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Vážení spoluobčania,
dostáva sa Vám do rúk ďalšie číslo nášho občasníka
Hlas Mošoviec, možno v nezvyklom čase na aký ste
boli zvyknutí a určite oneskorene oproti predchádzajúcim rokom. Tento nezvyklý čas a oneskorenie vydania
nášho občasníka má svoj dôvod. Rok 2014 bol určite
rokom volebným a tento volebný čas bol zakončený
pred niekoľkými dňami pre nás najdôležitejšími voľbami, voľbami do orgánov samosprávy obcí. A keďže
mnohé organizácie tretieho sektora majú „veľké problémy“ s nestrannosťou dedinských periodík, ktoré považujú za „hlasnú trúbu vládnucich poslancov a starostu“, rozhodli sme sa po dlhšom uvažovaní vydať
toto číslo až po komunálnych voľbách, pretože aj súčasťou týchto volieb sa čoraz častejšie stáva boj o moc,
súboj o pozície a zďaleka už nejde o riešenia, vízie
alebo hodnoty.
Je po voľbách, v najbližšom čase budú konštituované nové orgány obce, končí volebné obdobie
2010–2014 a pomaly prichádza čas Vianoc a koniec
roka, teda všetko dosť dobré dôvody na bilancovanie.
Napriek týmto dobrým dôvodom tak neurobím.
Dovoľte mi však zamyslieť sa nad prácou starostu
ale aj poslancov obecného zastupiteľstva. Priznám sa,
že niektoré tieto myšlienky som si prečítal v rôznych
periodikách a na niektoré ma priviedli moje stretnutia
a rozhovory so starostkami a starostami regiónu Turca,
pri ktorých sme rozoberali našu prácu.
Byť dedinským starostom je krásne povolanie.
Ponúka možnosť ovplyvniť budúcnosť obce. Ale dedinský starosta si musí aj trikrát všetko spočítať, preveriť,
zohľadniť dopady a nakoniec s odhodlaním začať, aj
keď vie, že u niektorých prebudí trochu škodoradostnosti v zmysle „počkáme si, kým sa nepopáli“. Vtedy
starostovi nesmierne pomáha podpora poslancov
obecného zastupiteľstva.
Byť dedinským starostom je krásne povolanie.
Vyžaduje zodpovednosť za vlastné činy a rozhodnutia.
Zodpovednosť často veľmi ťaží. Nedá spať, vnáša do
rodiny nervozitu, oberá o sily, prináša vrásky na tvári.
Vyžaduje dlhé popoludnia aj víkendy strávené nad počítačom nielen na obecnom úrade, ale aj doma.
Byť dedinským starostom je krásne povolanie.
Vyžaduje však aj mieru. Mieru v konaní a plánovaní.
Starosta vie, že by bolo pekné, keby naraz opravil
miestne komunikácie, vybudoval to či ono, čo v obci

chýba, opravil obecné budovy. Vie sa vcítiť do pozície
mladých rodín, aj do myšlienok starých ľudí obávajúcich sa o dôstojné dožitie v starobe. Ale nezostáva mu
nič iné, len rozdeľovať dostupné zdroje na viacero rokov a viac oblastí. Mnohokrát ho bolí kritika, prečo
niečo ešte stále nie je a kedy to konečne bude. Mrzí ho
neuznanie dlhej a náročnej práce, či zľahčovanie ťažko
dosiahnutého úspechu. Mnohým klebetám sa ťažko
ubráni, najmä tým, ktoré hovoria, že niečo urobil,
alebo povedal, hoci to tak nebolo. Rodinní príslušníci
dedinského starostu vedia, aké je jeho povolanie. Sú
to oni, ktorí mu veľa ráz podajú prvú pomoc. Im patrí
veľká vďaka.
Byť dedinským starostom je krásne povolanie. Sú situácie, ktoré ho urobia šťastným. Patria medzi ne poďakovania občanov za vyriešenie problémov, posedenie s jubilantmi, vydarené podujatia, úspechy miestnych organizácií. Radosť prinesú aj úspešné projekty,
či výsledky hospodárenia, keď na obecnom účte zostane nejaká rezerva aj do budúceho roku.
Milí spoluobčania, tieto myšlienky som si dovolil citovať a napísať nielen preto, že skutočne odzrkadľujú
prácu starostu, ale aj preto, aby boli posolstvom novému starostovi a novým poslancom obecného zastupiteľstva.
Už som napísal, že prichádza čas Vianoc, koniec roka a preto mi dovoľte, aby som Vám zaželal spokojné
a šťastné vianočné sviatky v kruhu Vašich najbližších
a do nového roku 2015 predovšetkým zdravie, spokojnosť a úspech v práci i v rodine.
Ďakujem všetkým našim spolkom, združeniam a organizáciám za dobrú spoluprácu nielen v roku 2014
ale v celom volebnom období a verím, že tak ako doteraz, budú pokračovať aj v nastávajúcom roku.
Ďakujem aj všetkým aktívnym občanom za ich otázky, pripomienky, za ich slová, niekedy kritické, inokedy
pochvalné, všetky nám pomáhali v práci pre obyvateľov našej obce.
V neposlednom rade moje poďakovanie patrí poslancom obecného zastupiteľstva a tiež celému kolektívu zamestnancov obecného úradu, nielen za vykonanú
prácu ale aj za aktivitu, s akou pristupovali k stále pribúdajúcim pracovným úlohám, za vytváranie dobrej
atmosféry na pracovisku a za ochotu pomôcť v akejIng. Mgr. Peter Mojtek
koľvek práci.
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Komunálne voľby
Po odsúhlasení zápisnice, ktorú vypracovala miestna volebná komisia, na základe zistených skutočností
počas komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili 15. novembra 2014 Vám aj touto cestou oznamujeme výsledky hlasovania v našej obci.
Z celkového počtu 1138 zapísaných voličov sa hlasovania zúčastnilo 685 voličov, čo je 60,19%. Počet
platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ bol 661 a počet platných hlasovacích lístkov
pre voľbu starostu obce bol 663.
Starostom obce Mošovce sa stal Ing. Peter Košík s počtom hlasov 301.
Umiestnenie ostatných kandidátov:
– Ing. Elena Giertlová – 252 hlasov
– Pavol Hrča – 57 hlasov
– Radomír Ličko – 53 hlasov
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
– Jana Fánčiová – 420 hlasov
– Mgr. Katarína Sadloňová – 386 hlasov
– RSDr. Jozef Dírer – 363 hlasov
– Mgr. Ľudmila Piecková – 337 hlasov
– Svetlana Petrovičová – 333 hlasov
– Elena Tarašová – 328 hlasov
– Stanislav Géryk – 291 hlasov
– Ján Tesák – 281 hlasov
– Ing. Peter Matula – 260 hlasov
Náhradníci:
– Ľubomír Michalec – 235 hlasov
– Miroslav Polóny – 234 hlasov
– Marián Šipula – 199 hlasov
– Jarmila Janáková – 165 hlasov

Zmena v číslovaní domov = zmena v dokladoch
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravuje v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy informačný systém registra adries ako súčasť projektu v rámci
Operačného programu informatizácie spoločnosti. Register
adries je novým inštitútom právneho poriadku, ktorý bude
tvoriť jeden zo základných referenčných registrov integrovaného informačného systému verejnej správy. Medzi základné
údaje zapisované do registra budú patriť aj údaje o súpisnom
a orientačnom čísle a o názve ulice, t.j. údaje, o ktorých podľa
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhoduje obec v rámci originálnej kompetencie.
Základným zdrojom pre inicializačnú migráciu dát do
registra bude Register obyvateľov Slovenskej republiky
(REGOB). Číselník registra adries v Regobe obsahuje však
množstvo nepresností a dát, ktoré sú v rozpore so skutočným
stavom. Doplnenie potrebných údajov, vyčistenie, resp. odstránenie nesprávnych údajov, opravy adries, priradenie orien-

tačných čísiel k súpisným číslam sme už v zostavách vykonali, následne na to bolo potrebné vykonať zmeny v osobných
dokladoch. Väčšina občanov už tak urobila.
Sú však ešte takí, ktorí o tejto skutočnosti zatiaľ nevedeli,
a teda osobné doklady si nevymenili. Obraciame sa preto na
nich s výzvou, aby prišli na evidenciu obyvateľov tunajšieho obecného úradu vyzdvihnúť si potvrdenie o pridelenom
orientačnom čísle, následne sa týmto dokladom preukážu
na OO PZ v Turčianskych Tepliciach, kde im bude bezplatne vystavený nový občiansky preukaz. Následne na to
bude potrebné vymeniť všetky doklady, v ktorých je uvedená adresa trvalého pobytu.
Tabuľky s orientačnými číslami sú už hotové a do konca kalendárneho roka ich obec bezplatne doručí do každého domu.
Veríme, vážení spoluobčania, že pochopíte vážnosť a dôležitosť tejto problematiky a k jej zdarnému zrealizovaniu budete pristupovať zodpovedne, za čo vám už teraz vopred ďakujeme.
Bc. Danuša Lúdiková, pracovníčka evidencie obyvateľstva
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Hospodárenie obce vo volebnom období 2010–2014

Významné investičné akcie v roku 2011:
– rekonštrukcia PZ
– rekonštrukcia ZUŠ
– osvetlenie Čerňakovo
– pozemok pri DS

– projektová dokumentácia – Zberný dvor
– územný plán – II. etapa
– nákup sporáku pre ŠJ ZŠ

Významné investičné akcie v roku 2012:
– rekonštrukcia PZ, ZŠ a ZUŠ – dofinancovanie
– rekonštrukcia sociálnych zariadení – prízemie budovy OcU
– územný plán – II. etapa – pokračovanie

Materská škola v roku 2012 získala v programe Comenius
grant vo výške 16 800,– Eur.
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Významné investičné akcie v roku 2013:
– oprava výtlkov miestnych komunikácií na uliciach Starý rad,
Mládeže a SNP
– rekonštrukcia sociálnych zariadení – budova Materskej školy – jedno oddelenie

Hlas Mo‰oviec

– rekonštrukcia osvetlenia pri požiarnej zbrojnici
– oprava miestnej komunikácie v časti Mošovce smer Rybníky (Prostrednica)
– zakúpenie drevenej chatky za účelom odkladania náradia
a pomôcok pre Materskú školu

Fotodokumentácia – rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materskej škole

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť prehľad niektorých výdavkov za služby, ktoré obec zabezpečuje pre svojich občanov.

V roku 2012 obec doplácala na komunálny odpad sumu 4 443,86 Eur, ktorú získala z jarmoku.
V roku 2013 obec z rozdielu medzi príjmami a výdavkami na komunálny odpad zakúpila 4 ks 1100 l kontajnerov.
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú obce povinné zverejňovať všetky faktúry, objednávky, zmluvy ako aj dodatky k zmluvám. Obec všetky faktúry a zmluvy zverejňuje na svojom webovom sídle www.mosovce.sk, kde si ich môže pozrieť každý občan.
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Významné investičné akcie v roku 2014:
– projektová dokumentácia pre ohlásenie udržiavacích prác –
Mošovský park
– vypracovanie projektu na základe vyhlásenej výzvy na revitalizáciu parku
– územný plán – III. Etapa (dokončenie)
– rekonštrukcia sociálnych zariadení v penzióne ŠRZ Drienok s.r.o.
– rekonštrukcia strechy sociálnych zariadení v areáli ŠRZ
Drienok s.r.o.
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– projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu strechy Domu smútku
– rekonštrukcia strechy Domu smútku
– plynový kotol – Materská škola
– výroba a montáž drevených okeníc – chatky v areáli ŠRZ
Drienok s.r.o.
– výmena podlahových krytín v penzióne ŠRZ Drienok s.r.o.

