeho riešenie čas vždy nájdeme, hlavne, ak je problém hlbší, väčší. Ale to nestačí. Nestačí,
ak rodič na otázku: Čo ste v škole robili?, dostane odpoveď:
Nič! Nestačí, ak vám dieťa na otázku: Máte nejaké úlohy? odpovie: Nie! Nestačí, ak po otázke: Máš urobené úlohy?, Učil
si sa? odpovie: Áno! a tým to pre rodiča skončí. Ako potom
môže posúdiť, či učiteľ pri hodnotení jeho dieťaťa postupoval
správne? ... Deti kopírujú správanie dospelých, hlavne najbližších – rodičov. Pre dieťa je rodič základným vzorom (nehovorím ideálom).
Možno si poviete, že do určitého veku.
Ale aj vo veku dospievania dieťa rodiča
POZORUJE a „nasáva“. (V slabej chvíli rodič vulgárne nadá – v slabej chvíli to
urobí aj dieťa. V slabej chvíli a hneve rodič niekoho ohovorí – to isté urobí aj
dieťa. V slabej chvíli povie slová zlosti
na učiteľa – to isté začne robiť aj dieťa
a jeho predstava niekoho múdreho
a spravodlivého, o čo sa učiteľ snaží, je
v tej chvíli preč.) Správanie dieťaťa sa
často odráža od reakcií rodiča. Niektorý
rodič neskrýva úsmev a nadšenie nad
tým, aké šikovné má dieťa, keď niekoho
obalamutí, oklame, ako si „poradí“, aj
keď pošliape iných. Hlavne menšie dieťa
je nadšené, ak sa rodič nad takým správaním pobaví, uzná ho hrdinom...
Rodina je pre dieťa alfou a omegou,
prístavom, hlavným prostredím, kde sa
formujú jeho postoje a hodnoty. V škole
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ich môžeme len posilňovať. Rodič sa musí s dieťaťom rozprávať o....a spolu aj vyhodnocovať závery. Aj keď dieťa nechce,
rodič si musí nájsť cestičku, ako naň, aby sa otvorilo rozhovoru. Nevieme vôbec relevantne posúdiť, ako toto všetko rodičia
našich žiakov robia, a ktorí to robia. Len tušíme. A to je pre
výchovu detí málo, ak nechceme, aby z nich vyrástli namyslení, egocentrickí individualisti. ...Vidíte, jeden z ďalších obrovských neriešených problémov výchovy, a teda aj školstva, ktorý by mohol riešiť samostatný kvalifikovaný školský výchovný pracovník. Nie sú naňho peniaze....
Vážení spoluobčania! Snažila som sa aspoň trochu vykresliť vážnosť problémov v školstve. Aj keď viac všeobecne, platné pre celú spoločnosť. Napriek spomenutému som rada
a môžem so stopercentnou istotou vyhlásiť, že veľmi rozšírená

skepsa v školstve sa u nás, u mošovských učiteľov neprejavila tak, aby to vaše deti cítili. Naši učitelia napriek všetkému sú
stále ochotní, často akční a tvoriví, zanietení, prichádzajúci
s nápadmi, robiaci nad rámec svojich povinností, viac chápajúci a menej trestajúci, prísni (nie apatickí) i milujúci svoje
deti, svojich žiakov.
Milí priatelia, rodičia, spoluobčania! Začal sa nový kalendárny rok. Prajem vám pevné zdravie, osobnú pohodu, pracovné úspechy a ochranu „zhora“. Spoločne nám prajem, aby
sme nachádzali tie najlepšie cesty pre výchovu a vzdelávanie
a už v súčasnosti našli riešenia pre školstvo ako zábezpeku
budúcnosti našej krajiny.
PaedDr. Iveta Thomková, riaditeľka ZŠ

