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FEBRUÁR 2009

A j n a p r i e k ťa ž k o s t i a m n a p r e d u j e m e . . .
Vážení spoluobčania!
V roku 2009, ktorý začíname,
treba sa obzrieť na rok 2008
a zhodnotiť ho, stanoviť si ciele
pre ten rok nastávajúci.
Náročný a zložitý bol minulý
rok, hlavne pri odovzdávaní kompetencií, ktoré prechádzajú zo
štátu na obec, a to v oblasti sociálnych zákonov o sociálnych
službách. My, samospráva, sme
žiadali a stále žiadame, aby prechod týchto zákonov bol krytý aj
financiami. Napriek prijatým úpravám istým rizikom však stále
zostáva ich financovanie, čo teda má dopad na rozpočet obce.
Taktiež vlastnícke vzťahy prislúchajúce majetku zo strany štátu
na obce ostali vo veľkom rozsahu nevysporiadané. Zodpovednosť samosprávy bola rozsiahla tiež pri zavádzaní eura. Pripravovali sa plány na zavedenie eura, zmeny VZN, cenníkov
a ďalších dokumentov, kde figurovala koruna. Začalo sa tiež s
prípravou projektov podľa Národno - strategického referenčného rámca na roky 2007 - 2013, čo vytvára predpoklady na
posilnenie miestneho rozvoja, ale z ústredných orgánov štátneho aparátu sú niektoré obmedzenia, nesprávne stanovené limity a kritériá, čo v praxi znamená značné oklieštenie možnosti
získania financií zo štrukturálnych fondov z Európskej únie.
Sú rozpracované projekty a verím v ich úspešnosť za predpokladu, že miera objektivity ich posudzovania bude racionálna, objektívna a nebudú kladené zbytočné byrokratické dodatočné prístupy.
Vstupom do Európskej únie máme rovnaké bankovky ako
ďalších 15 štátov, možno budeme mať aj rovnaké ceny, výplatné
pásky... Čarovný konverzný kurz to vyriešil tak, ako to cítime
a prežívame v realite dnes. Napriek rovnakým bankovkám, minciam, možno raz i rovnakom množstve ako v západnej Európe
udržíme si svoju povestnú slovenskú pohostinnosť, pracovitosť
a nebudeme kopírovať to, čo nie je pre Slovákov typické.

K samotnej práci na obecnom úrade a v obci.
Dennodenne riešime problémy v separovaní odpadu, v príprave rozvojových programov atď., vybavujeme rôznorodú korešpondenciu, kde sú rôzne žiadosti, oznámenia, pozvánky,
kritické postrehy, podnety, sťažnosti. Prax potvrdzuje, že to, čo

trápi občana, treba zabezpečovať tak, aby sa to vyriešilo
k spokojnosti zainteresovaných strán. Áno, treba tieto záležitosti objektívne posudzovať. Je to služba občanovi a je to poslaním aj obecnej samosprávy, o čo sa permanentne snažíme.
Očakávame tiež, že aj občan bude mať dobrý vzťah k životnému prostrediu v obci, k svojmu dvoru, domu, lebo to spoločne
robíme pre dobré meno našej obce.
V súčasnej dobe už nehovoríme o prichádzajúcej finančnej
kríze, tá už je reálne tu a my ju musíme aj na obecnej úrovni
riešiť tak, aby sme tento proces zvládli. Musíme byť zdravými
skeptikmi, že budeme efektívne hospodáriť a udržíme v obci
štandardné prostredie.
Rok 2009 preverí silu fungovania samosprávy, preto je potrebné aktivizovať šetrenie a vylúčiť riziká, zabezpečovať vedomostnú spoločnosť, aby úlohy z tohto volebného obdobia,
ktoré v roku 2010 končí, boli naplnené a bol postavený dobrý
základ pre budúcnosť.
Želám vám všetkým, vážení spoluobčania, veľa osobnej pohody, zdravia, oduševnenia, aby vám nechýbal elán a schopnosť pohotovo a tvorivo reagovať na potreby obce, aby sme
spoločne zvládli povinnosti, ktoré pred nás život postaví.
Ing. Ján Žirko
starosta
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ZMENY V MATERSKEJ ŠKOLE
V roku 2008 sa v oblasti výchovy a vzdelávania udiali veľmi dôležité zmeny. 1. septembra vstúpil do platnosti zákon
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa ktorého sú materské školy po prvýkrát zaradené do sústavy škôl. To znamená, že materská škola poskytuje určitý stupeň vzdelania podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED.
Predprimárne vzdelanie dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu v materskej škole.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Takéto osvedčenie môže vydať len materská škola, ktorá je zaradená do siete škôl
v súlade so zákonom 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve.
Na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole sa prijímajú deti
spravidla od troch do šiestich rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženým plnením povinnej
školskej dochádzky. Jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky je predprimárne vzdelávanie bezplatné.
Pre oblasť obsahovej reformy v materskej škole bol prijatý dôležitý dokument, štátny vzdelávací program, na ktorý
bude nadväzovať školský vzdelávací program materskej školy.
Podľa nového školského vzdelávacieho programu začneme
pracovať od septembra 2009. Program má názov Dieťa a svet
a tvoria ho štyri okruhy: Ja som, Ľudia, Príroda a Kultúra.
Vzdelávanie v tomto programe umožňuje rozvoj jazyka, zabezpečuje rozvoj pohybovej a fyzickej stránky dieťaťa, dáva
základy vnímania a poznávania prírodných a spoločenských
vied a rozvíja osobnosť dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia. Cieľom predprimárneho vzdelávania je napĺňať potrebu
dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi, uľahčiť jeho adaptá-

ciu na zmenené prostredie MŠ a ZŠ a podporovať vzťah dieťaťa
k poznávaniu a učeniu hrou. Predprimárne vzdelávanie pomáha dieťaťu posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným tradíciám, štátnemu a materinskému jazyku, k ľudským právam a slobodám. Pripravuje dieťa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a tolerancie, na celoživotné vzdelávanie, učí ho rozvíjať svoju
osobnosť, kooperovať v skupine, preberať na seba primeranú zodpovednosť
za seba, svoje zdravie, ochraňovať životné prostredie, učí ho rešpektovať
všeľudské etické hodnoty.
Zmeny, ktoré nás čakajú, sú výzvou, hľadaním odpovedí na mnohé
otázky v profesionálnej oblasti. Všetky zmeny vedú k naplneniu humanistických princípov vo výchove a vzdelávaní, k rozvíjaniu osobnostného potenciálu každého dieťaťa.

„Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po
celý život radosť zo vzdelávania.“
Danica Janecová, riaditeľka MŠ

OZNAM!!!
Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis do materskej školy na školský rok 2009/2010 sa bude konať od
1. do 31. marca 2009 v čase od 10.30 do 12.30 hod. Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v materskej škole si môžete vyzdvihnúť
v MŠ.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
K 1. septembru 2009 je možné prijať 9 detí.

Čo ponúkame ?
➥
➥
➥
➥
➥

možnosť celodenného alebo poldenného pobytu so stravovaním podľa požiadavky (desiata, obed, olovrant)
kvalitnú výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu zabezpečenú kvalifikovanými učiteľkami MŠ
projektové vzdelávanie a výchovu so zaujímavými témami pre deti
vzdelávanie a hra s učebňou Lego dacta
krúžkovú činnosť podľa záujmu detí a rodičov (tanečná a pohybová príprava, hudobný a výtvarný krúžok, AJ pre
5-6 ročné deti)
Danica Janecová, riaditeľka MŠ
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Tajomná cesta za pokladom
MDD patrí medzi
najobľúbenejšie sviatky detí v priebehu roka. Usilujeme sa, aby
tento deň bol príjemný
a deti zažili neopakovateľné chvíle spolu so svojimi rodičmi.
Úplne na začiatku bola myšlienka spojená s prírodou a čerstvým horským vzduchom. Oslovili sme pána Karola Chrena
z farmy JACK a vďaka jeho súhlasu sme mohli začať s prípravami.
Vieme, že deti radi súťažia, objavujú, a tak náš plán bol
plný vedomostných úloh, športových disciplín na získanie nových poznatkov v prekrásnej prírode Veľkej Fatry.
Nastal deň D. S dobrou náladou za slnečného počasia sme
sa stretli na lúke pri horárni. Deti sa veľmi tešili, lebo cítili, že
ich čaká niečo nezvyčajné. Všetkých privítala pani riaditeľka
Janecová a prezradila, čo nás dnes čaká. Každé dieťa dostalo
mapku so symbolmi šiestich stanovíšť. Rozdelili sme sa do
trojčlenných skupín v sprievode rodičov. Pred nami bola tajomná cesta za pokladom, na ktorej sme hľadali stanovištia
označené určenými symbolmi s preverovaním našich schopností. Prvá bola víla Zvedavka, ktorá netrpezlivo čakala na detičky, aby sa dozvedela ich mená, adresu a spoznala aj členov
rodiny. Na druhom stanovišti sedela múdra pani sova s pripravenými obálkami a hádankou. Úlohou detí bolo pomenovať,
určovať farby, tvary aj počet predmetov, a tak presvedčiť pani
sovu o svojich vedomostiach. Na treťom stanovišti sa súťažilo.
Pri športovom pozdrave sa deti zmenili na odvážnych medvedíkov ako chodia po spadnutom strome, na smelých zajkov čo
preskakovali konáre, šantivé veveričky v hádzaní šušiek na
cieľ a vyskakovaní za odmenou. V štvrtom ich čakal ujo horár
so svojimi zvieratkami a tajomstvami z lesa. Prekvapil ich
mnohými otázkami, na ktoré deti vedeli odpovedať.
Rozprávková víla ich čakala vo svojom kráľovstve najobľúbenejších rozprávok aj s kolovrátkom pre Šípkovú Ruženku.
Deti si vyberali postavičky a rozprávali krátky dej rozprávky,
do ktorej postava patrí.