V roku 2014 obec uzatvorila Zmluvu o termínovanom úvere vo výške 70 000,– Eur s dobou splatnosti 10 rokov. Úver bol
prijatý na investičné a rozvojové programy do majetku obce. V tomto roku sa úver vyčerpal vo výške 39 719,82 Eur. Zostatok
úveru pre rok 2015 je vo výške 30 280,18 Eur.
Zostatok úveru z roku 2012 je k 31. 10. 2014 vo výške 62 500,– Eur. Splatnosť tohto úveru je vo februári 2017.
V priloženom grafe si môžete pozrieť vývoj podielových daní, ktoré do
obce prichádzajú v mesačných intervaloch. Nakoľko z rozhodnutia Vlády
SR sú v posledných dvoch rokov
znížené podielové dane, obec nemohla napredovať tak, ako bolo naplánované. Musela znížiť svoj rozpočet ako
aj rozpočty pre Materskú školu,
Základnú školu a aj Základnú umeleckú školu.
Napriek všeobecne nepriaznivej finančnej situácii obec v tomto volebnom období dokončila významné investičné akcie – rekonštrukciu ZŠ,
ZUŠ a požiarnej zbrojnice, ktoré boli
financované nielen z prostriedkov
z Eurofondov a z návratných zdrojov
financovania, ale aj z vlastných zdrojov obce.
Mária Solárová
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Rok 2013 v znamení osláv Jána Kollára
Minulý rok spestrili každodenný život Mošovčanov dve
okrúhle výročia, a to 220 rokov od narodenia Jána Kollára
a 780 rokov od prvej písomnej zmienky o obci. Spomienkové
oslavy na Jána Kollára sa konali nielen v rodnej obci básnika,
ale aj na miestach jeho štúdií, pôsobení a v neposlednom rade
v mieste jeho posledného odpočinku.
V rámci sobotného kultúrneho programu Ing. Alena
Klaudínyová pripravila pásmo o Jánovi Kollárovi, v ktorom
odzneli zaujímavosti zo života Jána Kollára doplnené recitáciou fragmentov zo Slávy dcery a Národných spievaniek v podaní Danuši Lúdikovej, Jany Fánčiovej a Aleny Klaudínyovej.
Jána Kollára a jeho odkaz prítomným predstavil Doc. PaedDr.
Jozef Tatár. Jeden z potomkov Jána Kollára – prapravnuk
Gerald Schnabelrauch, ktorý žije v nemeckom meste Suhl,
prítomných pozdravil prostredníctvom krátkeho písomného
pozdravu. Z jeho listu poznať, že Mošovce a celý Turiec mu
zostali v srdci a spomienkach trvalo uložené. Ako sa vyjadril
„vždy sa rád dozvedám o rôznorodých kultúrnych aktivitách
Mošoviec a Turca. Slávnostným odhalením sochy Jána
Kollára (od Fraňa Štefunku) v roku 1963 som začal s našou
rodinou spoznávať krásny domov Jána Kollára a naše príbuzenské väzby. To ma viedlo k mnohým cenným stretnutiam
a priateľstvám, za ktoré som veľmi vďačný“.
V nedeľu sa konali slávnostné služby Božie za účasti poslankyne NR SR PhDr. Evy Hufkovej, župana ŽSK Juraja
Blanára, Spoločnosti Jána Kollára v Prahe, delegácie zo srbského Lalita, delegácie Slovenského evanjelického zboru
v Budapešti a ďalších hostí. V rámci slávnostných služieb božích v Evanjelickom kostole a. v. v Mošovciach odznelo literárne pásmo o živote Jána Kollára v podaní Mgr. Andrey
Borcovanovej a Mgr. Juraja Borcovana. Slávnostný sprievod
sa presunul k soche Jána Kollára, kde si prítomní položením
kvetov uctili pamiatku na Jána Kollára. V popoludňajších hodinách delegácia Slovenského evanjelického zboru z Budapešti a Dolného Kubína navštívila expozíciu Múzea Jána
Kollára, ktorá ich veľmi príjemne prekvapila. Hlavne návštevníci z Budapešti boli dojatí a vďační Mošovčanom za krásne
vybudované múzeum, ktorým si uctili svojho najslávnejšieho
rodáka.

Veľvyslanec SR v Berlíne Mgr. Igor Slobodník s dr. Pheilom, starostom
obce Lobeda a ev. farárkou. Foto archív Veľvyslanectva SR v Berlíne

V nemeckej Jene, v ktorej Kollár študoval a v Lobede,
v ktorej vykonával pastoračnú činnosť a zoznámil sa s budúcou manželkou Friderikou sa 18. 7. 2013 z iniciatívy slovenského veľvyslanca v Berlíne Mgr. Igora Slobodníka konalo
spomienkové stretnutie k výročiu Jána Kollára. Stretnutia sa
zúčastnil aj viceprimátor mesta Jena Frank Schenker, bývalý
pedagóg Jenskej univerzity dr. Sigmar Pfeil (z vlastnej iniciatívy sa naučil po slovensky a v 80. rokoch prišiel s myšlienkou
vytvorenia Kollárovho pomníka), pastorka ev. cirkvi v Lobede
Maria Kriegová a ďalší prívrženci Jána Kollára.

Pamätná tabuľa J. Kollára v Lobede. Foto archív Veľvyslanectva SR
v Berlíne

Dňa 22. júla 2013 prapravnuk Jána Kollára Gerald
Schnabelrauch s manželkou navštívili hrob Frideriky Kollárovej, rod. Schmidtovej v južnej časti Starého cintorína vo
Weimare. Táto časť cintorína je pamiatkovo chránená. Pán
Schnabelrauch upozornil, že písmo na hrobe Frideriky je vyblednuté a nečitateľné a je potrebné ho obnoviť. Slovenské
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veľvyslanectvo v Berlíne na svoje náklady v júli tohto roku
písmo zreštaurovalo a dalo očistiť pomník.

V deň výročia narodenia Jána Kollára (29. 7.) sa uskutočnilo slávnostné kladenie vencov pri pamätných tabuliach
v Budapešti, v ktorej pôsobil ako evanjelický farár 30 rokov.
Predstavitelia slovenských národnostných samospráv a členovia Slovenského evanjelického zboru v Budapešti sa zišli pri
pamätnej tabuli Jána Kollára na Deakovom námestí. Pamiatku
J. Kollára si uctil aj bývalý mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku PhDr. Peter Weiss,
CSc., ktorý zdôraznil, že „dielo, ako aj odkaz učenca, kňaza
má dopad a hodnotu aj na súčasnosť. Životné dielo a dlhoročné pôsobenie J. Kollára má pritom zásadný význam pre
tradíciu a pôsobenie slovenskej komunity v Maďarsku“. Hold
pamiatke J. Kollára vzdal aj riaditeľ Slovenského inštitútu
v Budapešti Gabriel Hushegyi. Slávnostné kladenie vencov sa
uskutočnilo aj pred vstupom do bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákociho ulici.
V mieste posledného odpočinku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe sa stretli členovia Spoločnosti Jána
Kollára, riaditeľ Slovenského inštitútu Mgr. Ladislav Snopko
a ďalší prítomní, aby si uctili pamiatku na Jána Kollára položením vencov na jeho hrob.

Členovia spoločnosti Jána Kollára v Prahe pri kladení kytice
pred sochou Jána Kollára na námestí. Foto Peter Lúdik
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V roku 2013 navštívilo Múzeum Jána Kollára 1249 návštevníkov a Múzeum mošovských remesiel 937 návštevníkov.
Aj keď návštevnosť múzeí v roku 2014 ešte nie je ukončená,
do konca októbra bol v Múzeu Jána Kollára približne rovnaký
počet návštevníkov ako v minulom roku. Tento rok stúpla návštevnosť v Múzeu mošovských remesiel o vyše dvesto návštevníkov. Zo základných škôl to boli okrem domácej mošovskej školy základné školy z Turčianskych Teplíc, Martina (J.
Krónera, Ľ. Dolinskeho, Jahodnícka), Vrútok, Blatnice, Levíc,
Čadce, Sučian, Žiliny (V. Javorku, Gaštanová), Žiaru Nad
Hronom, Banskej Bystrice, Poviny z Kysuckého Nového
Mesta, ale i bývalí žiaci mošovskej základnej školy, ktorí mali stretnutie v našej obci po 54 a 60-tych rokoch od ukončenia
základného štúdia.
Zo stredných škôl múzeum navštívili študenti gymnázií
z Lučenca, Šurian, Martina, Nitry (Športové gymnázium,
Stredná zdravotná škola).
Múzeum Jána Kollára navštívili aj študenti Katedry slovenského jazyka a Univerzity tretieho veku z Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici.
K pravidelným návštevníkom múzeí patria Centrum voľného času z Kysuckého Nového Mesta a kúpeľní hostia Turčianskych Teplíc. V roku 2013 a 2014 navštívili múzeá Zväz
zdravotne postihnutých z Kanianky, Bánoviec Nad Bebravou,
Valašskej Belej; Jednota dôchodcov z Nitry, Zvolena,
Bohdanoviec nad Trnavou; Klub dôchodcov z Martina,
Turčianskych Teplíc, Levíc a Devínskej Novej Vsi; Slovenský
zväz ochrancov prírody a krajiny z Prievidze; Evanjelický cirkevný zbor z Chmeľova; Miestny odbor Matice slovenskej
z Turian; Spoločnosť priateľov Hričovského hradu zo Žiliny;
Spolok sv. Vojtecha z Kysuckého Nového Mesta; členovia
Panslovanskej únie bulharskej z Bratislavy; návštevníci
z Čachtíc, Prievidze, Blatnice, Žiliny, Novej Bane, Brezna,
Kálnice, Humenného, Nitry, Turčianskeho Jasena, Očovej,
Sliaču, Trenčína, Nových Zámkov, Banskej Bystrice, Močenku, Bratislavy, Nového Mesta Nad Váhom, Turian, Bučian,
Topoľčian, Prešova.
Múzeá navštívili aj návštevníci z netradičných miest, napríklad zo slovenskej obce Havaj, ktorá sa nachádza v okrese
Stropkov, ale i študentka z Brazílie.
V roku 2013 a 2014 navštívili naše múzeá aj zaujímavé zahraničné návštevy, napríklad zo Srbska spisovateľ Miroslav
Demák z Dolnej Pazovej, z Nemecka veľvyslanec SR
v Berlíne Mgr. Igor Slobodník, z Maďarska Slovenský evanjelický zbor a poslanci XIV. obvodu z Budapešti, z Českej republiky literárny historik, kritik, moderátor a pedagóg profesor Martin C. Putna z Karlovej univerzity v Prahe s priateľmi
z Viedne, deti a učitelia z Kolína a Talianska v rámci projektu
Materskej školy v Mošovciach Comenius – školské partnerstvá v projekte: „The mole and the queen“ a Základnej školy
v Mošovciach v rámci projektu „Orbis pictus“.
Počas jarmoku už niekoľko rokov prejavujú záujem o mošovské múzeá aj jarmočníci. V roku 2013 navštívilo Múzeum
Jána Kollára 123 návštevníkov a v tomto roku 202 návštevníkov. Rovnako stúpol aj počet návštevníkov v Múzeu mošovských remesiel. Minulý rok navštívilo toto múzeum 84 a tento rok 249 návštevníkov.
Aj v minulom roku bol záujem o mošovské múzeá v slovenských médiách. Dňa 7. 2. bolo Múzeum mošovských remesiel prezentované na Rádiu Regina Banská Bystrica v relácii Mozaika. Redaktor Rozhlasu a televízie Slovenska Milan
Matušinský so svojím televíznym štábom natáčali 20. 3. v mo-
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šovských múzeách reláciu Slovensko v obrazoch, ktorá bola
7. 4. odvysielaná na Jednotke. V deviatom čísle časopisu
Knižnica vyšiel článok o oslavách Jána Kollára pod názvom
„Spomienkové oslavy k 220. výročiu narodenia Jána Kollára“.
Turistická informačná kancelária v Martine roku 2014 vydala mapu s historickými zaujímavosťami regiónu Turca. Na
trase česko-slovenskej vzájomnosti (Fulnek, Hodslavice,
Pustevny, Bílá-Klokočov, Turzovka, Veľké Rovné, Budatín,
Žilina, Martin, Bystrička, Kláštor pod Znievom, Mošovce,
Turčianske Teplice) návštevníci zbierajú pečiatky, vďaka ktorým spoznávajú zaujímavé pamiatky našej histórie.
V novembri tohto roku štáb TV Joj natáčal expozíciu
Múzea Jána Kollára do Veľkých novín. Spot bol vysielaný
7. novembra večer.
Vďaka darom mošovských rodín Ing. Jaroslava Tesáka,
Zdenky Záborskej a Ing. Aleny Reťkovskej i syna Blaženy
Urbanovej Šikurovej Ing. Jána Urbana z Prahy pribudli do múzeí zaujímavé predmety. Rodina Tesáková prispela do expozície dobovými tkanými uterákmi a utierkami a nástrojmi na
spracovanie nití. Rodina Urbanová darovala dlhý hnedý dámsky kožuch s čiapkou, detskú vyšívanú košieľku, vlnený muf,

ale i rôzne vyšívané obrusy, dečky, nástenky a rôzne iné dobové textilné doplnky. Zdenka Rožková prispela do Múzea
mošovských remesiel peknými niteľnicami, ciepkami, rôznymi cievkami s ľanovými a konopnými niťami, člnkami a inými
pomôckami používanými pri tkaní. Ing. Alena Reťkovská prispela dobovými kuchynskými nádobami, dečkami, „štráfkami“ a inými doplnkami. V tomto roku Ing. Ján Maruňák
z Martina daroval Múzeu Jána Kollára plaketu, ktorú vydražil
cez internet. Plaketu s podobizňou Jána Kollára odlievali bratia Čermákovci v Hořovickej zlievarni a bola vystavovaná na
slávnej českoslovanskej výstave v Prahe roku 1897. Aj touto
cestou všetkým darcom ďakujem za ich ochotu podeliť sa
o svoje dobové predmety s návštevníkmi múzeí. Aj vďaka takýmto darom mohla byť v roku 2013 doplnená výstava
„Mošovce v archívnych prameňoch a na dobových fotografiách“ o zaujímavé exponáty.
V roku 2014 sme si pripomenuli 110. výročie prevozu
ostatkov Jána Kollára z cintorína sv. Marka z Viedne na
Olšanské cintoríny v Prahe a 190. výročie prvého vydania
Kollárovej Slávy dcery.
Mgr. Adriana Brázdová