Advent v ZUŠ Mošovce
Priestory ZUŠ Mošovce sa 29. novembra 2012 v podvečerných hodinách zaplnili nielen žiakmi, ale aj ich rodičmi, starými
rodičmi, blízkymi príbuznými. Učitelia školy zorganizovali v tento deň interný koncert, na ktorom sa prezentovali výsledky
práce všetkých vyučovacích odborov: hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického. Výtvarníci vyzdobili koncertnú miestnosť i priestory školy pútavými výtvarnými dielami, ktoré dotvárali príjemnú zimnú atmosféru. Do programu sa
okrem Mošoviec zapojili aj žiaci z detašovaných pracovísk Belá – Dulice, Benice, Dubové, Jazernica, Malý Čepčín, Slovenské
Pravno, Valča, Žabokreky. Predstavili sa hrou na rôzne hudobné nástroje, spevom, divadelnými scénkami. Tanečníkov zastupovali mažoretky Devils zo Slovenského Pravna. Účinkujúcich uvádzali dievčatá z bábkarského súboru Fúzik. Celé podujatie
sa vydarilo k spokojnosti všetkých zainteresovaných, mnohí žiaci podali výborný umelecký výkon. Rodičia i učitelia mohli byť
na svoje deti právom hrdí.
PaedDr. Magdaléna Klocháňová
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KRTKO A KRÁĽOVNÁ
V MATERSKEJ ŠKOLE
Ako sa to začalo.... Pred rokom som sa zúčastnila cez Národnú
agentúru celoživotného vzdelávania prípravnej návštevy v českom
Kolíne, kde sme sa stretli učitelia materských škôl z CZ, Islandu,
Poľska a spoločne sme tri dni rokovali o tom, aký by sme vytvorili
spoločný projekt, na čo by bol zameraný a ako by naša práca fungovala. Po návrate domov nastala medzi nami neustála emailová komunikácia, kde sme dolaďovali detaily, hľadali nové kontakty, partnerov. Následne každá krajina podala svoj projekt vo svojej národnej
agentúre. Tento bol podrobený výberovej procedúre dvomi až tromi
expertmi. Až jedného dňa, počas výstupu na Popradské pleso mi zazvonil mobil. S potešením som prijala správu o pridelení grantu na
náš projekt /Comenius - školské partnerstvá/ v hodnote
21 000 Eur. Bolo to ako „blesk z jasného neba“ a najkrajšie zadosťučinenie doterajšej práce. Hneď sa mi lepšie
kráčalo, nedokázala som už myslieť na nič iné. Zabudla
som vnímať krásy Tatier, batoh mi zrazu oťažel a od tejto
chvíle som už na chrbte niesla síce krásne, ale ťažšie bremeno. Hlavným cieľom Programu celoživotného vzdelávania je podporovať vzájomnú výmenu, spoluprácu a mobilitu medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy
v rámci spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality. Od tohto sa odvíja celý náš projekt a finančné prostriedky musia byť vynaložené na tento účel. Grant
nie je možné použiť na vylepšenie školského zariadenia,
ale výlučne na projekt. Schválený projekt majú len tri materské školy na Slovensku - bratislavská, rožňavská a naša
mošovská! Máme byť naozaj na čo hrdí. Náš spoločný projekt ma názov: The mole and the queen = KRTKO A KRÁĽOVNÁ
(2012–2014) Medzi schválenými projektmi, a teda našimi partnermi
z materských škôl sú Maďarsko, Česko, Turecko, Bulharsko a Island.
Hlavné priority v našom projekte sú dve: krtko a šachy.
KRTKO ako hlavný hrdina známej rozprávky nás bude sprevádzať
rôznorodými
témami počas
školského roka. Zobrazuje
spôsob riešenia spolužitia
so
svetom
okolo nás, má
prirodzený
zmysel pre
nadväzovanie
priateľstva
a pomoci druhým. Rozvíja u detí fantáziu, predstavivosť a kreativitu, pozornosť,
koncentráciu a snahu pomáhať ostatným.
KRÁĽOVNA je základom šachu. Predstavuje svet pravidiel, logického myslenia a víťazných stratégií. Pokúsime sa o spoznávanie základných pravidiel pri šachovej hre, o funkcii a pravidlách šachových
figúrok, čo následne zvyšuje inteligenciu detí a prospieva v nasledujúcich oblastiach:
– pozornosť
– predstavivosť
– predvídanie
– porovnávanie možností
– abstraktné myslenie
– plánovanie
– zvažovanie rôznych možností
– tvorivé myslenie