Na každom stanovišti po splnení úlohy deti získali odtlačok
pečiatky do svojej mapky, sladkú odmenu, malé darčeky, či
medailu ochrancu prírody. Po nazbieraní plného počtu pečiatok sa začalo samotné hľadanie pokladov, ktoré boli poriadne
schované v strmom kopci. Na počudovanie všetky sa našli.
Počas plnenia náročných úloh sa veselo povzbudzovalo,
tlieskalo za predvedené výkony. Deti sa tešili z vlastných úspechov ale aj z úspechov kamarátov.
Spokojní, posilnení dobrotami, sme sa presunuli k ďalšiemu
prekvapeniu, ktoré nás čakalo. Nasledovala prehliadka koníkov, starostlivosť o ne a samozrejme nechýbali odpovede na
zvedavé otázky. A ešte čosi. No predsa pripravený koník, na
ktorom sa nosili naše odvážne detičky bez rozdielu veku.
Z krásneho prostredia sa nám nechcelo odísť. Tých vytrvalejších čakala opekačka. Deň sa nám vydaril, deti žiarili šťastím, za čo patrí poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli pri
jeho realizácii. Unavení, ale spokojní sme sa vracali domov
a ešte dlho spomínali na deň, ktorý sme spoločne s rodičmi venovali našim najmenším.
Anna Košová, učiteľka MŠ

Vitaj, vitaj, Mikuláš…
Každý rok,v decembri, sa tešíme na Mikuláša, ktorý si vždy nájde cestu do našej materskej školy. Ešte sa nestalo, že by bol
zablúdil. Prišiel aj tento rok s bohatou nádielkou sladkého prekvapenia a samozrejme, nechýbali ani anjel s čertom. Čert nám
prezradil, že cestou k nám zlá víla začarovala Mikulášovi hlas a tak ho deti začali liečiť básničkami, pesničkami, ale aj tančekmi. Nakoniec Mikuláš prehovoril, poďakoval sa a bol veľmi prekvapený, aké sú deti z materskej školy v Mošovciach šikovné.
Každé dieťa obdaril balíčkom plným sladkostí i prísľubom, že príde i o rok.
Radosť a dobrú náladu sme prežívali aj pri podujatí nazvanom „Nezbedný anjelik“, ktoré
sa uskutočnilo v ŠRZ Drienok v Mošovciach dňa 21. 12. 2008.
Deti z materskej školy, ktoré navštevujú pohybovú prípravu pod vedením pani
učiteľky ZUŠ Moniky Kajanovej spolu s tanečnou skupinou Nika z Malého
Čepčína svojím spevom a tancom priblížili vianočný príbeh neposedného anjelika a narodenia Ježiška. Vystúpenie sa veľmi páčilo nielen rodičom, starým rodičom, ale aj ostatným prítomným.
Príjemná vianočná atmosféra pokračovala aj po skončení programu súťažami
pre deti.
Záverečnou bodkou boli vinše, prostredníctvom ktorých deti všetkým popriali
krásne Vianoce a šťastný nový rok.
Janka Lichnerová, učiteľka MŠ
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Finančné ukazovatele obce Mošovce za rok 2008
Obec Mošovce hospodárila v roku 2008 v zmysle schváleného rozpočtu obecného zastupiteľstva č. E/46/2007 zo dňa
10. 12. 2007
Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2008 hlavným
zdrojom príjmu obce bola daň z príjmu fyzických osôb, poskytovaná zo štátneho rozpočtu, z ktorých obec financuje MŠ,
ZUŠ a v ZŠ školskú jedáleň a školskú družinu. Ostatné finančné prostriedky sú použité na financovanie potrieb v obci.
Finančné prostriedky poskytnuté ako dotácia na prenesený výkon štátnej správy môžu byť použité len na tie výdavky na
ktoré boli konkrétne poskytnuté (financovanie ZŠ, matrika).
Dôležitým zdrojom príjmu sú dane od fyzických a právnických osôb ktoré pôsobia v našej obci, hlavne daň z nehnuteľností, nájom nehnuteľností, rôzne poplatky ako aj bankové
úroky a dividendy. Dôležitým a nemalým zdrojom príjmu sú
dotácie pre potreby školstva (príspevok na dopravu žiakom
dochádzajúcich do našej školy z iných obcí, príspevok na stravu a školské potreby pre deti, rodičia ktorých sú v hmotnej núdzi). V roku 2008 obec získala dotáciu z Ministerstva financií
SR vo výške 300 tis. Sk na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.
Zdrojom príjmu boli aj finančné prostriedky pre aktivačnú činnosť a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu. V roku 2008 obec
hospodárila z finančnými prostriedkami v celkovej hodnote
33 107 tis. Sk.

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
VÝDAVKY SPOLU

22 979
6 886
502
30 367

BEŽNÉ VÝDAVKY:
Obec
MŠ
ZŠ -prenesené kompetencie
Strava hmotná núdza
Motivačný príspevok
Školské potreby
Vzdelávacie poukazy
Doprava žiakov
ZŠ - originálne kompetencie
ZUŠ
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

8 682
1 616
5 780
23
9
4
102
44
1 466
5 253
22 979

Stav finančných prostriedkov na účtoch bol k 31. 12. 2008
v sume 2 740 tis. Sk. Obec tieto prostriedky použije na financovanie kapitálových výdavkov v po schválení obecným zastupiteľstvom v roku 2009 .
Finančné prostriedky použité na kapitálové výdavky
v r. 2008 (tis. Sk)

Bežné príjmy obce (tis. Sk)
Dotácie zo ŠR v rámci VS
Dotácie pre aktivačnú činnosť
Daň z príjmu FO
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane
Poplatok za komunálny odpad
Dividendy
Nájom nehnuteľností
Poplatky
Bankové úroky
Ostatné príjmy

6 048
91
18 038
1 222
580
403
65
310
1 071
83
125

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
FINANČNÉ OPERÁCIE
PRÍJMY SPOLU

28 036
524
4 547
33 107

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v zmysle schváleného rozpočtu a priebežne, hlavne čerpanie kapitálových výdavkov, po schválení obecným zastupiteľstvom.