DVADSAŤ ROKOV MOŠOVSKÉHO JARMOKU
Hospodársky rozvoj stredovekých miest podporovali týždenné alebo výročné trhy. O stredovekých trhoch v Mošovciach veľa toho nevieme. K roku 1419 sa viaže prvý stredoveký údaj o konaní týždenných trhov v Mošovciach a to
v stredu. Ďalšie dve správy o týždennom trhu bez udania dňa
jeho konania sa nachádzajú na listinách z rokov 1501 a 1502.
Jarmočné právo bolo udelené Mošovciam kráľom Belom IV.
a v roku 1688 bolo znovu potvrdené kráľom Leopoldom.
Jarmoky, alebo výročné trhy, sa konali vždy v určitých
dňoch v roku a spájali sa s nejakými sviatkami. Výročné trhy
v Mošovciach boli na Fabiana a Sebastiána (január),
Stanislava (máj), na sviatok Svätej Trojice (prvá nedeľa po
Turiciach – máj, jún), na sviatok premenenia Krista Pána (august), na Matúša (september) a na Všech svätých (november).
Týždenné trhy sa konali vždy v ten istý deň v týždni.
V Mošovciach boli každý týždeň v stredu. Cez veľký pôst sa
každú stredu konali dobytčie jarmoky.
Zo spomínania našich občanov vieme, že posledný jarmok
sa konal v roku 1943. Bol veľmi chudobný, predávali sa len
perníky a ďalšie výrobky, ktoré si predávajúci doniesli v krošni na chrbte.
Po vojne sa naše jarmoky odmlčali.
Mošovský jarmok začal písať svoju novodobú históriu až
v roku 1995. Dňa 30. septembra sa Mošovce akoby mávnutím
čarovného prútika preniesli do dávnych čias, keď sa na starom
námestí ozývali hlasy remeselníkov, ktorí ponúkali rôzne výrobky pod štítom svojho cechu, všade voňal marcipán, jaternice a domáce klobásy...
Bol to jarmok ako má byť. Vtedy sa nazýval ešte Michalský
jarmok. Nepredávali sa tu žiadne vietnamské rifle, ale drevené
hrable, metly, medovníky, výšivky, zvonce, remence, opasky.
Všade rozvoniaval dobrý guľáš. Prvými organizátormi, ktorí
vdýchli život nášmu jarmoku boli predovšetkým Ing. Milan
Klaudíny, Ing. Ján Žirko, Ing. Peter Košík, ktorý bol aj prvým
riaditeľom jarmoku, ďalej Ivan Chorváth, Ľudovít Páleš, Ing.
Peter Matula, Vladimír Lilge starší, Igor Žila, Elena Kubisová,
Danuša Lúdiková. Veľmi dôležitá bola aj spolupráca so Zá-

kladnou organizáciou Slovenského zväzu chovateľov, ktorí
usporiadali vo dvore za Obecným úradom Okresnú výstavu
drobného zvieratstva, hydiny a exotov, ktorá sa stala tiež tradíciou. Jej organizátormi boli predovšetkým Milan Petrovič,
Ivan Hrča st., Pavol Polóny, Želmíra Šimonidesová, Juraj
Balo, Jakub Bielik. Prvým moderátorom bol Ivan Neuman.
Naši občania ako Ján Kozák, Pavel Sklenár st., Anna
Borcovanová, Vilma Karabeľová prvýkrát ponúkali svoje výrobky. Vo dvore za kaštieľom sa zase predávali prasce, telce,
kravy. O dobrú náladu sa postaral ľudový umelecký súbor
Hronka a ľudová hudba Kečka.
V ďalších rokoch sa postupne ustálila organizačná štruktúra jarmoku a začali sa konať aj sprievodné podujatia ako
Oblastná výstava drobných hospodárskych zvierat, výstava
ovocia, zeleniny a kvetov. Tieto jarmoky boli ešte jednodňové
a uskutočnili sa 28. 9 1996, 4. 10 1997, 3. 10. 1998, 10. 10.
1999, 16. 9. 2000, 5. 10. 2001. K jeho organizovaniu sa pridali aj ďalšie miestne organizácie, Dobrovoľný hasičský zbor
v Mošovciach, bývalé PD v Mošovciach, Zväz záhradkárov
pod vedením Ľudovíta Páleša a neskôr Ing. Pavla Kapusňáka,
bývalé SOUPaR v Mošovciach, ŠRZ Drienok, ŠK Drienok
Mošovce, miestne školy, Poľovná spoločnosť Mošovce, ktorá
sa prezentovala prvýkrát v roku 2001 svojimi poľovníckymi
špecialitami a prilákala množstvo kupujúcich z celého Turca
a Poľovné združenie Bukovina. Počas týchto jarmokov nás bavila hudobná skupina Olympia, skupina Nemôžem povedať,
mošovský rodák Marian Rovný a Jozef Stankovič, skupina
Hanuliakovci, náš DFS pod vedením PhDr. Ivety Thomkovej
a tiež naše mažoretky pod vedením Danky Hurtovej. K našemu jarmoku patril aj „obecný“ bubeník, ktorý bol menovaný
„richtárom“ Jánom Žirkom. Bol ním najprv Milan Klein a po
ňom Ján Ondrejka.
Osobitné kúzlo vnášala do našich jarmokov postava baróna
Révaia v podaní nášho dlhoročného a nezabudnuteľného moderátora Andreja Vandlíka.
Od roku 2002 bol už mošovský jarmok dvojdňový a konal sa
vždy prvý októbrový víkend. Prinášal svojim návštevníkom vyni-
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kajúce kultúrne vystúpenia. V tom roku nás zabával Jožo Pročko,
v roku 2003 to bol Zdeno Sychra, v roku 2004 bol zlatým klincom
programu Robo Kazík, v roku 2005 nás bavil humorista Rasťo
Piško a skupina Eminent, v roku 2006 sme privítali známeho speváka Pavla Hammela, 2007 to bol nezabudnuteľný DESMOD,
2008 Peter Cmorík a Jozef Benedik, 2009 skupina Komajota
a Peter Stašák, 2010 Metalinda a Drišľak, 2011 Peter Ševčík
a Moravanka, 2012 skupina LOJZO, Kristína, 2013 Martin Harich
a Vladimír Hron a 2014 Katka Knechtová a Eva a Vašek.

Počas týchto rokov sa vystriedali traja riaditelia jarmoku:
Ing. Peter Košík, Ing, Jaroslav Tesák, ktorého v roku 2011 vystriedala Ing. Ingrid Bubelínyová.
Náš jarmok má aj svojich stálych partnerov. Patrí k nim
spoločnosť Heineken, naša pekáreň Fatran, mediálni partneri
sú Život Turca, Rádio Sever.
Nesmieme však zabudnúť, že za touto dvadsaťročnou tradíciou sa skrýva práca mnohých obetavých ľudí a skvelého organizačného výboru. (Obrázky z jarmoku viď 4. str. obálky.)

Prešlo 20 rokov a chovatelia spomínajú
Písal sa rok 1995, keď sme zástupcami obecného úradu
v Mošovciach boli oslovení s myšlienkou nadviazať na tradíciu obce, usporadúvať v Mošovciach v čase jesene jarmok.
Zároveň sme boli vyzvaní ku spolupráci pri organizovaní tejto
akcie so zámerom v čase mošovského jarmoku pripraviť chovateľskú výstavu.
Po skúsenostiach pri návšteve iných chovateľských výstav
sme vedeli, že je to pre nás príležitosť pri takomto podujatí
našu činnosť spropagovať a zároveň jarmok v našej obci takouto výstavou obohatiť.
Začiatok, čiže prvý rok, bol pre nás veľmi ťažký a náročný.
Chýbal nám základný materiál, čiže klietky na umiestnenie
zvierat. Tie sme si museli zapožičať. Takáto výstava je náročná aj na financie, ktoré sme pri prvom ročníku výstavy zohnali zbierkou medzi vlastnými členmi. Výsledok nás však po prvom roku nesklamal a hneď sme sa rozhodli, že ak budeme
v tejto akcii pokračovať, potrebuje vlastné výstavné klietky

a tiež k nim potrebné príslušenstvo. Vďaka zanieteným a zručným členom sme si klietky svojpomocne aj vyrobili.
Členská základňa našej organizácie je malá a na príprave
a priebehu výstavy sa zúčastňuje len asi polovica. Žiaľ počas
tých neskutočných 20 rokov nás i mnohí členovia opustili. Za
prácu, ktorú vykonali sme im vďační a každý rok, keď výstavu
pripravujeme na nich spomíname, pretože pracujeme s materiálom, na zhotovení ktorého sa ich ruky podieľali. Taktiež nás teší,
že členovia vo vysokom veku sa stále o prácu a život v organizácii zaujímajú, veď pred 20 rokmi sa na nej i aktívne podieľali.
Bez pomoci a podpory by sa nám určite nedalo v tejto práci
20 rokov zotrvať. Priestory, ktoré nám na tento účel poskytuje
obec, sú priam ideálne. Vybudovanie haly v týchto priestoroch
oceňujú i vystavovatelia, ktorí sa na tejto výstave zúčastňujú.
Využívam túto príležitosť, aby som sa všetkým touto cestou
poďakoval za pomoc a podporu, ktorú nám prejavili.
Milan Petrovič, predseda ZO SZCH

45 rokov priateľstva Mošoviec a Lalite – ako to začalo?
alebo Dejiny jedného priateľstva
V roku 2014 si obyvatelia Lalite a Mošoviec pripomenú 45
rokov priateľstva. V júni roku 1969 na námestí v Mošovciach
prvýkrát zastal autobus s Laliťanami a o dva mesiace nato
Mošovčania zavítali do Lalite. Pátrali sme, ako k tomuto partnerstvu prišlo, čo tomu predchádzalo. A zistili sme nasledovné.
Tomuto partnerstvu výrazne dopomohlo manželstvo
Laliťana Michala Hrnčiara a Mošovčanky Zuzany Hrnčiarovej
rodenej Kňazovicovej. Stretli sa v Budapešti koncom 19. storočia, kde Michal bol na vojenčine a Zuzana, po smrti otca,
známeho Mošovského čižmára, žila u brata. Zosobášili sa
v Budapešti a do Lalite spolu prišli na prelome 19. a 20. storočia už traja aj s najstarším synom. V manželstve mali troch
synov a tri dcéry. Kontakt s rodiskom Zuzana nepretrhla, ale
v Mošovciach už bola iba raz, v roku 1906. Neskoršie v kontaktoch s rodinou pokračovali jej deti a vnúčatá. A tak v roku
1967, keď poľovníci z Turca prichádzali na Poľovnícky veľtrh,
rodák z Mošoviec Ján Bada poprosil bratranca Michala, aby
mu našiel poľovníkov v Laliti, ktorí by boli ochotní ich sprevádzať na výstave. Toho sa ujali Juraj Baťánsky a Pavel Šuľan,
spriatelili sa s Mošovčanmi Františkom Mizerom a Jánom
Badom a dohodli sa vymeniť návštevu. Laliťania Juraj
Boťánsky, Pavel Šuľan a Štefan Turčan boli na návšteve
Mošoviec v januári v roku 1968. V pláne bola poľovačka na jelene, ale sa neuskutočnila pre nákazu zveri v revíre. V júli