– zlepšenie pamäti, fantázie
– presnosť a vôľa
Ako začíname?
Zakúpili sme našu vysnívanú interaktívnu tabuľu, cez ktorú komunikujeme s partnermi, učitelia ale aj deti. A musím povedať, že deti
majú z toho nesmierny zážitok. Ďalej ju využívame na výučbu šachov, pozeranie krtkových príbehov, ale aj mnoho iných edukačných
aktivít. Zakúpili sme veľa výtvarného materiálu, IKT vybavenie,
a mnoho pomôcok k realizácií projektu.

Čo nás čaká?
Pravidelné meetingové stretnutia, kde si budeme vymieňať poznatky
a skúsenosti z realizácie projektu. V októbri 2012 sme sa už zúčastnili prvého stretnutia v Maďarsku.
Rok 2013:
Apríl – Turecko
Máj
– Bulharsko
Jún
– očakávame návštevu detí s učiteľmi aj rodičmi z Českej republiky v našej MŠ na týždenný výchovno-vzdelávací pobyt
Júl
– naše deti s uč. aj rodičmi absolvujú týždenný výchovnovzdelávací pobyt v Českej republike
Október – meetingové stretnutie všetkých partnerov v našej MŠ
Rok 2014: Island – ukončenie projektu
Výchovno-vzdelávacieho procesu v partnerských krajinách sa
zúčastnia vždy dvaja zamestnanci, z dôvodu zabezpečenia chodu prevádzky MŠ. Veríme, že realizáciou tohto projektu získame nenahraditeľné skúsenosti a deti nové možnosti v sebarozvíjaní.
J. Lichnerová a kolektív MŠ
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ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽSTVA V ROKU 2012
narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo

11 občanov
41 občanov
27 občanov
16 občanov

NARODILI SA V ROKU 2012
Michal Deméň
Michaela Záborská
Miroslav Rišiaň
Dominika Letrichová
Šimon Ličko
Veronika Firáková

Barbora Hrčová
Aneta Brngalová
Peter Piecka
Tobias Žila
Filip Kľúčik

UZAVRELI MANŽELSTVO V ROKU 2012
Igor Kutlík
Martin Špánik
Pavol Zámečník
Stanislav Reťkovský

+
+
+
+

Martina Pajtášová
Zuzana Kubatková
Daniela Hurajová
Anna Lantošová

Miroslav Markovič
Goavanni Enrico Sassu
Milan Veselovský
Andreas Walter Stark

+
+
+
+

Lenka Tuhrinská
Zdenka Radzová
Oľga Rybárová
Michaela Israel

JUBILANTI V ROKU 2012
65. narodeniny
Mária Fánčiová
Jozef Feťko
Elena Haľamová
Anna Hanková
Mária Kafríková
Katarína Mareková
Anna Maršíková
Emília Martinusíková
Milan Maťovčík
Anastázia Michalcová
Vladimír Piecka
Anna Rakúsová
Mária Reťkovská
(ul. SNP)
Mária Reťkovská
(ul. Krčméryho)
Ján Slovák
Vladimír Sýkora

Dušan Šavol
(ul. Starý rad)
Oľga Záborská
Anna Zámečníková
Ján Žirko
70. narodeniny
Anna Barančeková
(ul. Dolný dvor)
Elena Bibzová
Marcela Bodorovská
Ivan Chorváth
Ján Krajč
Elena Krajčová
Blažej Petrovič
Milan Petrovič
Elena Piecková
(ul. Na Drienok)
Zuzana Ráhelová
Elena Šarkanová