- ZŠ Mošovce - rekonštrukcia sociálnych zariadení
- rekonštrukcia fasáda MŠ
- kopírovací stroj - ZUŠ
- oprava miestnych komunikácií
- rekonštrukcia námestia - projekt + práce
- projekty
(rekonštrukcia ZŠ, bytové domy, územný plán)
- oplotenie viacúčelového ihriska
- prístrešok vo dvore obecného úradu
- bezdrôtový rozhlas
- ostatné stroje a zariadenie - celkom
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM

801
162
40
2 694
912
1 010
42
253
650
322
6 886

Ing. Milina Kašubová
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Naše aktivity
Život okolo nás nám ponúka veľa možností, ako využiť voľný čas. Najjednoduchšie je sadnúť si k televízii, počítaču či
internetu. Človek získa veľa zábavy, poznatkov bez veľkej námahy.
Malá časť detí z Mošoviec po sobotách skoro ráno vstane,
naplní ruksačik, obuje vibramy a vyberie sa pred školu, odkiaľ
spoločne vyrážame do blízkeho alebo vzdialenejšieho okolia.
Sú to členovia Turistického oddielu mládeže Drienok
Mošovce. Oddiel má už dvadsaťosemročnú tradíciu a vystriedalo sa v ňom množstvo mladých ľudí.
Spoznávame krása Veľkej a Malej Fatry, učíme sa vzťahu
k prírode - k faune i flóre, obdivujeme krásu, ktorá sa nám ponúka na každom kroku. Potešíme sa z každého vzhliadnutia
jelenej či srnčej zveri. Uvažujeme, ako asi skončilo zvieratko,
ktorého kosti sem - tam objavíme.
Najväčšiu radosť prežívame, keď sa po namáhavom výstupe ocitneme na vrchole. Odmenou sú malebné výhľady, ale aj
hrejivé pocity víťazstva samého nad sebou. Bez zápisu do vrcholovej knihy sa dolu nevraciame. Návrat býva rýchlejší aj
ľahší.
Čo všetko sme v minulom roku absolvovali?
Pešie túry z Mošoviec smerovali na Blatnický hrad
a Plešovicu, na Drienok, cez Socovce na Marské vŕšky, cez
Maču
do
Rakšianskej doliny, na
Tlstú a Ostrú.
Využívame aj autobusové spoje, aj
keď práve v sobotu
ich je poriedko. Tak
sme sa dostali do
Kláštora pod Znievom a vystúpili sme
na Zniev, z Turčianskych
Teplíc
predhorím Veľkej
Fatry od Bôra, cez Háj, Rakšu do Mošoviec, z Ďanovej sme
pokračovali k danielej obore a cez Blatnicu sme došli domov.
V máji sme navštívili Žilinu a zámok s parkom Budatín.
V Lazoch pod Makytou sme sa stretli s turistami z okresov
Žilina, Považská Bystrica a Čadca. Spoločne sme prešli časť
hrebeňa Javorníkov.
Prvý júlový týždeň patril 39. zrazu Turistických oddielov
mládeže Slovenska vo Svidníku, ktorého sme sa tiež zúčastnili. Spoznali sme pre nás menej známy región východného
Slovenska, hlavne Nízke Beskydy s miernejšími kopcami
a vysokými rozhľadňami. Osobitne nás zaujali bojiská 2. svetovej vojny na Dukle, Údolie smrti, či Vojenské múzeum vo
Svidníku. Našu pozornosť upútali jedinečné drevené kostolíky,
ktoré reprezentujú rusínsku kultúru.
Poslednou turistickou akciou v roku 2008 bola Turčianska
Štiavnička a jej okolie. Obdivovali sme unikátne Teplické serpentíny, révaiovský park a neobišli sme ani predvianočné trhy.
Verím, že aj v roku 2009 sa budeme stretávať na turistických podujatiach a pri návšteve kultúrnych pamiatok.

„Odtrhol som kvet, zvädol mi. Dotkol som sa motýľa, zomrel mi v dlani. Pochopil som, že prírody sa môžem dotýkať
len srdcom.“ (neznámy autor)
V tomto duchu vediem mojich turistov. Dúfam, že aj oni
pochopia.
Mgr. Oľga Šimová,
vedúca TOM
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MACKO, kde si?

Asi už vážne starnem. V mysli sa mi často vybavujú zážitky „dávnominulé“, ale čo sa stalo včera, to si nepamätám.
Pri blúdení prírodou sa mi často na tom - ktorom mieste vybaví udalosť, ktorá sa tu stala. Tak tomu býva aj pri skalnom
brale na Hradišti. Nuž ale k veci.
Septembrové nedeľné popoludnie roku 1988, naplnené
chystaním syna Jaroslava na odchod do školy vo Zvolene,
narúša príchod upachtenej pani horárky z Rybníkov, že ju posiela manžel s prosbou, či by som nemohol prísť so svojím
psom hľadať jedno z medvieďat, ktoré mali v dočasnej opatere
a ktoré sa vyslobodilo z klietky a ušlo do lesa.
Situácia bola taká, že dve nájdené osirelé medvieďatá, ktoré mali účinkovať pri nakrúcaní filmu pre deti, boli dočasne
umiestnené v horárni Rybníky, pokiaľ si ich filmári nevyzdvihnú.
Medveď je veľký špekulant, a tak sa jednému z mláďat (samčekovi) podarilo „nájsť“ vo väzení slabé miesto a ubzíknuť
do lesa. Nikto nevedel presnejšie, kedy sa to stalo. Pán horár
Peter mal na krku trapas a po krátkom prehľadávaní okolia sa
mu v hlave rozsvietilo: „Možno by ho našiel Šimov farbiar“
(druh poľovného psa). A tak som mal pani horárku pred sebou
s naliehavou prosbou o pomoc. No veď hej, večer je neďaleko
a ja mám syna zaviezť autom k večernému vlaku! Slovo dalo
slovo, vlak, nevlak, uvidíme, či to stihneme. Naviac aj syn prejavil veľký záujem zúčastniť sa „dohľadávky“. A dobre urobil!
Po rýchlom „nahodení sa“ do terénneho oblečenia s
Benom, v rodine nazývanom Bendži, nasadáme do auta a frčíme Prostrednicou do horárne. Tu sa oboznamujeme so situáciou. Chvíľku poskytneme Benovi na „vyčistenie“ nosa a vyprázdnenie močového mechúra a začíname s obhliadkou oplotenia. Bendži neostal nič dlžen svojej povesti chýrneho farbiara - stopára. Ukázal miesto i pár chĺpkov srsti, kade sa medvieďa cez plot „prepasírovalo“. Ben na pokyn „hľadaj“
zapichol nos do zeme a suverénne bez zaváhania nás vedie po
stope do doliny Petrová.
Je teplo, krásny jesenný deň. Pes postupuje s enormným nasadením a ja za ním ledva lapám dych. Pomaly sa v lese začína zmrákať a my nemáme ani lampáš. Čo robiť? Po krátkej porade s Jaroslavom sa rozhodujem na vypustenie Bena z obojka na voľné sledovanie stopy, aby sme akciou urýchlili. Ak
Bendži to medvieďa dobehne, nastanú dve možnosti:
Prvá: Ak medvieďa nestihne vybehnúť na strom, je stratené,
lebo Ben ho určite zadrhne, a to by bolo veľmi zlé.

Druhá: Medvieďa pred psom vybehne na strom, čo mladé
medvede spravidla robia, a to by bolo dobre. Dolu by sme ho
už voľajako dostali.
Je rozhodnuté. Hop alebo trop. Vypustený Ben vyráža po
stope ako víchor. Ticho, ticho. Vtom v diaľke na hrebeni sa
ozve zlostné štekanie. Po krátkom durení (čo poznám podľa
hlasu psa) jasne počujeme hlásenie z jedného miesta. Hurá,
máme ho! Medveď je určite na strome. Utekáme hore brehom
na hrebeň Hradišťa. Už sme blízko. Vidíme „tancujúceho“ psa
na skale, ale kde je medveď? Vydriapaný na suchom strome mukyni, asi tri metre od zeme, ktorá sa s ním kyvoce a hrozí,
že sa každú chvíľu zlomí a zletí aj s medvieďaťom zo skaly dolu. Bena musím odložiť tak, aby ho medveď nevidel, lebo má
z neho ukrutný strach. Tak a teraz musíme medvieďa zložiť dolu. Ale ako? Nájdeme dlhú haluz a pomocou nej tlačíme medvieďa nadol. Mrnčí, mravčí, zlostí sa, ale predsa sa len pomaly posúva nadol po kmienku. Nevidí psa, tak je už pokojnejšie.
Už je na dosah. Jaroslav hodí naň vetrovku a už je naše.
Jaro nesie pomrnkávajúce medvieďa zabalené do vetrovky,
aby nedriapalo. Správa sa už celkom pokojne, zrejme ho ten
výlet a strach zo psa poriadne unavil. Už sme neďaleko horárne, keď Jaro skríkne: „Som mokrý!“ Niečo lepkavé mu tečie
po bruchu a šíriaci sa smrad jasne hovorí o tom, čo sa stalo.
Medveď „pustil do gatí.“ Pardon, do vetrovky. Upokojujem
Jara: „Vydrž, však sa okúpeš a šaty mama vyperie.“
V rýchlosti sme medvieďa odovzdali opatrovateľom a ponáhľali sa domov. Stihli sme ešte aj večerný vlak.
O pár dní si medvedíkov prebrali filmári a bola s nimi natočená rozprávka pre deti.
Ing. Juraj Šimo
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ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽSTVA V ROKU 2008
narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo

7 občanov
20 občanov
19 občanov
13 občanov

K 31. decembra 2008 mali Mošovce 1323 obyvateľov.