Mošovčania prišli do Lalite. Kým pánska časť išla na poľovačku, dámska časť hostí z Mošoviec išla na kultúrny program.
Folklórna skupina KUS-u Štefánika účinkovala v Bogojeve na
slávnostnom otvorení nového domu kultúry. Organizátori podujatia špeciálne pre hostí zo Slovenska zabezpečili konferansu programu v slovenčine, viedol ju vtedy začínajúci, dnes už
ostrieľaný spoločensko-kultúrny aktivista Ján Bohúš. Tance
v prednese štvorpárovej tanečnej skupiny očarili hostí zo
Slovenska a hneď začali plánovať hosťovanie lalického folklórneho súboru v Mošovciach. V auguste toho istého roku odcestoval vedúci folklórneho súboru Ján Tancik st. na
Slovensko dohodnúť zájazd a tu spolu s Blaženou Mizerovou
vybavili potrebné formality na uskutočnenie cesty. No
Laliťania do Mošoviec v tom roku predsa nevycestovali, znemožnil im to vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Zájazd sa uskutočnil v júni nasledujúceho roku. Pre nedostatok peňazí lalickí ochotníci ponúkli polovicu miest v autobuse futbalistom Panónie. Tak prvý zájazd bol spoločný kultúrno-športový. V lete toho istého roku Mošovčania odplatili
Laliťanom návštevu a to tak, ako sa má, dvojnásobne. Najprv
prišiel zájazd futbalistov a o dva týždne zájazd s kultúrnoumeleckým programom. Odvtedy sa zrealizovalo veľa návštev, hádam každá rodina v Laliti má známych v Mošovciach
a v priateľstvách už pokračujú ich deti, ba už aj vnúčatá. Ale
to je už iný príbeh...
Ján Tancík ml.
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Náš evanjelický chrám má 230 rokov
V tomto roku sme si pripomenuli 230. výročie posvätenia
evanjelického chrámu v našej milej obci v Mošovciach. Náš
chrám patrí k tzv. „tolerančným“. Svoj názov nesie podľa listiny cisára Jozefa II. Habsburského, ktorý v roku 1781 vydal
Tolerančný patent. Na jeho základe si mohli v obci, kde sa
našlo aspoň 100 evanjelických rodín, postaviť kostol. Po mnohých peripetiách dňa 2. 10. 1783 dostali aj mošovskí evanjelici povolenie na stavbu kostola. Podmienkou bolo, že ho musia
postaviť do roka, čo bola neľahká úloha, pretože okrem stavebných prác bolo potrebné zozbierať i nemalé finančné prostriedky na stavbu. Miesto na výstavbu chrámu prepustil evanjelikom barón Fraňo Révay. Ako náhradu za to dala obec
Mošovce révayovskému panstvu jednu miestnosť na námestí,
nazvanú „kázeň“, kde kedysi stávala drevená budova, mestský
žalár. Za nesmiernej obetavosti našich predkov sa napokon
dielo podarilo. V roku 1784 v nedeľu po Michale bol chrám
posvätený. Prvým kňazom, ktorý v ňom pôsobil – ako sa dočítame pri vstupe do chrámu – bol Michal Baldovský.
Podľa nariadenia chrám musel byť postavený mimo obce
a bez kostolnej veže. Tá sa ku kostolu pristavila až v roku 1871
za pôsobenia pána farára Jána Dobruckého. Ako sám píše,
hneď po príchode do zboru si zaumienil, že „ten starý, bídny
chrám Boží, který jsem tu našel, tak a v tom stavu zůstati nesmí“. Už v roku 1862 sa na zborovom konvente začalo hovoriť
o tom, že by sa ku chrámu mala pristaviť i veža. Po dvoch rokoch sa postavil základný kameň. Jeho posviacku vykonal su-

perintendent Karol Kuzmány za účasti seniora Andreja
Hodžu, domáceho farára a viacerých farárov z Turca. Vežu postavil samouk Daniel Čatloš z Liptovského Petra. Ale nezostalo len pri stavbe veže, popri nej prebehla i celková rekonštrukcia chrámu. Dielo sa dokončilo a posviacku vykonal
15. 10. 1871 turčiansky senior Andrej Hodža.
O pol roka na to, v apríli 1885, v 3. nedeľu po Veľkej noci
bola vykonaná i posviacka dvoch nových zvonov. K najväčšiemu zvonu z roku 1830, ktorý bol uliaty Samuelom
Hachenbergerom v Kremnici, sa zakúpili dva nové od
Františka Scetenhofera a syna zo Šoprone. Posviacku nových
zvonov taktiež vykonal senior Andrej Hodža. Avšak v rokoch
1916–1917, počas prvej svetovej vojny, boli zvony spolu
s píšťalami na organe zrekvirované a použité na vojnové účely. Bola to nesmierna škoda. Zakúpiť nové zvony sa podarilo
až v roku 1926. Stáli 50.000 Kčs. Ďalšou zmenou prešli v roku 1995, kedy prešli na elektrický pohon. Elektrifikáciu robil
Vladimír Orban z Krupiny. Stálo to 60.000 Sk, z toho len členovia cirkevného zboru sa vtedy vyzbierali v sume 57.570 Sk.
Finančným darom prispel aj pán Fraštacky z Kanady v sume
75 kanadských dolárov, čo činilo 1.588 Sk. Zvyšok nákladov
doplatila obec a ostatné organizácie. Po necelých 20 rokoch
bolo potrebné urobiť znova generálnu opravu zvonov. Cirkevný zbor preto najal firmu OL – LUX z Krupiny, ktorá vykonala opravu v hodnote 2.400 eur.
My, mošovskí evanjelici, sme Pánu Bohu vďační, že po-
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sviacku znovuobnovených zvonov sme mohli vykonať, keď
sme si zároveň pripomínali 230. výročie posviacky chrámu.
Veď sú to práve tieto zvony, ktoré nás do nášho chrámu zvolávajú. Táto milá príležitosť pripadla na nedeľu pred jarmokom 28. 9. tohto roku – v 15. nedeľu po Svätej Trojici. Posviackou
a zvesťou slova Božieho nám poslúžil administrátor Turčianskeho seniorátu, terajší turčiansky senior, Marián Kaňuch.
Vypočuli sme si od neho, že zvony sú hlasom svedomia.
„Hlasom, ktorý nás zvoláva do spoločenstva chrámu Božieho.
Keď ich počujeme, vieme, že máme prísť. Sme pozvaní.“ Ďalej

11
nás varoval pred chybou, ktorú urobil aj izraelský národ, keď
sa vracal z babylonského zajatia, keď najskôr začal stavať
a opravovať vlastné domy a chrám stál bokom. Citoval
z Božieho slova proroka Aggea: „Takto hovorí Hospodin mocností: Tento ľud vraví: Ešte neprišiel čas stavať dom
Hospodinov. Potom zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Aggea takto: Vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ, čo (Hospodinov) dom je v troskách?
Teraz však takto hovorí Hospodin mocností: Povážte, ako sa
vám vodí. Sejete mnoho, a zvážate málo; jete, a nenasycujete
sa; pijete, ale nemáte dosť; obliekate sa, a nezohrejete sa; kto
dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca... Očakávali ste
mnoho, a je z toho málo; keď ste to doviezli domov, ja som to
odfúkol. Prečo? Hovorí Hospodin mocností. Pre môj dom, ktorý je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto
nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu. Privolal
som suchotu na zem a na vrchy, i na obilie a na mušt, na olej
a na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok, a na všetko, čo sa získava rukami.“ (Ag 1, 2 – 11) Určite nás tieto slová vedú k hlbšiemu zamysleniu sa.
Slávnosť pamiatky posvätenia chrámu nám pripomenula
nesmiernu obetavosť našich predkov. Iste, chrám je kultúrnym
a historickým dedičstvom. Avšak jeho hodnota je omnoho
väčšia. Naši predkovia nám v ňom zanechali duchovný odkaz,
pretože i v neľahkých časoch a trápeniach opierali svoju vieru
o trojjediného Pána Boha, ktorý im bol vždy na pomoci. Toto
je to najhlbšie pochopenie zmyslu života. Hĺbku tohto poznania môžeme aj vďaka nim prežiť i my. Pretože svedectvo ich
viery zostalo viditeľné v diele, ktoré tu zanechali.
Mgr. Andrea Cabadová,
evanjelická farárka
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Nemám čas . . .
Netrúfam si odhadnúť, koľko ľudských úst vysloví tieto dve
slová na Zemi za jediný deň. A čo ak by sa objektom skúmania stali práve moje ústa...? Skôr ako podľahneme pokušeniu
mávnuť rukou nad zbytočnosťou spomenutého skúmania, dovoľte jeden názor. Skutočne by táto snaha stála len za mávnutie ruky, pokiaľ by sme tieto slová vyslovovali len v súvislosti
s našimi zábavami, zbytočnosťami, užívaním si a pod. Iný rozmer dostávajú vtedy, ak sú odpoveďou na prosbu, či potreby
našich blížnych alebo na vnútorné nutkanie žiť zmysluplnejší
a plnší osobný život. Z tohto zorného uhla by už mávnutie ruky svedčilo o bezcitnosti a cynizme. V spomínaných situáciách za frázou „nemám čas“ by bolo omylom hľadať len ústa
– tu ide o SRDCE. A to je u človeka dnešných dní choré, je
v obrovskom kŕči. Symptómy badať na každom kroku. Aj tu
platí, že len pravdivé odhalenie diagnózy je predpokladom úspešnej liečby. A práve obdobie prípravy na najkrajšie sviatky
roka a ony samy, sú vhodnou príležitosťou na vyšetrenie a liečbu srdca každého z nás. Najmä z ochorenia s označením „Dg.
nemám čas“. Naši otcovia a matky veľmi často spájali Vianoce
so slovíčkom „čas“ – čas Vianoc, vianočný čas, čas, keď bol
človek k človeku akosi bližšie.
Pre každú rodinu, pre každého jej člena to bol čas radosti,
pokoja a lásky. Avšak ako veľmi nás ožobráčila bohatá moderná doba. Vzala nám jeden z pokladov najcennejších – vzala nám čas. Aj ten vianočný.
Od polovice októbra v nejednom obchode do nás tlačia koledy, darčekové balenia, super ceny predmetov obalených pestrofarebnými mašľami. Z kútov predajní na nás pozerajú soby, pred očami nám máva elektronický – už vlastne ani nie
Mikuláš – a „spieva“ plechové koledy... K tomu nervozita pri
pokladniach i v radoch na nákupné košíky. Ach, áno, harmónia. Sviatky pokoja. Vianoce. Už ani pri televízii sa nedá odpočívať a to nielen pre jej „hodnotný“ obsah, ktorým nás chcú
kŕmiť. Nech zapneme akýkoľvek program – o pätnásť minút to
isté divadlo ako všade – koledy, super ceny, najštedrejší, najpríjemnejší, najlepší.
Môj známy, v súvislosti s nenormálnosťou takto doslova
ničiť tradíciu a hodnotu Vianoc, nedávno poznamenal: čoraz
častejšie mám strašne veľkú chuť vypnúť telku. Už ani na samotný vianočný čas nemáme čas – veď v októbri máme advent, v skutočnom advente Vianoce, na Vianoce reklamy pripomínajú Valentína, Veľká noc už ani miesto nemá, je v pôs-

te... A podstata, hoci ju poznáme, nám uniká... I keď to slovo
pozná azda každý na tejto zemi, znova a znova sa pýtame: „Čo
sú vlastne Vianoce?“ Obetujme kúsok drahocenného času
a zamyslime sa. Možno nám to prinesie čas skutočných
Vianoc. Existujú dva pohľady.
Vianoce – čas prestretých stolov, pri ktorých sedia uponáhľaní a unavení ľudia. Čas hektiky a stresu zo zháňania darov, čo po týždni zapadnú prachom alebo ťarchou splácania
pôžičiek. Čas farizejskej charity, keď si bohatí a snobi šijú záplaty svedomia na detských domovoch, nablýskané a vysvietené stromy, obchody a TMA v duši.
Vianoce – čas, v ktorom sa pokúsime trochu spomaliť. Vo
svojom vnútri si urobíme poriadok, podáme ruku na zmierenie
tým, ktorí nám ublížili – a aby sme šetrili čas, nebudeme čakať, že to oni urobia ako prví. Čas, kedy odprosíme tých, ktorým sme my ublížili a dobrom sa odplatíme za zlo. Zmyjeme
špinu ohovárania a osočovania, ktorými sme ranili to najcitlivejšie – srdce človeka. Čas, kedy namiesto úderu pohladíme,
namiesto irónie prejavíme úprimný záujem. Čas, kedy deťom
prečítame rozprávku, spýtame sa ich, či sú šťastné – alebo čo
potrebujú k tomu, aby šťastné boli... Ale prečo toto všetko?
Prečo v tomto zhone bez času čas nachádzať? Pre nás veriacich je tu silný motív – Boh mal čas pre človeka. Napriek zrade nás ľudí vo svojej láske poslal na Zem svojho Syna, aby
nám nenásilne ponúkol možnosť spásy. Aby osobným príkladom a slovom Pravdy ukázal ľuďom dobrej vôle pôvod ľudského ducha a cestu Domov – a ňou je Láska. K Bohu a k blížnemu. Inej cesty niet. Ani k tomu, ako si nájsť čas v dobe, kedy tak často by sme sa chceli nechať oklamať, že ho nemáme.
Až vtedy, ak toto pochopíme, a ak si nájdeme čas na Lásku,
má zmysel aj celá tá nádherná atmosféra Vianoc.
Drahí Mošovčania, prajem vám požehnaný čas adventu
a ak Boh dá aj pokojné a láskyplné vianočné sviatky! Nech popri všetkých daroch a želaniach, ktorými budete obklopení,
nájdete pod vianočným stromčekom aj tieto dva dary: mať čas
pre Boha a blížnych a aspoň jedného úprimného človeka, ktorý bude mať čas pre vás. Ak sa tak stane, znamená to, že aspoň
dve srdcia sa vyliečili zo spomínanej nebezpečnej choroby.
Nech teda navždy sú Vianoce čas, kedy sa v nás niečo zlomí
a už NIKDY nepovieme – NEMÁM ČAS.