75. narodeniny
Marta Ballová
Anna Borcovanová
Jozef Feriančik
Milan Lojka
(ul. Krčméryho)
Anna Lúdiková
Ondrej Lvončik
Mária Mičíková
Anna Šarlinová
Mária Trofimenková

Karol Mondek
Pavlína Petrovičová
Eleonóra Rybová
Anna Sklenárová
85. narodeniny
Jozef Firák
Emília Frličková
Etela Kubíková
Elena Lichnerová
90. narodeniny
Ján Bada
Eva Dírerová
Emília Dvornáková
Oľga Juhászová
Juraj Lepieš
Milina Milanová
Františka Slováková
Anna Sýkorová

80. narodeniny
Juraj Ballo
Elena Barančeková
Arpád Džadoň
Elena Košová
Darina Líšková
Milan Lojka
(ul. Vidrmoch)

ROZLÚČILI SME SA V ROKU 2012
Jozef Petrovič
62-ročný
Anna Rožková 77-ročná
Matej Baranček 74-ročný
Mária Juríčková 81-ročná
Ľudmila Valocká 89-ročná
Ernest Poništ
78-ročný
Jozef Šavol
67-ročný
(zomrel v Čechách 2. 7. 2010)

Mária Boďová
Ján Borcovan
Milan Hanko
Anna Hrčová
Igor Šavol
Rudolf Janec
Emília Frličková
Marián Tomáš

69-ročná
87-ročný
67-ročný
82-ročná
41-ročný
77-ročný
85-ročná
63-ročný

Jozef Firák

85-ročný

Bývalí Mošovčania
Jozef Halgaš
82-ročný,
bytom v Turčianskych Tepliciach
Anna Košová
90-ročná,
bytom v Bratislave
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FO ŠK Drienok Mošovce

Vážení spoluobčania,
začiatok každého roka sa vždy spája s rôznymi druhmi gratulácií, prianí, želaní či predsavzatí, a preto aj my, funkcionári
a futbalisti nášho obecného futbalového klubu v Mošovciach, vám prajeme do nového roku 2013 všetko dobré a aby sa Vám
všetkým splnilo to, čo si Vy osobne prajete. Zároveň by sme chceli využiť túto príležitosť a poďakovať všetkým tým, ktorí akokoľvek pomohli pri zabezpečovaní činnosti FO, či už sponzorstvom, svojou prácou, poukázaním 2% daní, dobrými nápadmi,
vstupným, svojimi prostriedkami a podobne v roku predošlom – 2012 a zároveň vysloviť presvedčenie, že nám priazeň zachováte aj v roku 2013.
Dnešná doba v našej krajine športu nepraje, a preto je akákoľvek pomoc zo strany občanov mimoriadne potrebná a dovoľujeme si tvrdiť, že pre futbalový oddiel existenčná. Rok 2012 môžeme
hodnotiť z pohľadu výsledkov ako rok, ktorý nám priniesol aj radosť, ale i smútok. Družstvo dospelých jarnú časť hralo V. ligu
skupiny B a aj keď získalo 30 bodov, tak ako tretie družstvo od
spodu tabuľky vypadlo a treba povedať, že aj vďaka veľmi podivným výsledkom ostatných zostupom ohrozených družstiev v závere súťaže. Pre jesennú časť okresnej súťaže sa FO rozhodol zabudovať do družstva hráčov končiacich v doraste a dorastencov, kto-