NARODILI SA . . .

❊

Diana Majerová
Timotej Petrovič
Dominik Rožko
Šimon Had

❊

Filip Kubík
Karin Firáková
Vanessa Horváthová

MANŽELSTVO UZAVRELI
Tibor Had
Tomáš Vojvodík
Ing. Tibor Windish
Ing. Jaroslav Rusnák
Peter Hlobík
Michal Taliga

+
+
+
+
+
+

Lucia Beňová
Katarína Škutová
Mgr. Michaela Tomahoghová
Anna Ševčíková
Martina Košútová
Ing. Monika Šramelová

Peter Lúdik
Ľubomír Chalupka
Juraj Šutiak
Mgr. Miroslav Lauš
Martin Kiss-Tóth
MUDr. Rastislav Butko

+
+
+
+
+
+

Iveta Končeková
Régine Varone
Eva Vašeková
Mgr. Zuzana Gemerská
Lenka Hrčová
MUDr. Eva Danišová

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70. narodeniny
Viera Košíková
Zdenka Jamrišková
Anna Karabelová
Ján Boďa
Blažena Mizerová
Ján Deméň
Jaroslav Ráhel
Anna Brázdová
Pavel Straka
Rozália Boďová
Mária Beňová
Ľudmila Magočová
Mária Borošová
Magdaléna Karabelová
Jozef Bodorovský
Slavko Kováčik

65. narodeniny
Jaroslav Hrča
Ján Čierny
Ľudmila Bellušová
Zuzana Adamová
Margita Rožková
Oľga Šimová
Marta Hladíková
Oľga Mračková
Ivan Hrča
Milan Tesák
Oľga Kapusová
Milada Hroboňová
Rudolf Petrovič
Oľga Lojková
Stanislav Reťkovský
Ľudmila Lvončiková
Božena Valocká
Eva Štrbáková
Jozef Tkáč
Oľga Zorkóciová

✟ ✟ ✟
Ing. Ján Krajč
73 - ročný
Jozef Slovák
86 - ročný
Bohumír Petrovič
52 - ročný
Jozef Sklenár
81 - ročný
PhDr. Milan Jakubec 66 - ročný

75. narodeniny
Anna Šikurová
Melánia Domková
Ján Thomka
Anna Miškóciová
Anna Lojková
Ľudmila Feriančiková
Zuzana Kozáková

85. narodeniny
Jarmila Nemčičová
Jakub Bielik
Viera Bukvajová
Mária Grauzlová
Vilma Karabelová

ROZLÚČILI SME SA...
Anna Chvojková
Viliam Boďa
Mária Mondeková
Vladimír Bartek
Karolína Prokšová

80. narodeniny
Milan Klaudíny
Anna Mareková
Mária Zubáňová
Zuzana Kubíková
Paulína Borcovanová
Elena Holcová
Ľudovít Petrovič
Zuzana Fánčiová
Pavol Sklenár
Anna Ličková
Pavel Fánči

73 - ročná
55 - ročný
72 - ročná
55 - ročný
82 - ročná

✟ ✟ ✟
Filip Mondek
81 - ročná
Jozef Turcer
76 - ročný
Ing. Milan Klaudíny 80 - ročný
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Nijaká reč na svete vari toľko odporcov nemala.
... „ Nájdu sa krajiny a cudzozemci, ktorí viedli storočné vojny proti slovanskej reči, ktorí s úbohým národom a jeho jazykom
zaobchádzali ohavne a neľudsky, ktorí vyplienili celé pokolenia hovoriace touto rečou, od Baltského mora až k Tatrám.
Smutne je spomínať stopy, ktoré nám v tejto veci zanechala minulosť. Zohyzdili celé slovanské krajiny, takže z mnohých už
doteraz nič nezostalo, ako tiene, mizerné zvyšky alebo prázdne mená.
Ale čím väčšmi rástla zaslepenosť tamtých, poľutovania - hodných protivníkov, tým horlivejšia bola láska týchto k národu
i k svojej milej materinskej reči.
Nijaká reč na svete vari toľko odporcov nemala. „ ...
(Z pozoruhodnej kázne Jána KOLLÁRA v roku 1822)

A napriek tomu odporu,
skvelá tá reč naša,
aj tretieho tisícročia,
dočkala sa !
TÁ JEDINEČNÁ SLOVENČINA NAŠA!
Venované nehynúcej pamiatke z príležitosti vlaňajších osláv 215. výročia narodenia Jána KOLLÁRA
(* 29. 7. 1793 Mošovce - † 24.1.1852 Viedeň) - veľkého to rodáka z nášho TURCA, nielen básnika skvelého,
ale i národovca významného aj odvážneho. Som rád, že tých osláv v MOŠOVCIACH som sa vtedy zúčastnil
a pred Vás dnes takto v dôvere vystúpil.
Prednesené Miroslavom Skalickým, na VRÚTKACH, dňa 11. 1. 2009, v rámci prezentačného vystúpenia vrútockého
LK HZ na NOVOROČNOM KONCERTE 2009 Spevokolu D a R Farnosť Martin - Sever a členiek i členov
Literárneho klubu Hany Zelinovej na Vrútkach.

VEREJNÁ ZBIERKA
Podľa § 5 ods. 1 písm. b) Zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje obec Mošovce
na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie vnútorných vecí č. SVS-233004-2008/08846 po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky

VEREJNÚ ZBIERKU
za účelom obnovy a rekonštrukcie Domu Jána Kollára ako národnej kultúrnej pamiatky.

1. Verejná zbierka sa uskutoční na celom území Slovenskej republiky od 1. novembra 2008 do 31. mája 2009.
2. Verejná zbierka bude vykonávaná poukazovaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet verejnej zbierky
č. 2404166030/5600 vedený v Dexia banke, a. s., s VS: 2009 a KS: 558 alebo priamo poštovými poukazmi, prípadne v pokladni Obecného úradu Mošovce .
3. Za riadne konanie verejnej zbierky v súlade
s platnými právnymi predpismi a podmienkami uvedenými v rozhodnutí o povolení zbierky zodpovedajú Ing. Milina Kašubová, pracovníčka obecného úradu, Ing. Alena Reťkovská a Ing. Mgr. Peter Mojtek, poslanci
obecného zastupiteľstva.

Obraciame sa na všetkých, ktorým nie je
ľahostajná história, kultúra a národné
dedičstvo tejto krajiny o finančnú pomoc.
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Stolnotenisový turnaj
V sobotu 27.decembra 2008 sa v telocvični Základnej školy J. Kollára uskutočnil stolnotenisový turnaj bez obmedzenia
kategórií. Zúčastnilo sa ho 16 hráčov, ktorí hrali vo dvoch skupinách systémom každý s každým o postup do finálovej štvorčlennej skupiny.
Potešiteľné je, že turnaja sa okrem hráčov, ktorí už majú nejaký ten krížik na pleciach, zúčastnili i mladí chlapci - žiaci
ZŠ. Títo sa pripravujú pod vedením pána Straku a mohli by
byť prísľubom, že v Mošovciach sa bude hrať stolný tenis opäť
súťažne.
Turnaj mal výbornú športovú úroveň, o čom svedčí i fakt,
že víťazi turnaja vynikajúco, to znamená víťazne, reprezentovali Mošovce na podobnom turnaji v Necpaloch na druhý deň.
Poradie turnaja v Mošovciach:
1. miesto Pavol Kostolník st.
2. miesto Pavol Kostolník ml.
3. miesto Vincent Straka
4. miesto Milan Rakús

Ing. Vladimír Jančí

Športový klub Drienok Mošovce oznamuje záujemcom a priaznivcom stolného tenisu, že uvažuje o prihlásení
stolnotenisového oddielu do okresnej súťaže dospelých od sezóny 2009/2010. Bližšie informácie poskytne pán Vincent Straka.