Udialo sa v našej knižnici
20. marca 2014 sa deti 1. stupňa stretli v popoludňajších
hodinách v priestoroch Obecnej knižnice v Mošovciach
a ŠKD. Spoločne s pani knihovníčkou a p. učiteľkami tu strávili pekné popoludnie, kde objavili kúzlo ľudovej rozprávky.
Zistili, kto bol P avol Dobšinský a ako vzniká ľudová rozprávka. Po malom občerstvení v školskej jedálni pokračovali v pripravených aktivitách.
Spoločnými silami vytvorili krásne obrazy rozprávok,
ktorými si skrášlili školskú chodbu. Za svoju prácu dostali certifikát a „medailu“, ktorá im bude pripomínať tento
deň.

Mgr. Marek Martinkovič, farár
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V roku 2014 knižnicu navštívili aj predškoláci z materskej
školy so svojimi p. učiteľkami. Prišli hľadať rozprávkové postavičky ukryté v rozprávkovom dome – knižnici, v oddelení
pre detských čitateľov. Návšteva sa uskutočnila v odpoludňajších hodinách, aby mali možnosť spoznať priestory knižnice aj rodičia detičiek.

Najviac však pre nich bola pútavá samotná práca s knihou.
Deti si mohli knihy prezerať a každý si mohol knihu, ktorá sa
mu najviac páčila, zapožičať domov. Tým sa stali predškoláci
členmi knižnice a veru mnohí z nich do nej chodia pravidelne
so svojimi rodičmi.
Na záver treba vysloviť len presvedčenie, že táto ich návLenka Hanková
števa nebola jediná.

Deti sa rozprávali o knižnici, prezreli si priestory a hlavne
všetky oddelenia s knihami. Boli veľmi prekvapené, aké
množstvo kníh videli. Sami rozprávali, ako sa ku knihe treba
správať, aj ako sa treba správať v knižnici.

ORBIS PICTUS alebo SVET V OBRAZOCH
v Základnej škole J. Kollára
ZŠ Jána Kollára sa v minulom školskom roku po prvýkrát
zapojila do projektu Comenius – školské partnerstvá pod názvom ORBIS PICTUS (SVET V OBRAZOCH). Tento projekt
bol schválený Národnou agentúrou SAAIC v Bratislave a pre
školu to znamenalo veľký úspech. Dĺžka trvania projektu bola
stanovená na 2 roky. Na projekte spolupracuje 12 krajín – Česko, Maďarsko, Poľsko, Turecko, Portugalsko, Taliansko, Veľká
Británia, Grécko, Cyprus, Slovinsko, Bulharsko a Slovensko.
Cieľom projektu je spoznať a zároveň prezentovať kultúru,
život a školské prostredie žiakom a učiteľom danej krajiny
prostredníctvom vzájomnej výmeny pohľadníc a obrázkov,
ktoré predstavujú život a činnosť školy, tradície konkrétnej
krajiny. Ich úlohou je: pomoc pri spoznávaní krajín, odbúravanie predsudkov, zúženie priepastí medzi krajinami. Celý pro-

jekt vzbudzuje motiváciu pre učenie sa cudzieho jazyka, hlavne anglického (ten je v projekte dorozumievacím jazykom),
pretože bez jeho znalosti nie sú schopní ani žiaci, ani učitelia
jednotlivých krajín medzi sebou komunikovať.
Každá krajina vytvára mesačný školský obrázkový denník
– tak vznikne spoločný produkt, niečo ako „cestovný denník“.
Bude kolovať po partnerských školách a každý partner napíše
do neho niekoľko strán o živote vo svojej škole počas daného
obdobia.
Počas prvého roka trvania projektu navštívili naši žiaci
a učitelia partnerské školy v Slovinsku, Česku, Taliansku
a Turecku. Mali možnosť byť prítomní na vyučovaní, bývali
v rodinách, pochodili množstvo pamiatok, a tak spoznali kul-
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túru a históriu krajiny. V našej škole sme zatiaľ privítali dvakrát návštevu z Česka na jar a v septembri návštevu
z Talianska. Do konca školského roku očakávame ďalších.
V rámci tohto projektu sme si mohli dovoliť aj novú posilu
pre našu školu – mladú a sympatickú lektorku anglického jazyka z Kanady, ktorá učí našich žiakov aj učiteľov v priebehu
dvoch dní týždenne. S deťmi pracuje priamo na vyučovacích
hodinách v 3.–9. ročníku. Hlavným cieľom je komunikácia
a odbúranie strachu z hovorenia v cudzom jazyku.
Tu sú postrehy niektorých žiakov, ktorí vycestovali do partnerskej školy v Čechách a Taliansku.
Lenka Hrčová, 4. trieda
Keď sme sa uvideli s novou kamarátkou – Ladou, mali sme
trému. Báli sme sa, že nebudeme dobré kamarátky. No mýlili

Hlas Mo‰oviec

sme sa. Spolu sme maľovali na hrnčeky, čo nás veľmi bavilo.
V čajovni sme pili čaj, ktorý sme si nemohli pocukriť. Bolo to
divné, ale nevadilo nám to. Od Lady som dostala knižku Veľký
detský Lexikón.
Erika Škutová, 6. trieda
Bola som v rannej družine. Učili sme sa štyri hodiny. Bola
som v 5. B. Mesto Kutná Hora je krásne, veľké mesto. Boli
sme aj v Kostnici, kde bolo veľmi veľa kostí. Boli uložené do
pyramíd, lustrov, kalichov, erbu. Ešte som nikdy také niečo
nevidela. Klárkina mama nás zobrala na výlet do Prahy, kde
som si kúpila magnetku. Tento výlet sa mi veľmi páčil lebo
som spoznala veľa dobrých ľudí.
Barbora Pišková, 7. trieda
Taliansko je krásna krajina. Nájdete tam všetko od veľkých
nákupných centier cez čudné autíčka, staré bicykle, živé sochy
až po plné ulice ľudí
a mini obchodíkov. No
ak by ste hľadali, aj naveky, nikdy by ste tam nenašli niekoho, kto je
smutný. Taliani ani nevedia čo je to byť smutný,
nemajú pojem o čase
a dobrú náladu si dokážu
udržať aj v najťažšej
chvíli. Z vlastných skúseností vám poviem, že
sa nikdy nenudia, pre nič
sa netrápia, veľa jedia,
majú na všetko čas a stále sa zabávajú. Na chvíle,
ktoré
som
prežila
v Taliansku nikdy nezabudnem, ani na tých
„bláznivých ľudí“ v ňom.
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KRTKO A KRÁĽOVNÁ
V MATERSKEJ ŠKOLE
– pokračovanie
Vážení spoluobčania.
V januári 2013 sme Vás na stránkach obecného časopisu informovali o zapojení našej materskej školy do medzinárodného projektu Comenius – školské partnerstvá. Čo sa odvtedy
udialo?
Spoznali sme našich partnerov v rámci projektu, učiteľov
materských škôl z Čiech, Maďarska, Bulharska, Turecka
a Islandu. Oboznámili sme sa so školským systémom v daných krajinách. Navštívili sme tieto krajiny v rámci organizovaných medzinárodných stretnutí, pri realizácii zahraničnej
pedagogickej praxe, pri výmennom pobyte detí Slovenska
a Čiech. Prioritnou úlohou v projekte bola výmena a spolupráca medzi školami, vycestovanie do krajín a na tento účel
boli poskytnuté finančné prostriedky z EÚ. V krátkosti sa
chceme podeliť s Vami o naše dojmy, skúsenosti.
Naša prvá cesta viedla do Maďarska, malej dedinky Ószagárd, blízko mesta Vác. Po zvítaní príjemným prekvapením
pre nás bolo zistenie, že naši maďarskí partneri majú korene na
Slovensku, udržujú slovenské tradície, folklór, jazyk. Takže
okrem angličtiny, ktorá je rokovacím jazykom v rámci projektu, sme sa dohovorili aj našou rodnou slovenčinou. Navštívili
sme jednotriednu materskú školu v Ószgárde a základnú školu v susednej obci Notincs, ktorá je počtom žiakov porovnateľná s našou základnou školou. V základnej škole vyučujú
ako nepovinný jazyk aj slovenčinu. V materskej škole sa nám
deti predstavili v krátkom programe piesní a hier, ktoré sú veľmi podobné tým naším, melódiou, rytmom, pohybom.
V ušiach nám rezonovalo naše Kolo mlynské, Oli Janko...
Naozaj sme sa cítili veľmi dobre a od prvých chvíľ bolo jasné,
že si budeme rozumieť ľudsky aj profesionálne.

V apríli sme navštívili materskú školu v Tureckom Izmite,
ktorá je súčasťou základnej školy. V Izmite dve naše učiteľky
realizovali zahraničnú pedagogickú prax. Zúčastňovali sa denne vzdelávacieho procesu a pripravovali aktivity pre turecké
deti. Najmä výtvarné, pohybové, rytmické, pri ktorých rečová
bariéra nie je až taký problém. A s pomocou tureckej učiteľky

ich
deti
pochopili
a zvládli. Čas po vyučovaní bol naplnený poznávaním kultúry, histórie a súčasného života
v Turecku. Turci sú veľmi priateľskí, pohostinní
a úctiví ľudia. Radi sa
popýšia svojou skvelou
kuchyňou a keď ste ich
hosťom, môžete sa cítiť
ako v rozprávke z tisíc
a jednej noci.
Ďalšia naša cesta
viedla do Bulharska,
mestečka Dve Mogili,
v oblasti Ruse. Opäť
sme sa stretli zástupcovia všetkých partnerských krajín, diskutovali
sme o aktivitách, ktorými plníme ciele projektu. Ako deti vnímajú postavičku krtka a jeho príbehy. Ako sa darí včleniť
šach do vzdelávacieho
procesu, či deti zvládajú
túto hru. Každá škola
má iné podmienky, možnosti a v tom boli naše
diskusie
zaujímavé.
Materská škola v meste
Dve Mogili je 8-triedna, navštevuje ju viac ako 200 detí.
Prezreli sme si materskú školu, pozorovali výchovno-vzdelávací proces, zúčastnili sa zaujímavého šachového turnaja na
školskom dvore s deťmi, rodičmi a účastníkmi mítingu
Comenius. Navštívili sme historické a kultúrne pamiatky
v okolí, starobylé mesto Veliko Tarnovo, pravoslávny kláštor.
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Koncom mája boli v našej materskej škole na týždňovom
pobyte deti z Materskej školy Sluníčko z českého Kolína.
Počas dňa deti chodili do našej materskej školy, boli zapojené
do vzdelávacieho procesu. Popoludní si ich rodičia vyzdvihli
a trávili spolu voľný čas v areáli Drienku a v blízkom okolí.
Bol to zaujímavý týždeň. Naše a české deti boli na spoločnom
výlete v Habakukoch, na exkurzii v pekárni, organizovali sme
česko-slovenský šachový turnaj, výchovný koncert zameraný
na poznávanie ľudových nástrojov, piesní a tancov. Deti, učiteľky aj rodičia boli spokojní, vďační za poskytnuté zážitky.
Odchádzali s tým, že sa určite na Slovensko ešte vrátia.
Očarila ich naša príroda, aj naša májová bryndza a syrové korbáčiky, ktoré si nakúpili v teplickej bryndziarni.
V júni naše deti a rodičia s učiteľkami boli na týždňovom
pobyte v Materskej škole Sluníčko, kde pre nich program pripravili naši českí partneri. Deti chodili denne do MŠ.
Navštívili zámok Berchtold vo Vidoviciach a jeho záhradu
„Detský raj – rozprávková zem“ s miniatúrami hradov a zámkov. Zažili indiánsku noc v materskej škole, spoznali nových
kamarátov. Zážitkom bola aj dlhá, 5 hodinová cesta vlakom.
Posledné medzinárodné stretnutie v našom projekte sa konalo v júni 2014 na Islande. Po prílete do Reykjaviku po polnoci sme si dali „rannú kávu“. Prvá naša skúsenosť a poznanie