rí ešte majú dorastenecký vek, ale výkonnostne by
pri ich poctivej tréningovej práci a ich talente
mohli v budúcnosti úspešne reprezentovať prostredníctvom futbalu našu obec. Družstvo dorastencov v sezónne 2011/2012 skončilo v okresnej
súťaži na 3-ťom mieste a hlavne jarná časť bola
z ich strany spanilou jazdou, ale treba zároveň povedať, že aj vďaka trom hráčom z Blatnice, ktorí na
jarnú časť posilnili naše dorastenecké družstvo
a boli hlavne účasťou na tréningoch a prístupom
vzorom pre našich kmeňových hráčov. Futbalový
ročník 2011-2012 bol ale zároveň pre niektorých
našich dorastencov ročníkom posledným pre dosiahnutie veku 18 rokov, dôsledkom čoho nastala
v doraste pre funkcionárov FO zložitá situácia,
pretože pre futbalový ročník 2012-2013 zostalo 6 hráčov, ktorí ešte spĺňali vek pre dorasteneckú kategóriu. Aj napriek enormnej snahe si požičať chýbajúcich hráčov z iných klubov sa situáciu vyriešiť nepodarilo. Preto nakoniec padlo rozhodnutie, že
družstvo dorastencov do súťaže neprihlásime. Traja hráči vekom ešte dorastenci išli na hosťovanie do iných klubov a traja boli
zaradení do mužstva dospelých. Je len na nich, aký prístup k futbalu zvolia a ako sa popasujú o miesto v základnej zostave.
Je pre nás potešiteľné, že aj keď A-mužstvo Mošoviec je jedno z najmladších v najvyššej okresnej súťaži, po jesennej časti prvej triedy zimuje na 2. mieste.
Naši najmladší reprezentanti, t.j. žiaci a prípravka, sa v okresných súťažiach plne udomácnili a môžeme povedať, že tieto
dve družstvá nám robia radosť ani nie tak výsledkami, ale že ich výkony sa zo zápasu na zápas zlepšujú. Prípravka je jedným
z kandidátov na prvé miesto vo svojej skupine (po jeseni zatiaľ 3. miesto). U žiakov stále doplácame na ich nízky vek, ale
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u niektorých aj na ich osobný prístup. Je potešiteľné pre nás, že v týchto dvoch mládežníckych družstvách je veľa talentov, ktorí pri správnom vedení trénerov i rodičov budú v budúcnosti úspešne reprezentovať našu obec. Ako sa už spomínalo získať
zdroje pre činnosť FO je veľmi ťažko, ale i napriek tomu sa koncom roku 2012 podarilo vedeniu FO získať na svoju stranu zaujímavého sponzora . Je to Poštová banka, a.s., ktorá si vybrala z celej SR 10 FO, ktoré bude za určitých podmienok sponzorovať. Mali sme to šťastie, že medzi vybranými oddielmi sme sa ocitli aj my, Mošovčania. Forma ich sponzoringu je nasledovná: ak klienti Poštovej banky uhradia svoj nákup bankovou kartou, Poštová banka z danej sumy poukáže naspäť klientovi
0,5 % zo sumy zaplatenej kartou a 0,5 % poukáže FO Mošoviec. Klienta táto služba nebude nič stáť a ak dá klient súhlas, má
možnosť bezplatne podporiť svoj klub. Budúcnosť ukáže, ako sa uvedená spolupráca prejaví a či vylepší finančné podmienky
nášho FO. Náš FO je stále zaregistrovaný ako nezisková organizácia pre získanie dvoch percent z daní, a preto Vám, vážení
spoluobčania, dávame tiež uvedenú skutočnosť na vedomie a kto by prejavil záujem poukázať svoje 2 percentá na náš FO, môže
tak učiniť do 30. 4. 2013.Treba sa len kontaktovať na členov výboru FO.
Dávame ešte na vedomie, že jarná čas futbalovej sezóny začína 24. 3.2013. Týždeň pred jej zahájením bude rozlosovanie
uvedené v regionálnom denníku Život Turca alebo si ho môžete pozrieť na stránke TFZ www.tfz.sk
Všetci veríme, že jarná časť sa naším futbalistom vo všetkých kategóriách vydarí a potešia tak futbalového fanúšika
v Mošovciach.
Na záver nám ešte raz dovoľte všetkým, ktorí sa okolo futbalu nejakým spôsobom točia, srdečne poďakovať a aj všetkým
ostatným ešte raz popriať do nového roku všetko dobré, veľa zdravia a splnenie všetkých osobných prianí.
FO ŠK Drienok Mošovce
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ČRIEPKY
Krásne slnečné príjemne mrazivé počasie v nedeľu 9. 12. 2012 popoludní vylákalo Mošovčanov na námestie, aby všetci
spolu – malí aj veľkí – zažili neopakovateľnú atmosféru Mošovských zimných radovánok.
Spokojní boli asi všetci – predávajúci, kupujúci, obdarované deti aj diváci.
Bola tu vianočná hudba, radostný spev, ozdoby, dekorácie, koláčiky, punč... Mikuláš s darčekmi, rozžiarené detské očká,
dobrá nálada.
O rok sa stretneme zas.