Halový futbalový turnaj veteránov
Ako sa stalo už dobrým zvykom v poslednú sobotu pred Vianocami niekoľko desiatok mošovských chlapov vypočulo prosby svojich manželiek a družiek a nezavadzalo pri predvianočnom upratovaní, varení a pečení. Miesto toho oprášili svoje tenisky a futbalové dresy, aby sa mohli zúčastniť už šiesteho ročníka halového futbalového turnaja veteránov, pod záštitou starostu
obce.
Motivácia bola veľká i v sobotu 20. 12. 2008. Veď sa hralo o to, ktorá ulica bude šampiónom obce na celý rok. Viete si predstaviť, s akou hrdosťou dvíha víťaz nad hlavu putovný pohár doplna naplnený perlivým mokom? A tie poznámky, ktoré môže
potom celý „mančaft“ adresovať svojim neúspešným súperom celý rok? Ale nielen to. Súperilo sa i o najlepšieho strelca, najväčší objav, najsympatickejšieho hráča (hodnotili roztlieskavačky), alebo o najmenej ovplyvniteľného rozhodcu.
Po skončení všetkých zápasov a sčítaní dosiahnutých bodov bolo jasné, kto je víťazom tohto ročníka. Asi by sa nenašiel žiadny hráč či fanúšik, ktorý by im to neprial. Veď doteraz, ako jediná z pravidelne zúčastňujúcich sa ulíc, nebola na zozname víťazov. Ulica J. Kollára mala na tomto turnaji naozaj najlepší káder a prešla celým turnajom bez zaváhania.
Ale čo bolo najdôležitejšie, všetci boli spokojní: manželky, že si od svojich polovičiek oddýchli a v kľude mohli robiť, martinskí chirurgovia, že nemali prácu navyše (čo nie je vždy pravidlom), no hlavne chlapi-hráči, že si opäť trochu zašportovali
a pripravili svoje telá na vianočné hodovanie. A tak platí: V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH.
A pre úplnosť prehľad všetkých doterajších víťazov:
2003 - 0. ročník ulica Mládeže
2004 - 1. ročník ulica A. Lackovej – Zory
2005 - 2. ročník ulica Starý rad
2006 - 3. ročník ulica F. Kafendu
2007 - 4. ročník ulica A. Lackovej – Zory
2008 - 5. ročník ulica J. Kollára
Ing. Vladimír Jančí
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Anna Lacková – Zora – 110. výročie narodenia
Bola vzdialenou príbuznou - prapraneterou Jána Kollára a odlesk jeho
Slávy dcery akoby aj ju
sprevádzal životom. Mala
šťastie na kontakty s významnými osobnosťami kultúrneho a literárneho života
a prostredníctvom nich sa
rozširoval jej obzor a literárny talent.
Anna Lacková, rod.
Domková, si na svoje rodisko spomína, že sa narodila 7. augusta 1899 v turčianskej záhradke, okrúženej zôkol - vôkol
horami, v mestečku Mošovce, ktoré mali v tom čase asi 2 000
obyvateľov. Jej rodičia boli Ján Domko a Mária, rod. Miškóci.
Celkovo mali šesť detí.
Predkovia Domkovskej rodiny pochádzali z Čiech. V čase
pobelohorského náboženského útlaku prešli na Slovensko.
Usadili sa najprv v Háji, potom v Mošovciach. Boli obchodníkmi so „strižným tovarom“. Obchodovali v Mošovciach alebo na jarmokoch v okolí. Najďalej sa dostali do Poľska a na
Ukrajinu. Tovar prevážali na zvláštnych, koňmi ťahaných vozoch s nepremokavou plachtou, ktoré sa pri ďalekých cestách
často stávali aj obydlím a nocľahárňou.
Základy vzdelania Anny Domkovej položil už v detskom
veku básnik a pedagóg Peter Pavol Zgúth. Bol blízkym priateľom Domkovcov a mohol tak skoro usmerniť nadanie, ktoré
u nej spozoroval. Predpovedal jej, že bude druhou Podjavorinskou. Anna skladala a zapisovala texty, rýmovačky,
veršíky.
Meštiansku školu navštevovala v Martine, ale neskôr začala pociťovať maďarizačný tlak. Na odporúčanie P. P. Zgútha
voľba na ďalšie štúdium padla na Čechy. Ako študentky
Obchodnej akadémie v Písku sa jej ujal český spisovateľ Karel
Kálal. Spoznávala diela českých spisovateľov. Ovplyvnili jej
budúci literárny vývin. Po ukončení štúdia získala zamestnanie v banke vo Veľkých Levároch. V tomto dedinskom prostredí jej síce chýbala spoločnosť rovesníkov, ale tu sa práve
dostala k mimoriadnym obzorom duchovným. V knižnici
evanjelického farára Jána Maliarika našla knihy s neznámou
tematikou - samé taje, mystika či metafyzika, okultizmis, teozofia.
Nová etapa v živote Anny Domkovej sa začala jej príchodom na Myjavu r. 1918. Stala sa úradníčkou v banke. Tu sa
stretla s časopisom Živena. Verše do nej písali M. Rázus,
J. Smrek, J. V. Dolinský. Dychtivo očakávala ďalšie nové číslo.
Na Myjave začala opäť písať poéziu. Bezprostredným podnetom pre jej písanie básní sa stali zážitky s tunajšou mládežou. Onedlho sa rozhodla poslať ich do Živeny a Národných
novín. Mala však obavy, ako ich prijme verejnosť. Preto si namiesto pôvodného, v detstve vyhliadnutého pseudonymu Drienocká (vrch Drienok nad Mošovcami) zvolila pseudonym
Zora. Mal symbolizovať určitú pokoru pri jej vstupe na spisovateľskú dráhu. Na jej prekvapenie prišiel z oboch periodík
kladný ohlas - a nielen z nich. Rýchlo ju odhalili Zgúth,
Krčméry, Smrek i jej rodičia.
Mimoriadne dôležitom rokom Anny sa stal pamätný rok
1918. A to nielen z hľadiska ukončenia I. sv. vojny, ale aj