Čierny piesok v pieskoviskách

Hlas Mo‰oviec
bolo, že v letnom období na Islande v noci nie je tma. Druhý
deň sme navštívili materskú školu v Kópavogure. Navštevuje
ju 70 detí od 1–5 rokov a s deťmi pracuje 22 pedagogických
zamestnancov. Systém v materskej škole je odlišný, menej
komplikovaný. Na druhej strane deti sú vedené viac k samostatnosti a zodpovednosti za svoje konanie a správanie. Štát
vytvára podmienky pre humanistiky orientovanú výchovu
a vzdelávanie. Na jednu učiteľku v materskej škole je 6 detí.
Ak je zaradené dieťa so špeciálnymi potrebami, venuje sa mu
jeden špeciálny pedagóg. Z takéhoto systému si môžeme zobrať príklad. Zatiaľ môžeme len tíško závidieť, systém aj postavenie učiteľa v spoločnosti. Island nás očaril krásnou a čistou prírodou, nádhernými scenériami, gejzírmi, vodopádmi,
ale aj prívetivosťou a pohostinnosťou miestnych ľudí.
Počas dvoch rokov trvania projektu sme získali nové poznatky, námety, skúsenosti. Zdokonalili sme sa v používaní informačno-komunikačných technológií, v komunikácii v cudzom jazyku. Deti získali mnoho nových poznatkov o iných
krajinách a ich kultúre, o deťoch v nich. Získali priamu skúsenosť v kontakte s ľuďmi, deťmi iných kultúr, učili sa vzájomnej
tolerancii a empatii, úcte. Učili sa spolupracovať a oceniť výsledky činnosti iných v rámci triedy, aj pri porovnávaní a prezeraní výtvarných prác detí z iných krajín, pri vytváraní spoločného produktu, kalendára na rok 2014. Spoznali a pochopili, že ľudia sa dorozumievajú rôznymi jazykmi. Učili sa hrať
šach a niektoré túto hru pochopili a zvládli tak dobre, že vedia
dať mat. Zúčastnili sa šachového turnaja v Martine pre mládež
do 14 rokov, kde boli pomerne úspešné aj medzi staršími deťmi.
Projekt sme úspešne ukončili, poznatky a skúsenosti využijeme v ďalšej práci v predškolskom vzdelávaní detí.
Danica Janecová a kolektív
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Aj malá škola môže reprezentovať obec, krajinu

WELCOME TO SLOVAKIA, WELCOME TO MOŠOVCE

7.–13. októbra 2013 sa konalo na Slovensku medzinárodné
stretnutie partnerov v projekte Comenius – Krtko a kráľovná,
v ktorom bola naša materská škola zapojená. V našej obci
a v materskej škole sme privítali 22 zahraničných hostí. Deviatich z Bulharska, štyroch z Turecka, piatich z Maďarska,
a po dvoch z Čiech a Islandu. Na návštevu Slovenska sa všetci veľmi tešili a my sme chceli čo najlepšie reprezentovať našu
krajinu, obec, materskú školu.
Prípravy na stretnutie sa začali už po našom návrate z prvej
zahraničnej cesty, návštevy materskej školy v Maďarskom
Ószagárde. Najprv len v myšlienkach, úvahách, ktoré vo vzájomných diskusiách zamestnancov materskej školy nadobúdali čoraz konkrétnejšiu podobu.
Našich hostí sme ubytovali v mošovskom kaštieli, kde mali zabezpečené aj stravovanie. V priestoroch kaštieľa sme organizovali pracovné semináre, čo bolo výhodné z časových aj
organizačných dôvodov. Materská škola bola v prevádzke
v bežnom režime.
Utorok, 8. október
Prvý rokovací deň našich kolegov a priateľov prijal starosta
obce Ing. Mgr. Peter Mojtek. Privítal ich vo viacúčelovej
miestnosti v priestoroch obecného úradu. Oboznámil ich s históriou aj súčasnosťou našej obce, s podmienkami života a bývania v obci, infraštruktúrou, možnosťami zamestnanosti,
podmienkami pre vzdelávanie detí atď. Po príhovore sa rozprúdila diskusia. Bulharskí hostia sa zaujímali o spôsob financovania školstva a porovnávali ho s financovaním v Bulharsku, kde rodičia prispievajú 10% z celkových nákladov na
školu. Hostia z Islandu uznanlivo prijali informáciu o čistote
našich zdrojov pitnej vody a o chránených prírodných oblastiach, národných parkoch. Po diskusii starosta obce odovzdal
hosťom prezentačné a informačné materiály o Mošovciach,
bulletiny, pohľadnice a poprial im príjemný pobyt v našej
obci.

Potom sme sa presunuli do materskej školy, kde nás už netrpezlivo čakali deti. O krajinách, z ktorých prišli naši hostia,
mali predstavu. Poznali vlajky jednotlivých krajín, dokonca
predškoláci sa naučili pozdrav v jazyku každej krajiny. „Ahoj.
Zdravei. Szia. Halló. Merhaba.“ Veď už rok sme plnili úlohy,
prezerali fotografie a rozprávali sa o našich priateľoch z týchto krajín. S niektorými sme sa aj videli cez videokameru a rozprávali cez skype. Deti hostí privítali chlebom a soľou, my sme
im ozrejmili tento slovenský, či slovanský zvyk, keďže nie
všetci naši partneri sú Slovania. V jedálni sa deti predstavili
v krátkom programe, zaspievali, zatancovali a odovzdali hosťom malé vyrobené darčeky. Nasledovala diskusia a prehliadka priestorov materskej školy, výstavy výrobkov z jesenných
tvorivých dielní rodičov a detí, fotografií a prác detí. A potom
seminár a ukážka edukačnej aktivity s deťmi „Šachová školička“, s využitím interaktívnej tabule. Popoludní
sme absolvovali ďalší
pracovný seminár k projektovým úlohám, potom sme navštívili Múzeum slovenskej dediny
v Jahodníckych hájoch
v Martine. Prehliadka
bola pre našich hostí zaujímavá, zabezpečený
bol výklad v angličtine.
Po prehliadke sme ich
pozvali do oravskej krčmy v areáli múzea na
večeru s typickými slovenskými jedlami a ukážkou hry na fujaru, ktorá
je zapísaná ako kultúrne
dedičstvo v UNESCO.
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Aj sme sa trochu obávali, či naši hostia nezostanú hladní, ale
statočne ochutnávali halušky, pirohy, slivkové gule či zemiakové placky. A jelení guľáš. Našu slovenskú kapustnicu s klobáskou a údeným mäsom sme vynechali s ohľadom na tureckých partnerov a rešpektovaním ich kultúry.
Streda, 9. október
Ukázali sme našim priateľom kúsok zo Slovenska. Rozhodovanie bolo ťažké, veď je toľko pekných a zaujímavých
miest v našej malej krajine. Nakoniec sme sa rozhodli pre
Vysoké Tatry a krásnu prírodu severného Slovenska. Zastavili
sme sa pri vodnom diele Liptovská Mara. V Tatrách sme boli
na Skalnatom plese. Počasie nám prialo a tak naši hostia mohli obdivovať krásu našich veľhôr. Po ceste naspäť sme navštívili salaš Krajinka, kde sme mali dohodnutú prehliadku tejto
unikátnej bio-farmy aj v tých priestoroch, kde sa bežne hostia
nedostanú. A ochutnávku slovenských syrov. Naše syry mali
veľký úspech, všetkým naozaj chutili. Po návrate sme ešte prediskutovali prípravu našej spoločnej medzinárodnej kuchárskej knihy a spoločného kalendára na rok 2014, ktorý ilustrovali deti všetkých krajín.
Štvrtok, 10. október
Celý deň bol venovaný odborným diskusiám, seminárom,
workshopom a prehliadke pamiatok v našej obci. Dopoludnia
sme navštívili Základnú školu Jána Kollára. Naším cieľom bolo ukázať nadväznosť predprimárneho vzdelávania na primárne v našom vzdelávacom systéme. Tureckí pedagógovia boli
zo základnej školy, ktorej súčasťou je aj materská škola a vidieť vzdelávanie v ZŠ bolo pre nich veľmi zaujímavé.
Riaditeľka školy PaedDr. Iveta Thomková nás s úsmevom vítala pred budovou školy a po úvodných slovách a informáciách o škole, systéme v primárnom vzdelávaní sa naši kolegovia v skupinách zúčastnili vyučovania v 1., 2., 5. triede. Po
zápise do kroniky školy sa hostia rozlúčili a nasledovala prehliadka obce, kultúrnych a historických pamiatok, výstavy sypaných obrazov v rímsko-katolíckom kostole. Po obede v kaštieli bol voľný program, návšteva Turčianskych Teplíc.
Na záver sme pre účastníkov 3. medzinárodného mítingu
v programe Comenius – Krtko a kráľovná pripravili slávnostný spoločenský večer, na ktorom sa zúčastnili starosta Ing.

Hlas Mo‰oviec

Mgr. Peter Mojtek, poslanci OZ za komisiu školstva a kultúry,
členovia Rady školy pri Materskej škole, zástupca rodičov,
riaditeľka ZŠ, zamestnanci materskej školy. V úvode večera
zazneli tóny ľudovej hudby Pramienok pri ZUŠ v Turčianskych Tepliciach, striedané krásnym spevom slovenských ľudových piesní z Turca. A keďže sme na tomto spoločenskom
večeri boli zástupcovia krajín Európskej únie, okrem našej
slovenskej hymny znela v priestoroch kaštieľa aj hymna
Európskej únie. Po príhovore pána starostu, riaditeľky materskej školy a koordinátorky projektu v našej materskej škole,
vystúpili s krátkym programom deti z folklórneho súboru
Drienok a zožali veľký potlesk od našich hostí. Po večeri sme
odovzdali certifikáty o účasti na medzinárodnom stretnutí na
Slovensku, ktoré sú dokladom o absolvovaní mobility v rámci
spoločného projektu a malé spomienkové darčeky. Záverečný
večer bol krásnou bodkou za spoločne prežitým týždňom. Nás
tešili slová vďaky a priateľské objatia od našich partnerov za
perfektnú organizáciu medzinárodného stretnutia. Verím, že
sme našu obec a materskú školu dôstojne reprezentovali, predstavili našim priateľom Slovensko – malú krajinu, v ktorej žijú
ľudia s veľký srdcom.
Na záver chcem ešte informovať, že náklady spojené s pobytom v našej obci si účastníci medzinárodného stretnutia hradili z vlastných finančných prostriedkov, ktoré im poskytli ich
národné agentúry z prostriedkov EÚ.
Danica Janecová
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38. ročník volejbalového turnaja „O pohár ŠRZ Drienok“
Keď sa v roku 1976 uskutočnil na kurtoch nášho kúpaliska
volejbalový turnaj, málokto by bol povedal, že sa bez prestávky podarí dôjsť až k tohoročnému 38. ročníku. Na tom prvom
sa zúčastnili 4 družstvá mužov, účastníkov vtedajšej okresnej
súťaže. Víťazom sa stali volejbalisti UTARu Martin.

Neskôr, ako sa zvyšoval počet záujemcov o toto podujatie,
pristúpili sme k rozdeleniu turnaja na I. a II. triedu, pričom do
prvej triedy sa hlásia často aj ligoví hráči, do druhej triedy zaraďujeme družstvá zložené z hráčov nižších súťaží, prípadne
rekreačných hráčov. Nakoľko sa jedná o otvorený turnaj, družstvá sú poskladané ľubovoľne. Turnaj sme v tej istej forme
otvorili aj pre družstvá žien.
Vďaka nadšencom z volejbalového oddielu sme mohli využívať celkom 9 kurtov, od 31. ročníka nám jeden kurt ubudol,
nakoľko bol prerobený na plážový volejbal.
Najviac účastníkov sme mali v roku 2001 na 25. ročníku
turnaja, kedy prišlo až 95 družstiev. Turnaj sa od začiatku dostal do povedomia volejbalistov z Čiech a Moravy, odkiaľ pravidelne prichádza veľa kvalitných družstiev. Okrem toho sme
mali na turnaji volejbalistov z Rakúska, Dubaja a pravidelne
chodievajú aj volejbalisti z Poľska.
V poslednom čase však počúvame z úst účastníkov, že je
čoraz ťažšie poskladať 6 hráčov, že sa znižuje záujem o tento
krásny šport a tak padajú návrhy na vytvorenie kategórie
zmiešaných družstiev mužov a žien. Budeme sa musieť nad
touto požiadavkou zamyslieť a zvážiť, či by to bolo vzhľadom
na počet kurtov reálne.
Tohoročný turnaj sa konal opäť posledný augustový víkend.
Pri prezentácii, ktorá sa už tradične koná v piatok večer, sa zaprezentovalo 54 družstiev, z toho 12 v I. triede mužov, 18 v II.