V príjemnom prostredí mošovského
kaštieľa sme sa 12. decembra 2012
stretli na celoturčianskej, ba až celoslovenskej prezentácii nového prepracovaného a doplneného vydania Turčianskych povestí.
Ich autorom je turčiansky spisovateľ,
pedagóg, literárny vedec, Mošovčan
Jozef Tatár. Krásnu knižočku zlatou trávou z Tlstej krstili a k čitateľom vyprevadili Michal Sygút, primátor Turčianskych Teplíc a Peter Mojtek, starosta
Mošoviec. Kto si knižočku na prezentácii kúpil, mal možnosť obohatiť si ju autorovým podpisom. Turčianske povesti by nemali chýbať v žiadnej knižnici.

Slovenské národné literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice a obec Mošovce pripravili pri príležitosti 120. výročia narodenia Štefana Krčméryho literárno – hudobný program Pozdrav odmlčaného básnika.
Život a dielo básnika, prozaika, literárneho vedca, kultúrneho dejateľa, mošovského rodáka sme si pripomenuli 18. decembra 2012 v mošovskom kaštieli. Prítomným sa prihovoril PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ SNLM SNK, v kultúrnom programe sa predstavili
priatelia poézie a prózy Kruh 3P – Eva Benčíková, Zuzana Bukovská, Gabriela
Hamranová, Martin Klein, Zuzana Kmeťová, Zuzana Kramárová
a Eva Potůčková, na husliach
hral Ľubo Šamo. Scenáristicky
a režijne program pripravili Eva
Kalnická a Vlasta Kunovská. Za
Maticu slovenskú sa hosťom prihovoril jej predseda Ing. Marián
Tkáč, PhD. Riaditeľ Literárneho
ústavu MS PaedDr. Miroslav
Bielik vyhlásil prvý ročník celoslovenskej literárnej súťaže určenej mladým literátom O cenu Štefana
Krčméryho.
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ORGANIZOVANÉ PODUJATIA V OBCI MOŠOVCE 2013
19. január 2013

2. Maškarný ples

09. február 2013

Fašiangy – pochod masiek a dychovej hudby obcou, Fašiangová zábava

30. apríl 2013

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

12. máj 2013

celoobecná oslava Dňa matiek s vystúpením detí miestnych škôl

máj 2013

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

30. jún 2013

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

11. – 14. júl 2013

Grand Prix Slovakia 2013, orientačný beh

27. – 28. júl 2013

Oslavy 780. výročia 1. písomnej zbierky o obci a 220. výročia
narodenia Jána Kollára

august 2013

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

24. – 25. august 2013

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

4. – 5. október 2013

19. ročník tradičného „Mošovského jarmoku“ na námestí obce

8. december 2013

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

21. december 2013

Futbalový turnaj OLD BOYS

28. december 2013

Vianočný stolnotenisový turnaj – telocvičňa ZŠ Jána Kollára

Už teraz sa tešíme na bohatú a aktívnu účasť !
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