z hľadiska uvedomenia si vlastnej dospelosti. Naznačujú to
krátke dobové verše:
Ľahunká sladká vôňa jabloňových kvetov
uniká šerom v éter...
V šum vôd bájne splýva
briez šepot, vánku dych a hymny prvých vznetov
i zneje jari hudba čarovná a snivá...
Mier sladký nežne zľúbal hviezdnej noci čelo.
Tajomné Vesny kúzlo dušou náhle schvelo
a túžob na tisíce v mladom srdci zvrelo.
V tom čase sa začala zbližovať s ev. kňazom Pavlom
Lackom. Na jednej strane dostala blahoželania k zásnubám od
Dolinského, Smreka, Krasku, na druhej strane starý priateľ rodiny Domkovej Miloslav Schmidt prejavil obavy z budúceho
sňatku. Domnieval sa, že vydajom Anna prestane písať a slovenská literatúra utrpí stratu. Boli to úplne zbytočné obavy.
V r. 1921 Anna Lacková - Zora vydáva prvé básnické dielo
JARNÉ SPEVY.
Ďalšie básne niesli súborný názov VÁM, DRUŽKY MOJE MLADÉ, SPIEVAŤ BY SOM CHCELA... poslala do redakcie Živeny. V dôsledku rôznych hodnotení a odporúčaní
stáva sa próza hlavnou náplňou jej literárnej činnosti. Tak sa
zrodila poviedka z dedinského prostredia POMSTA a v r. 1925
vyšli OBRÁZKY ZO STARÝCH ČASOV. Prvý román pod
názvom ZAHODENÉ DIAMANTY venovala svojim rodičom a obsahoval viaceré autobiografické prvky. Nasledovala
zbierka príležitostných básní pre potreby škôl SVIASTOK
SLOVENSKÝCH DETI (1932) a KONVALINKY (1934).
Svoj rozprávačský talent uplatnila v zbierke noviel PÚTNICE
IDÚ ŽITÍM (1942).
Koncom 20. rokov minulého storočia sa stavala v myjavskom kraji železnica. Stala sa predmetom záujmu tunajších ľudí a neodolala mu ani spisovateľka. Tieto dojmy premietla do
prózy MYŠACIA BUNDIČKA (1938). Dielo bolo odmenené
Rázusovou cenou.
Zároveň s literárnym rastom Anny Lackovej - Zory sa zvyšovalo i jej kultúrno - spoločenské poslanie na Myjave. S pomocou martinského ústredia časopisu Živena r. 1923 založili
odbor spolku Živena na Myjave. Anna sa stala jeho predsedníčkou na dvanásť rokov. Spolok pod jej vedením vyvíjal
významnú činnosť charitatívnu i osvetovú, zameranú na šírenie slovenskej spisby a pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne
slovenských žien. Spolok spolupracoval s Maticou slovenskou. Zakúpili bábkové divadlo, ktoré sa tešilo veľkej návštevnosti i obľube myjavských detí.
Anna Lacková - Zora veľa času venovala návštevám a prednáškovej činnosti v bližších i vzdialenejších mestách
Slovenska. Spolu s manželom sa zúčastnila viacerých zahraničných ciest, z ktorých písala príspevky do Živeny, aby sa podelila s poznatkami a zážitkami.
Jej harmonické manželstvo a priestranná fara vytvárali pohostinnú atmosféru pre početné návštevy významných osobností cirkevného, literárneho a politického života. V charitatívnej činnosti mala výraznú zásluhu na založení ev. sirotinca
a starobinca na Myjave.
V 30. rokoch minulého storočia Anna Lacková - Zora začala pracovať na historickom románe ANIČKA JURKOVIČOVÁ. Nerodil sa ľahko. Musela preštudovať množstvo his-
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torickej literatúry, dokumentov. Bližšie spoznanie Aničky
Jurkovičovej a štúrovskej generácia ju neopustilo a stalo sa jej
celoživotným záujmom. Najťažšie bolo vydanie tohto diela
v hektickej politickej atmosfére r. 1948. Druhé vydanie vyšlo
r. 1982 a o rok neskôr - na Vianoce - mohla sa autorka potešiť,
spolu s divákmi Slovenskej televízie, i z jej trojdielnej televíznej adaptácie. Réžijme ju pripravil jej syn Ján Lacko.
O desať rokov po Aničke Jurkovičovej nasledoval vo voľnom pokračovaní druhý diel tohto románu pod názvom Z ČÍREJ LÁSKY (1958). K tomuto názvu dodala, že nešlo o žiaden sentiment, ako by sa mohlo zdať, ale o autentický výrok
J. M. Hurbana, ktorým zdôvodňoval svoje snahy a úsilie pre
oživenie svojho národa.
V 60. rokoch minulého storočia začala Anna Lacková Zora pracovať na tretej, záverečnej časti svojej hurbanovskej
trilógie. Dostala názov HORKOU ŠUPKOU K SLADKÉMU JADRU. Autorka ním chcela poukázať na náročné „prehrýzanie sa rodiny J. M. Hurbana cez všetky problémy a ťažkosti svojej doby až po sladkú odmenu vo večnosti.“ Román
mal zachytiť osudy Hurbanovcov na pozadí historických udalostí po začiatok 20. storočia. Žiaľ, zostal v rukopise. Doba na
vydanie 3. dielu nebola priaznivá. Je v ňom veľa náboženského a problematická je aj maďarská otázka.
Spisovateľka Anna Lacková - Zora prežila posledné roky
svojho života na Myjave u svojej dcéry Bohuslavy Dohnányovej. Tu dňa 5. septembra 1988 zomrela a pochovaná je

vedľa svojho manžela, ev. farára Pavla Lacku. Jej život
a dielo na Myjave pripomína i jedna z ulíc, ktorá sa nachádza
v blízkosti miesta, kde spisovateľka prežila poslednú časť svojho života.

(Z materiálu Jána Gálika z Myjavy, ktorý bol uverejnený
v regionálnych novinách Kopaničiar - expres pre Hlas
Mošoviec upravila Mgr. Oľga Šimová)

Knižnica a jej novinky
Milí čitatelia, vážení spoluobčania

Milan Rúfus - legenda slovenskej poézie

Knižnica od nového roku zabezpečuje pre všetkých bez rozdielu členstva v knižnici k o p í r o v a c i e služby za poplatok
uvedený v cenníku.

Boh mi je svedkom,
Že do posledného
Ľúbil som všetky láskou lakomou.
A dnes, už dávno vyhostený z neho,
Pri vôni hríbov myslím na domov.

Pripravujeme: v rámci projektu zabezpečiť do knižnice p o č í t a č s pripojením na internet s možnosťou využitia pre
širokú verejnosť.
V básnickom nebi je o jedného člena viac
Milanovi R Ú F U S O V I dotĺklo srdce vo veku 80 rokov
Milan Rúfus patril k najvýraznejším básnickým zjavom, okrem tvorby pre dospelých sa venoval tiež písaniu kníh pre deti a mládež.
Predstavil sa ako básnik s autonómnym pohľadom na životné
a morálne hodnoty ľudského konania, na lásku, pravdu, krásu, utrpenie človeka.

Tá vôňa, Bože!
Z čoho si ju stvoril?
Dych lesných duchov, machu, ihličia.
Tajomstvo Tvojej stvoriteľskej Hory
a hrozno viniča.
Všetko je v čase, v prchajúcom prúde
rodí sa, je a zaniká.
Ja nebudem, ten hríb tam avšak bude.
V zelenom erbe básnika.
(Milan Rúfus: Pamätníček, Hríby)
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DOBRÁ ŠKOLA . . .
Nedávno som čítala článok v jednom týždenníku o tom,
ako nájsť dobrú školu. Boli tam veľmi zaujímavé myšlienky,
ktoré vám ponúkam, a o ktorých sa dá premýšľať a polemizovať.
Nájsť dobrú školu pre vlastné dieťa, či už základnú alebo
strednú, nie je vôbec ľahké. V tomto období zápisov do 1.triedy a podávania prihlášok na strednú školu si podobnú otázku
kladú viacerí rodičia. No
nie len oni, ale aj odborníci
z oblasti pedagogiky sa nad
pojmom dobrá škola
v súčasnosti oveľa viac zamýšľajú.
Niekto si ju predstavuje
ako školu, do ktorej dieťa
rado chodí (je vôbec niekde taká?), niekto ako
miesto, kde sa človek naučí
čo najviac, pre niekoho je
dobrá škola ustanovizeň
s príjemnou atmosférou,
miesto bez stresov, iný ju
považuje za bezpečné útočisko, ďalšiemu celkom postačí, že je najbližšie k jeho domovu a pod. Autor spomenutého článku v týždenníku dokonca tvrdí, aby rodičia nečítali
vyhodnocovacie správy, v ktorých je podľa neho veľa „balastu“ s vysvetlením, že pokiaľ
školy budú zápasiť o každé
jedno dieťa, žiadna ochotne neprizná svoje chyby.
Dokonca aj pod pojmom
kvalita vzdelávania, ktoré by
malo charakterizovať dobrú
školu, sa vedú polemiky, Jedni
presadzujú hravejší prístup,
činnostné učenie, vlastné pričinenie sa pri získavaní vedomostí (získajú ich menej, ale s využitím a cibrením svojich
schopností). Druhí sú za množstvo mechanických vedomostí (ktoré nikdy nikoho nezabili), aj keď nevyužiteľných v praxi, no s pocitom, že naše deti
„to „vedia. Ja osobne si myslím, že žiaden extrém nie je dobrý. Tvorivosť, porovnávanie, hodnotenie (niektoré z najvyšších
poznávacích funkcií nesmierne dôležitých pre uplatnenie sa
v živote) sa môžu rozvíjať len na určitej vzdelanostnej základni. Okrem toho, mnoho poznatkov, ktoré síce človek nevyužije v praxi, tvoria kultúru národa alebo ak chcete -všeobecný
rozhľad, či určitý „genetický kód“ spoločnosti, ktorý si po celé obdobia odovzdávame.
V súčasnosti ku kvalite vzdelávania nesporne patrí i počítačová a jazyková gramotnosť, vybavenie školy dobrými
a podnetnými pomôckami a vzdelávacou technikou.
Pri hľadaní dobrej školy si rodičia často zisťujú i výsledky
Monitoru - teda testovania deviatakov. Tie čo-to napovedia
o vedomostiach žiakov práve v momente písania testu (mimochodom, žiaci našej školy ich mali vždy lepšie ako celoslovenský priemer), ale kde máte zaručené, že tieto poznatky sú