triede mužov a po 12 v I. a II. triede žien. Z Moravy prišlo 19
družstiev a jedno z družobného mesta Kozy v Poľsku. Počasie
bolo v sobotu veľmi príjemné a tak mohol turnaj nerušene prebiehať. Vzhľadom na nižší počet účastníkov sme mohli zvoliť
taký systém hry, pri ktorom si volejbalisti skutočne dobre zahrali. Sobotný rozpis končili dva zápasy pri hraničných svetelných podmienkach, ale družstvá to obetavo dohrali.
Nedeľný program priniesol finálové boje, pri ktorých sa rozhodovalo o víťazoch. Najviac síl a umenia v I. triede mužov
preukázali volejbalisti, ktorí hrali pod hlavičkou Krasokorčuliari Kežmarok, na druhom mieste skončili Škôlkári a na
treťom Légia skazy. V druhej triede mužov si víťazstvo odniesli volejbalisti CSW Kozy z Poľska, na druhom mieste
skončila Beskydská sebranka a na treťom družstvo Jako nič.
U žien v I. triede tesne vyhral VK TASK Martin pred minuloročnými víťazkami TJ Sokol Frýdek Místek a na treťom mieste skončili Sokolky. V II. triede sa stali víťazkami Odrastenky
Martin, druhé boli ženy MŠK Kysucké Nové Mesto a tretie
dievčatá, ktoré hrali pod názvom Štetky nepodarené.
Ak by sme mali zhodnotiť tohoročný turnaj, tak určite patril k tým vydareným. Vďaka za to patrí všetkým organizátorom, vedeniu obce, pracovníkom ŠRZ Drienok a samozrejme
aj sponzorom, bez pomoci ktorých by sa takéto podujatie nedalo zorganizovať. Nuž a samozrejme, vďaka patrí aj všetkým
volejbalistom a volejbalistkám za ich výkony.
Ostáva nám dúfať, že ten budúci, už 39. ročník, bude rovnako úspešný a priblíži nás ku krásnemu číslu 40 v záhlaví
nášho turnaja.
Organizačný štáb turnaja

ŠRZ Drienok (plaváreň) na rázcestí
Tí skôr narodení si veľmi dobre pamätajú na obdobie, keď
naše Športovo-rekreačné zariadenie (ľudovo plaváreň) bolo
vychyteným a vyhľadávaným strediskom cestovného ruchu
slúžiacim na oddych, rekreáciu a šport, a to až za hranicami
našej republiky. Tak, ako postupne starneme my, starne a chátra aj ŠRZ Drienok. V posledných rokoch sa tu ako keby zastavil čas. Najlepšie to pochopíte vtedy, ako sa to viackrát stalo mne, keď Vám návštevník povie: „Viete, Pán Sklenár, ja
som sem chodil s rodičmi pred 25-timi rokmi a tú chatku, do
ktorej ste nás chceli ubytovať, ešte aj s nápisom na dverách si
pamätám dodnes. Veď sa tu nič nezmenilo“. Položil som si
otázku, či má pravdu. A odpoveď je jednoznačná. Má a veľkú.
Celé naše zariadenie je po technickej stránke zastaralé, bazény sú v absolútne nevyhovujúcom stave, naše drevené chatky

neposkytujú v súčasnosti požadovaný štandard ubytovania,
preto naše stredisko nevyhľadávajú zákazníci pre individuálnu
turistiku a rekreáciu. Penzión Drienok, ktorý sme nazývali aj
hotelom, neprešiel od jeho otvorenia v roku 1981 žiadnou
rekonštrukciou, alebo obnovou. Pre ubytovaných sú k dispozícii spoločné sociálne zariadenia na chodbe, čo v súčasnosti
v oblasti turistického ruchu absolútne nezodpovedá požiadavkám a nárokom zákazníkov. V areáli sa nachádza reštaurácia
AQUA, ktorá prešla rekonštrukciou, ale s takým výsledkom,
že strecha aj naďalej zateká na mnohých miestach, čo si bude
vyžadovať jej opätovnú rekonštrukciu. Našou pýchou malo
byť pre zvýšenie úrovne ubytovania postavenie deviatich murovaných chát. Aký je ale výsledok? Po niekoľkých rokoch
mnohí súkromní majitelia týchto chát zmenili účel využívania,
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majú tam vybavené trvalé pobyty, ďalší neprenajímajú chaty
na ubytovanie a len štyria sú ochotní poskytnúť ubytovanie, ale
aj to len vtedy, keď nemajú vlastnú klientelu. Treba však spomenúť fakt, že keď majú vlastnú klientelu, ŠRZ Drienok z toho nemá nič. Položme si teda otázku, ako to myslela miestna
samospráva, keď sa začala ich výstavba. Komu sa vlastne pomohlo? Drienku z hľadiska príjmov určite nie. Táto ich klientela užíva prostredie areálu, kúpe sa zadarmo a parkuje zadarmo. Z ekonomického hľadiska treba spomenúť ešte jednu závažnú skutočnosť, ktorá takisto negatívne ovplyvnila činnosť
Drienku, a to bolo zrušenie závodného stravovania, ktoré mimo hlavnú turistickú sezónu držalo firmu „nad vodou“.
Kladiem si otázku, prečo niekto podrazil „ekonomické“ nohy
nášho zariadenia a kto mal z toho všetkého prospech? Drienok
určite nie!!!
Ekonomické výsledky a starostlivosť o zverený majetok bývalou konateľkou obchodnej spoločnosti ŠRZ Drienok, s.r.o.,
nebol dobrý, preto na návrh Dozornej rady a následným
schválením Valným zhromaždením som bol vymenovaný za
konateľa obchodnej spoločnosti. Moje meno je Ing. Pavel
Sklenár. Bývam síce v Martine, kde som sa po svadbe presťahoval, čiže som obyvateľom Martina, no srdcom som mošovčan. O tom svedčia moje aktivity cez šport, podnikanie
a angažovanosť vo veciach verejných. Nikdy som sa na nikom
nepriživil, vždy som prichádzal s vlastnými nápadmi, ako napríklad vyrábať drôtený program, z ktorého majú dodnes úžitok mnohí ľudia v obci. Prečo to píšem? Keď som bol menovaný do funkcie konateľa, mnohí hovorili, že sa tam idem „nabaliť“. A majú pravdu, len zabudli povedať, že nabaliť a riešiť
veľké finančné podlžnosti, obrovský kopec technických problémov a jednu špeciálnu podlžnosť a tou je slušnosť a ústretovosť k našim zákazníkom.
Nechcem Vás zaťažovať vymenúvaním všetkých problémov, ktoré naše zariadenie má, to by bolo na niekoľko strán.
Situácia je však vážna, lebo naše stredisko nevyhovuje súčasným predpisom po technickej a hygienickej stránke. Zaspali
sme dvadsať rokov a teraz nastáva otázka, ako s našim kúpaliskom naložíme. Je viac možností, ako stredisko zveľadiť
a zmodernizovať, ale je aj taká, ktorú bolo počuť na predvolebných mítingoch, že ho treba predať. Ale aká bude jeho predajná cena za súčasného stavu? No určite nie veľká. Ďalšou
možnosťou je postupná rekonštrukcia a obnova, samozrejme
v závislosti od finančných možností obce. Bude na novom zastupiteľstve a novom starostovi obce, ako sa k danému problému postavia.
Vedenie ŠRZ Drienok pod mojím vedením nesedelo so založenými rukami, ale okamžite po mojom menovaní sme sa
pustili do riešenia najakútnejších problémov, ktorých nebolo
málo. Riešili sme ich za stavu nedostatku finančných prostriedkov, uhrádzania rôznych nedoplatkov po bývalej konateľke, zastavovanie exekúcií a pripravovania nastávajúcej turistickej sezóny. Okamžite som začal jednať s obecným zastupiteľstvom o možnosti poskytnutia úveru, a to z časti na oddĺženie spoločnosti voči štátnym inštitúciám a z časti na rekonštrukciu havarijného stavu nehnuteľného majetku. Nie je
teda pravda, čo hovorili niektorí ľudia, že „Sklenárovi sa podniká, keď dostal 70-tisíc Eur“. Neuvedomili si, že tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané a prostriedky na prevádzkové náklady firmy sme si museli zabezpečiť vlastnou šikovnosťou, či už z dohodnutých záloh na jednotlivé akcie, alebo
aj krátkodobými pôžičkami zo súkromných zdrojov. Veľmi
dôležité je spomenúť, že sme po bývalej konateľke prevzali fi-
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nančné prostriedky na bankovom účte a v hotovosti len vo
výške niekoľkých desiatok Eur.
Čo sa nám podarilo urobiť od februára do októbra tohto
roku? Zabezpečili sme komplexnú rekonštrukciu zatekajúcej
a prepadnutej strechy na horných sociálnych zariadeniach,
súčasne s rekonštrukciou rozvodnej skrine a osvetlenia v celej
budove. Rekonštrukciou prešla aj strecha starého bufetu (pre
pamätníkov je to prvý bufet s terasou na kúpalisku). Opravili
sme nájazdy na most cez potok, kde bol výškový rozdiel medzi cestou a mostom cca 10 cm a dochádzalo ku poškodzovaniu podvozkových častí motorových vozidiel. Zrekonštruovali
sme sklad čistého prádla v sociálnych zariadeniach pri chatkách, a to výmenou okien za plastové, osadili sme sadrokartónový strop a kompletne obložili a vydláždili keramickým obkladom. Na drevenej chatke č. 1 sme boli nútení pre zatekanie
strechy zrealizovať výmenu pôvodnej krytiny za novú plechovú. Vzhľadom k havarijnému stavu osvetlenia pri chatkách
sme obnovili prívody s výmenou ističov pod každou pouličnou lampou. Vzhľadom k dezolátnemu stavu a chýbajúcim
okeniciam na chatkách sme zabezpečili výrobu nových okeníc. Osadené budú v jarných mesiacoch. Bola vykonaná komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v reštaurácii na
penzióne, čiastočne sme zrekonštruovali sociálne zariadenia
na poschodí penziónu. Na penzióne bola vymenená podlahová krytina – riga za PVC krytinu vo všetkých izbách ako aj na
chodbe a boli vymaľované všetky izby. Prebudovali sme detský kútik na penzióne na šatňu pre personál, ďalej sme zrekonštruovali hygienické zariadenia pre personál na penzióne, a to
zrekonštruovaním WC a sprchy s kompletným keramickým
obkladom stien, podláh a novou sanitou. Aby sme spríjemnili
pohľad na stredisko, tak sme obnovili nátery na drevenom
oplotení pri vstupe do penziónu, ponatierali sme drevené stoly a lavice pred penziónom, obrúsili a natreli všetky detské
preliezky, zábradlia a oplotenie okolo bazénov. Veľmi dôležité
bolo obrúsenie a následné natretie detskej šmýkačky do stredného bazénu, ktoré nás stálo 500,– Eur, no zachránili sme
6.000,– Eur, ktoré by sme zaplatili za novú. S výsledkom bola RúVZ (hygiena) spokojná a dovolila nám jej prevádzkovanie. Nechcem ani spomenúť, koľko nás stálo úsilia a peňazí
ako tak zrekonštruovať povrchy bazénov a aj tak nám hygiena
dala len dočasné povolenie na ich prevádzku. Paradoxne, keby
sme tento rok bazény neotvorili, ušetrili by sme cca 4.000,–
Eur v prípade, že by sme sa na to pozerali len z ekonomického
hľadiska. Je ale pravda, že žijeme len z peňazí, ktoré vyrobíme a táto letná kúpacia sezóna bola z ekonomického hľadiska
pre nás katastrofálna. V tejto sezóne sme vďaka nepriaznivému počasiu mali len tri kúpacie dni, s návštevnosťou do 300
ľudí.
Vážení občania, môžete sami posúdiť, či za stavu, v akom
sme stredisko preberali, sa nám z toho mála podarilo niečo vykonať, pritom si uvedomujem, že sme ešte len na začiatku.
Mojím zámerom do budúcna, vzhľadom k tomu, že sme len
sezónne stredisko a k úrovni ubytovania, ktoré môžeme poskytovať, a mojou prioritou je obsadenie strediska rôznymi letnými tábormi, organizovanie športových sústredení a turnajov,
celoslovenských a regionálnych zrazov rôznych záujmových
organizácií a združení (napr. zraz Fiatov, Harleyákov a iné),
kynologických podujatí, výstav a pretekov a rôznych festivalov. Po skúsenosti s touto kúpacou sezónou sa nemôžeme
sústrediť na príjem z bazénov. Momentálne sa ľudia pýtajú,
prečo nemáme v súčasnosti otvorenú reštauráciu. Musím
zdôrazniť, že pre nás v čase konsolidácie platí tvrdé ekono-
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mické pravidlo, a to vyhnúť sa strate, to znamená, že obslúžiť
pár zákazníkov za večer, pritom vykurovať penzión, držať
kuchárku a čašníčku je v tejto situácii „ekonomickou samovraždou“.
Možno je tento článok trochu obsiahlejší ako by ste možno
čakali, ale pokladal som si za povinnosť podať Vám komplexnejšiu informáciu, čo sa vlastne v tak ostro sledovanom zariadení deje a aké kroky som podnikol pre jeho záchranu a načrtol víziu ďalšieho smerovania. Tu si ale treba uvedomiť, že ja
vkladám do toho moju osobnú iniciatívu, schopnosti a nápady,
ale aj tak rozhodujúcim činiteľom bude novozvolené obecné
zastupiteľstvo a novozvolený starosta obce, lebo ŠRZ Drienok
je v 100%-nom vlastníctve obce a ja ho len spravujem ako konateľ spoločnosti s našimi zamestnancami. Dovolím si ešte
spomenúť dva pozitívne momenty. Prvý je ten, že naši návštevníci, ktorí boli u nás na jar a prišli aj začiatkom jesene, si

všimli pozitívny progres a vyjadrili aj maličkú pochvalu za
prácu, ktorú sme na stredisku za toto krátke obdobie vykonali. Druhý moment je ten, že sa viacerí návštevníci pochvalne
vyjadrili k slušnému a ústretovému správaniu tak vedenia firmy ako aj jeho zamestnancov. Pri slušnom jednaní nám zákazník v tomto období prepáči aj menšie technické nedostatky
a na tom chceme do budúcna stavať.
Mám na Vás ešte jednu prosbu, keď budete mať akékoľvek
otázky, alebo nejasnosti okolo strediska, príďte za mnou, rád
sa s Vami o tom porozprávam a vysvetlím, ale nepočúvajte
takzvané zaručené správy a chýry, lebo nikdy neviete, kto
a aké ciele s nimi sleduje. Za posledné mesiace bolo hlúpostí
a výmyslov narozprávaných viac ako dosť.
Želám Vám, ako aj nášmu stredisku všetko dobré.
Ing. Pavel Sklenár
konateľ ŠRZ Drienok, s.r.o.

Družba Mošoviec a Lalite trvá 45 rokov
V júni roku 1969 futbalová lopta zblížila TJ Tatran (dnes
ŠK Drienok) z Mošoviec a FK Panónia z Lalite. Prvýkrát sa
vtedy stretli prvé mužstvá z dvoch krajín v rodisku Jána
Kollára. Hostia z vtedajšej Juhoslávie vedení kapitánom Štefanom Grňom zvíťazili 4:3, dva mesiace neskoršie v Laliti bolo nerozhodne 3:3.

Mošovčania a Laliťania sa potom zriedkavejšie stretali na
športovom poli. Častejšie boli zájazdy ochotníkov KUS Štefánik na Slovensko, Mošovčania menej prichádzali
k nám. Trvalo to tak až do roku 2003, keď delegácia z Lalite, v ktorej boli Dušan Párnický, Milivoj
Jovkić, Jaroslav Múdry a Ján Holič, pobudla v priateľskej obci v srdci Turca. Vtedy, 20. júna 2003, domáci starosta Ing. Ján Žirko a tajomník lalitského
Miestneho spoločenstva Dušan Párnický podpísali
Zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi Mošovcami a Laliťou.
Odvtedy sa začali aj každoročné stretnutia futbalových veteránov mošovského ŠK Drienok a lalitského FK Panónia. Tentoraz, v dňoch 1. až 3. augusta 2014, hosťovanie mošovských starých pánov
v Laliti vyznelo v znamení dvoch významných jubileí: 90. výročia FK Panónia a 45 rokov od prvého
stretnutia Mošovčanov a Laliťanov. Mužstvá
Drienka a Panónie si s pivnickou Sláviou zahrali
futbal na 8. Memoriáli Milorada ObradovićaMikicu. Všetok zvyšný čas dobrí priatelia, starí
známi, ale aj noví kamaráti, lebo niektorí Mošov-

čania prvýkrát zavítali do Lalite, strávili spolu v krásnej družbe. Zaspomínali si na stretnutia minulé, na ľudí, ktorí sa o ne
pričinili a už viac nie sú medzi nami... Mošovčania a Laliťania
aj tentoraz načreli hlboko do studničky radosti, čo si právom
aj zaslúžili. Futbalová lopta stále hreje ich srdcia a prebúdza
Juraj Pucovský
nové, krásne emócie.
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ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽSTVA V ROKU 2013
narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo

7 občanov
28 občanov
19 občanov
22 občanov

NARODILI SA V ROKU 2013
Melánia Kováčiková
Nina Matečková
Laura Facunová
Anetta Windischová





Nela Letrichová
Maroš Bačo
Martin Mičko

UZAVRELI MANŽELSTVO V ROKU 2013
Marek Kollár
Marek Brutovský
Paul Gerard Singleton
Ing. Ivan Haliena
Ing. Karol Chreno
Petr Paramonov
Michal Baláž

+ Alena Bačová
+ Mgr. Ivana Polerecká
+ Marianna Lehocká
+ Mgr. Mária Vápeníková
+ Mgr. Michaela Danková
+ JUDr. Paulína Matušková
+ Zuzana Petrovičová

Scott Alexander Bayley
Lukáš Roganský
Jaroslav Cabadaj
Dušan Ertel
Pavel Taraba
Miroslav Baranček
Miroslav Blahušiak

+ Mária Hagarová
+ Aneta Kuzmová
+ Denisa Ogino
+ Lenka Pálešová
+ Katarína Miškociová
+ Katarína Kozáková
+ Renáta Rusnáková

JUBILANTI V ROKU 2013
65-roční
Pavel Fánči
Helena Juríková
Jaroslav Šarlina
Vincent Straka
Mária Šavlová
Juraj Štekláč
Anton Načiniak
Jana Firáková
Ľudmila Faťarová
Bernardína Kolenová
Dušan Inštitoris
Vincent Štefunda
Stanislav Gembický
Vladimír Solár
70-roční
Jaroslav Hrča
Ľudmila Bellušová
Ján Čierny

Zuzana Adamová
Margita Rožková
Oľga Šimová
Marta Hladíková
Oľga Mračková
Oľga Kapustová
Ivan Hrča
Milan Tesák
Milada Hroboňová
Rudolf Petrovič
Oľga Lojková
Ľudmila Lvončiková
Božena Valocká
Stanislav Reťkovský
Oľga Zorkóciová
Jozef Tkáč
75-roční
Viera Košíková
Zdenka Jamrišková

  
Michal Vrábel
Miroslav Baranček
Mária Košíková
Anna Halgašová
Anna Windischová
Etela Kubíková
Miloslav Šavol
Ján Petrovič

71-ročný
72-ročný
86-ročná
67-ročná
86-ročná
86-ročná
59-ročný
82-ročný

Anna Karabelová
Blažena Mizerová
Ján Boďa
Ján Deméň
Jaroslav Ráhel
Anna Brázdová
Pavel Straka
Rozália Boďová
Mária Beňová
Ľudmila Magočová
Mária Borošová
Magdaléna Karabelová
Jozef Bodorovský
Slavko Kováčik
80-roční
Anna Šikurová
Melánia Domková
Anna Miškociová
Anna Lojková

ZOMRELI V ROKU 2013
Ľudevít Petrovič
Marta Badová
Anna Rišianová
Ľudmila Hrčová
Anna Štekláčová
Mária Zubáňová
Nina Matečková
Ivan Hrča

84-ročný
83-ročná
88-ročná
67-ročná
62-ročná
85-ročná
19-dňová
70-ročný

Ľudmila Feriančiková
Eva Marková
Zuzana Kozáková
85-roční
Mária Zubáňová
Paulína Borcovanová
Elena Holcová
Zuzana Fánčiová
Pavol Sklenár
Anna Ličková
Pavel Fánči
90-roční
Jarmila Nemčičová
Viera Bukvajová
Jakub Bielik
Mária Grauzlová
Anna Solárová
Vilma Karabelová

  
Dušan Oravec
Helena Piecková
Viera Bukvajová
Ľudmila Piecková
Ivan Šavol
Pavel Fánči

61-ročný
83-ročná
90-ročná
91-ročná
58-ročný
84-ročný
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ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽSTVA V ROKU 2014
narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo

8 občanov
53 občanov
37 občanov
11 občanov

NARODILI SA V ROKU 2014
Miroslava Felcanová
Michal Gálet
Vanesa Kršková
Jakub Mikuš





Viktória Navrátilová
Alex Bugoš
Adam Višňovec
Kristína Cabadajová

UZAVRELI MANŽELSTVO V ROKU 2014
Ľubomír Šimonides
+ Emília Vojtková
Jozef Mateček
+ Monika Kostolníková
Marián Lojka
+ Zuzana Letrichová
Ing. Tibor Cipár
+ Ing. Erika Greschnerová
Ronny Wagner
+ Mgr. Katarína Širáková
Ľubomír Kašuba
+ Zuzana Valaštíková
Pavol Mečko
+ Mgr. Martina Telková
Flávio Miguel Pestana Fernandes + Bibiana Tomková
Simon Peter Scholes
+ Zuzana Hanusová

Michal Petrovič
Tomáš Podhorný
Jaroslav Páleš
Mgr. Michal Dubaj
Daniel Jablonski
Andrej Harvančík
Jozef Hlobej
Ing. Miroslav Klaudíny
Lukáš Reichel

+ Kristína Ježíková
+ Lucia Bothová
+ Andrea Fojtíková
+ Kristína Mikušová
+ Mgr. Erika Čamajová
+ Slávka Marková
+ Monika Tonhauserová
+ Ing. Miroslava Telková
+ Silvia Bolčíková

JUBILANTI V ROKU 2014
65-roční
Marián Necpál
Milan Reťkovský
Pavel Faťara
Jaroslav Borcovan
Jaroslav Mikáč
Ján Reťkovský (ul. SNP)
Ing. Eduard Naščák
Jaroslav Šavol
František Maťovčík
Ľudmila Badová
Jarmila Hrčová
Anna Tesáková
Viera Piecková
Elena Sýkorová
70-roční
Dušan Petrovič
Vladimír Šimonides

  
Emília Boďová
Mária Beňovská
Jozef Hríb
Jozef Feťko
Júlia Minárová
Jarmila Nemčičová

82-ročná
97-ročná
57-ročný
67-ročný
90-ročná
91-ročná

Václav Maršík
Tatiana Lehotzká
Ivanka Tkáčová
Blažena Šimonidesová
Marta Deméňová
Jarmila Chorváthová
Marta Košíková

80-roční
František Harnas
Oľga Polónyová
Emília Reťkovská
Anna Poništová
Oľga Hrčová
Anna Kajanová

75-roční
Johann Hess
Sabína Straková
Oľga Tesáková
Anna Košíková
Božena Pálešová
Emília Firáková
Anna Michalcová
Ľudmila Thomková
Víťazoslava Podhorová
Božena Fabianová

85-roční
Ján Kozák
Alžbeta Veselovská
Gizela Jesenská
Vlasta Domková
90-roční
Katarína Hrčová
Mária Búňová
Júlia Minárová
Elena Šavlová

ZOMRELI V ROKU 2014
Katarína Hrčová
Dušan Petrovič
Oľga Juhászová
Melánia Domková
Jozef Trofimenko

  
90-ročná
70-ročný
91-ročná
81-ročná
84-ročný
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100 rokov od prvých bojov 1. svetovej vojny
V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od prvých bojov
veľkého svetového vojnového konfliktu, 1. svetovej vojny.
Vojny, ktorá zasiahla do každodenného života más civilného
obyvateľstva. Zasiahla aj našu obec, obyvateľstvo, ktoré tu pokojne a pokorne žilo a pracovalo. Dnes už sa presne nedá zistiť, koľko mládencov, mladých i starších mužov bolo odvedených v mobilizáciách. Určite ich bolo na desiatky. Z Turca boli muži najmä odvádzaní k 71. cisárskemu a kráľovskému
pešiemu pluku do Trenčína a niektorí k 72. pešiemu pluku do
Bratislavy a k „honvédskym plukom“. Po odvedení absolvovali 3–6-týždňový výcvik a boli posielaní na ruský, srbský
alebo taliansky front ako vojaci c.k. rakúsko-uhorskej armády.
Mnohí sa nevrátili a ich telá spočívajú v cudzej zemi na
nezmyselných bojiskách I. svetovej vojny. Pomníky obetiam
1. svetovej vojny stoja v strede mnohých miest a obcí nielen
na Slovensku, ale aj v Čechách, a sú na nich uvedené mená
mužov mesta či obce, ktorí padli vo „veľkej vojne“ .

Mošovce sú v tomto výnimkou, nemáme takýto pomník
a ani nepoznáme svojich padlých. Sté výročie tejto dejinnej
udalosti je však dosť dobrý dôvod, aby sme si ich pripomenuli. Preto sme sa rozhodli s Mgr. Katkou Sadloňovou v dostupných archívnych fondoch zistiť mená všetkých padlých mošovčanov v tomto konflikte a pri príležitosti 100. výročia
ukončenia tohto krvavého konfliktu 11. 11. 2018 odhaliť im na
mošovskom cintoríne dôstojný pomník.
Vážení spoluobčania, ak máte po svojich starých a prastarých rodičoch z tohto obdobia nejaké písomné dokumenty,
listiny či len listy, prosíme Vás o ich zapožičanie, pretože akákoľvek informácia má pre nás nesmiernu cenu a napomôže úspešnej realizácií nášho úsilia. Vopred ďakujeme za pochopenie.
Mgr. Katarína Sadloňová, SNP 410/63
Mgr. Ing. Peter Mojtek, Starý rad 338/16C
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