trvalé? A ďalej, vy ani my totiž nič nevieme o úrovni detí, ktoré do jednotlivých škôl vstupujú na začiatku, a tak nemôžeme
porovnať, aký „zázrak“ - pridanú hodnotu s nimi škola vytvorila počas obdobia, ktoré ju navštevovali. Skúsenosti hovoria,
že úroveň detí pri vstupe závisí od typu školy (gymnázium,
odborné učilište, výberová jazyková škola, obyčajná škola,...),
od regiónu, od toho, či je to mesto alebo dedina, od viac alebo menej motivujúceho
prostredia a pod. Škola, do
ktorej sú prijímaní šikovní
žiaci z podnetného prostredia, dosahuje vždy dobré
alebo nadpriemerné výsledky bez ohľadu na to, či
má alebo nemá vynikajúcich učiteľov.
Niečo o spomenutom
probléme napovie aj zostava učiteľ-ského zboru
(u nás za posledných dva
a pol roka na II. stupni zostali z pôvodných učiteľov
traja, ostatní sú noví, ktorých sme sa snažili veľmi
dôkladne vyberať), často i odbornosť nie vždy zaručuje dobrého učiteľa.
Niektorí odborníci tvrdia, že pri výbere školy by rodičia
mali do danej školy vojsť a už
na prvý pohľad niečo zistiť
o jej atmosfére. Pokiaľ po
chodbách či pred riaditeľňou
cez prestávku posedávajú žiaci
a pokojne diskutujú medzi sebou alebo dokonca vtipkujú
s učiteľmi, prípadne riešia spoločne nejaký problém, nikto
ich stále neokrikuje, učitelia
sú milí a ochotní vám pomôcť,
v škole vládne pokoj a tvorivá
nálada, na stenách vidieť výsledky práce žiakov, je to ďalší
krôčik ku škole, ktorú hľadáte.
Stupienkom k spoznaniu školy
môže byť aj jej internetová stránka. Pustiť rodiča do „zákulisia
školy“ a nebáť sa otvorene spolu s ním riešiť problémy je síce
odvážne, ale zároveň to vypovedá o zrelej organizácii, ktorá
pozná svoje kvality a pritom pripúšťa nedostatky, ktoré chce
riešiť. Vtedy sa neosobné vzťahy menia na obyčajnú ľudskosť.
Vzťahy medzi učiteľom a žiakom sú základom k úspešnému
napredovaniu dieťaťa, k ochote žiaka pristupovať aj na nie
vždy lákavé úlohy, lebo učenie je aj o drine a prekonávaní prekážok. Tento vzťah dokáže nabudiť žiaka k celoživotnému
vzdelávaniu. Možno je dobré pri hľadaní školy si zistiť, či sa
chcú venovať jej učitelia svojim žiakom aj po vyučovaní v rôznych krúžkoch, v aktivitách, pri doučovaní, tvorbe projektov...
Pokiaľ škola dokáže zabezpečiť aj rozvoj ďalších daností
svojich žiakov - umeleckých a športových, ste opäť bližšie.
Ako ďalšie pozitíva môžete brať do úvahy menší počet detí
v triedach, kde je možné sa individuálne venovať žiakom a ich
osobitným požiadavkám na rozvoj, ďalej malý výskyt sociál-
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no-patologických javov (drogy, šikanovanie, fajčenie poza
školu, vulgarizmy...) samozrejme s vedomím, že kde teraz nie
sú? A vybavenie školy? Aj to by vás malo zaujímať. Čím viac
podnetov a možností dieťa dostáva, tým je to lepšie.
Od tohto školského roka vám niečo napovie tiež školský
vzdelávací program (zameranie školy), ktorý je zatiaľ u väčšiny škôl viac na papieri ako v praxi. Ja osobne s väčšinou
našich učiteľov som sa naň tešila, lebo otvára priestor práve
pre tvorivých učiteľov a uplatnení ich individuálnych schopností pri vzdelávaní, pokiaľ chcú.
Takže, aká škola je vlastne dobrá? Podľa nás tá,
- ktorá dokáže nie len zo šikovných, ale zo všetkých svojich
detí vyburcovať to najlepšie
- ktorá žiada od žiakov dostatok základných vedomostí
a zároveň ponúka tvorivé, motivujúce, činnostné a objavné
vzdelávanie, ktoré spestruje a dopĺňa klasický spôsob vzdelávania
- ktorá dokáže dobre zabezpečiť vzdelávanie svojich žiakov
i v cudzom jazyku a v počítačovej gramotnosti už na prvom
stupni

- ktorá si všíma svojich žiakov ako osobnosti, a tak sa ich
snaží aj rozvíjať
- ktorá má tvorivých a zapálených učiteľov
- v ktorej sú učitelia ochotní hľadieť do budúcnosti svojich žiakov a v tom zmysle aj na sebe pracovať
- v ktorej sú učitelia hodnotení nie podľa odpracovaných rokov
ale podľa osobného prínosu
- kde klíma školy a jej vnútorné prostredie je príjemné
a podnetné
- v ktorej sú žiaci vedení ku kultúrnosti a vzájomným priateľstvám
- kde príjemný rozhovor učiteľa a žiaka je samozrejmosťou.
Určite som nevymenovala všetky podmienky dobrej školy
a určite nemusíte so mnou súhlasiť.
Ale takouto školou sa snažíme byť my a tam smerujeme.

Mgr. Iveta Thomková
riaditeľka ZŠ J. Kollára Mošovce

Aký bol rok 2008 u nás v ZUŠ Mošovce
Ubiehajú prvé dni roka 2009 a nadišiel čas obzrieť sa za seba a zhodnotiť, či bol ten minulý úspešný, či naplnil všetky
očakávania.
V minulom kalendárnom roku škola zorganizovala alebo sa
zúčastnila na veľkom množstve podujatí, či už organizovaných
samotnou školou, obecným úradom alebo školami, kde má
ZUŠ Mošovce detašované triedy. K najvydarenejším akciám
patrilo hudobno-literárne pásmo pod názvom LETOM-SVETOM, ktoré sme predviedli v siedmych základných školách
Horného Turca, ďalej tvorivé dielne výtvarného odboru pod

Práca s deťmi je veľmi obohacujúca, ale aj pomerne náročná. Kto si to nevyskúšal, ťažko uverí. Som presvedčený, že
akákoľvek umelecká výchova deťom môže pomôcť v ich ďalšom citovom vývoji, ktorý v dnešnom svete, nabitom technikou, ustupuje do úzadia a deti sa stávajú iba konzumentmi, nie
tvorcami.
Pre skvalitnenie našej práce si viacerí učitelia rozširujú svoje vzdelanie, študujú na vysokých školách, navštevujú akreditované kurzy, školenia.
Základom úspechu v každej práci je kolektív ľudí, ktorí
majú záujem spolu pracovať a vytvoriť dielo, ktoré má aj po
rokoch hodnotu. Nie vždy sú však podmienky na prácu našich
učiteľov jednoduché, a preto sa im aj touto cestou chcem poďakovať za ich úsilie, obetavosť a nadšenie, s akým pristupujú
ku každodenným úlohám.
Patrí sa mi poďakovať aj pracovníkom Obecného úradu za
ich ochotu a výbornú spoluprácu, všetkým našim deťom a ich
rodičom a zaželať úspešný a šťastný rok 2009.
Michal Štrba
riaditeľ ZUŠ Mošovce

názvom VENOVANÉ DEŤOM, na ktorých sa zúčastnili deti
základných a materských škôl, účasť na súťaži tanečných skupín v Bojniciach a veľa ďalších. Veľký význam pripisujeme aj
akciám, ktoré organizuje náš zriaďovateľ - Obec Mošovce - napríklad vychýrený MOŠOVSKÝ JARMOK, oslavy 215. výročia narodenia básnika JÁNA KOLLÁRA, novozavedené MOŠOVSKÉ ZIMNÉ RADOVÁNKY a iné akcie. Našim partnerom pri spoločných akciách často býva aj Základná škola Jána
Kollára, ktorá v roku 2008 oslávila 75. výročie svojho založenia. Na slávnostnom programe účinkovali žiaci a učitelia obidvoch škôl.
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Projekty pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho
procesu realizované v roku 2008 v Spojenej škole Mošovce
V roku 2008 Spojená škola Mošovce uspela v dvoch projektoch, ktorých vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva
SR a získala finančné prostriedky vo výške 10 622 (320 000 Sk). Na financovaní sa podieľala
aj Obec Mošovce vo výške 863 (26 000 Sk).
Elektronizácia a revitalizácia školského internátu
Hlavným zámerom projektu bolo predchádzať negatívnym javom, ktoré ohrozujú dnešných mladých ľudí – užívanie alkoholu, drog, pasivita, bezcieľnosť a uprednostňovanie lacných hodnotných priorít pred zmysluplnými, ktoré ľudskú osobosť obohacujú. Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj zručnosti pri získaní informácií prostredníctvom internetu, motiváciu k učeniu, k sebavzdelávaniu a k efektívnemu táveniu voľnočasových aktivít žiakov. Realizovaním projektu sa výrazne rozšíri počet študentov,
ktorí sa v danom momente môžu pripojiť k fenoménu dnešnej doby – internetu, čím sa výrazne zlepšia ich možnosti prípravy
na vyučovanie, zvýši sa počítačová gramotnosť a rozšíria sa možnosti prístupu k informáciám.
Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice
Knižnica je umiestnená v dvoch miestnostiach, ktoré zároveň plnia aj funkciu študovne. Školskú knižnicu navštevujú žiaci,
pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. Nedostatok finančných prostriedkov spôsobil deficit v oblasti odbornej rybárskej literatúry, hoci sme na Slovensku najstaršia škola s rybárskym zameraním. V súčasnosti sa knihy nanovo katalogizujú (staré
aj dokúpené v rámci projektu) a nahrávajú do PC. Po ukončení budú mať žiaci aj zamestnanci prístup k databáze kníh nachádzajúcich sa v knižnici cez internet, ako aj prehľad, či sa titul, o ktorý majú záujem, nachádza v knižnici alebo je vypožičaný.
Ako knižničný softvér sme využili ASC Agendu. Do knižnice sa zaviedol internet, zakúpené PC sú pripojené na internet, a prístupné čitateľom. K PC je pripojená multifunkčná tlačiareň, takže informácie sa dajú vytlačiť, skenovať, posielať po sieti.
Knižnica je cez LAN prepojená s učebňou slovenského jazyka a literatúry, ako aj so školským serverom. Výber knižných titulov pre doplnenie do knižnice sa vykonal na základe prieskumu žiakov a pedagogických zamestnancov školy, ako aj v súlade
s učebnými osnovami a dostupnosťou na trhu. Celkovo bolo zakúpených 110 knižných titulov. Keďže pri výbere bolo prihliadané na záujem čitateľov, očakávame následný záujem o ich vypožičiavanie. Boli zakúpené aj pomerne drahé knihy, predovšetkým
encyklopédie, ktoré si väčšina žiakov kvôli sociálnym pomerom, ako aj predsudkom v rodinách nezakúpila, a tým pádom ani
neprečítala. Knižnica sa zároveň rozšírila aj o niekoľko DVD titulov, čo je síce dosť pasívny príjem, ale v dnešnej dobe nevyhnutný. Využiteľnosť bude predovšetkým na hodinách slovenského jazyka a literatúry i dejepisu.
Ing. Peter Matula

UČEBNÉ ODBORY
- ukončené záverečnou skúškou:

ŠTUDIJNÉ ODBORY
- ukončené maturitnou skúškou:

4578 2 00 Rybár
4524 2 00 Agromechanizátor opravár
4580 2 02 Chov koní a jazdectvo

4215 6 00 Rybárstvo
4553 4 00 Podnikateľ pre rozvoj vidieka

Kontakt:
tel: 043/4944230, fax: 043/4901498
email: soupar@souparmt.edu.sk
www.souparmt.edu.sk
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Rok 2008 v ži v ote našej or ganizácie
Dobr o v oľný hasičsk ý zbor Mošo vce
Medzi hlavné náplne činnosti patrí ochrana majetkov a životov občanov pred požiarmi. Ukážeme vám však aj inú tvár
našej činnosti:
2. 2. 2008 - tradičné fašiangovanie po obci v sprievode
Maguranky - vo večerných hodinách tanečná zábava v sále PZ
9. 2. 2008 - Výročná členská schôdza ukázala klady a rezervy v našej práci, no bola zároveň miestom spoločných stretnutí členov našej organizácie
24. 5. 2008 - okresné kolo súťaže mladých - Plameň - práca s
detským kolektívom je náročná ale dôležitá, veď
získavať mladých do našich radov je našou prvoradou úlohou - do súťaže sme pripravili
1 družstvo chlapcov a 1 družstvo dievčat - súťaž
sa konala na futbalovom ihrisku v Diviakoch
14. 6. 2008 - ako sme pripravení zvládnuť hasičskú techniku,
ukázalo okresné kolo Previerky pripravenosti naše hasičské družstvo sme značne omladili
a chlapci v tomto zápolení v rámci ostatných
zborov obstáli, ostáva nám len veriť, že ich
súťažný elán neopustí a dokážu družstvo udržať
dobrých pár rokov ako ich predchodcovia - nezaháľali ani starší členovia - keďže toto kolo sa
uskutočnilo v areáli rekreačného zariadenia
Drienok, mali sme na starosti celkovú prípravu
súťaže - vymeranie trate, príprava podmienok na
požiarny útok ako aj celkové občerstvenie všetkých zúčastnených - a že spokojnosť s našou prácou bola, svedčí poďakovanie okresného výboru
DHZ
29. 6. 2008 - tradičná súťaž požiarnych družstiev mužov do 35
a nad 35 rokov „O Putovný pohár starostu obce“
- nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa - platí aj
pri tejto akcii - pozvanie prijali okolité zbory
nielen z nášho okrsku, všetci zúčastnení ukázali
dobrú vôľu i naďalej rozvíjať hasičský šport vo
svojich zboroch a ochotu prísť podporiť takéto
podujatia - možno chodia k nám radi nielen za
účelom vyhrať, ale stretnúť dobrých priateľov
a pri dobrom hasičskom občerstvení viesť diskusie, ako hasičské zbory v Turci fungujú - nech sa
už víťazom stal ktokoľvek, v konečnom dôsledku
vyhrali všetci zúčastnení - obnovili sa staré priateľstvá, utužila sa spolupráca medzi dobrovoľníkmi
Už teraz sa tešíme na ďalší jubilejný XV. ročník, ktorý pripravujeme na 28. 6. 2009.
13. 9. 2008 - branno-športová súťaž pre mladé kolektívy
Dráčik - dejiskom zápolenia sa stala Rakša mladí hasiči zvládajú streľbu zo vzduchovky, vedia podať prvú pomoc pri rôznych poraneniach,
sú obratní v zrážaní kolkov hasičskou hadicou
a vedia zodpovedať aj náročnejšie otázky v teste
- 2 chlapčenské a 1 dievčenské družstvo obstálo
úspešne v tejto súťaži, pre nás je úspech a víťazstvo v tom, že sme dokázali pre tento šport nadchnúť našich mladých
Ako by to bolo, keby na obecných akciách a oslavách chýbal
hasičský guláš od našich majstrov kuchárov?

Nedali sme sa zahanbiť ani v roku 2008:
27. 7. 2008
- oslavy 215. výročia narodenia J. Kollára
- tanečná zábava v areáli za požiarnou zbrojnicou - pri tejto príležitosti sme skultúrnili
prostredie povedľa potoka - starý živý plot
sme vytrhali a miesto neho sme vysadili
mladé tujky 3. - 4. 10. 2008 - Mošovský jarmok - občerstvenie, zapožičanie stolov a lavíc
Naša organizácia je čo do počtu členov veľká - teší nás
členstvo našich starších členov, ktorí sa na priebehu akcií nezúčastňujú, no radi medzi nás prídu a pohovoria o „organizácii svojich rokov“. Každý z nás, aktívnych členov sa podľa najlepšieho svedomia snažil plniť úlohy, ktoré mu boli uložené.
Samozrejme boli aj problémy, ako pri každej práci. Dôležité
je, že s mnohými sme sa vedeli vysporiadať aj vďaka tomu, že
ešte stále máme v našich radoch dostatok obetavých ľudí,
vzácnych členov a členky, mladých hasičov a hasičky, ktorým
sa dobrovoľná požiarna ochrana stala vecou srdca.
Jana Fánčiová
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Športovo-rekreačné zariadenie Drienok Mošovce
Vážení obyvatelia, prostredníctvom Hlasu Mošoviec by som Vás chcela oboznámiť so súčasnou situáciou v ŠRZ Drienok.
Rok 2008 bol rokom plným zmien týkajúcich sa tohto zariadenia. Najväčšou z nich bola kompletná zmena personálu, ktorá
bola veľmi náročná hlavne preto, lebo musela byť uskutočnená krátko pred začiatkom letnej sezóny. Samozrejme, že sa počas
minuloročného leta vyskytli aj nedostatky. Spôsobené boli aj tým, že za taký krátky čas bolo veľmi ťažké zohnať spoľahlivý personál, ktorý sa musel učiť všetko takpovediac „za pochodu“. Myslím si, že napriek tomu odchádzala veľká väčšina hostí z nášho
zariadenia spokojná. Svedčí o tom fakt, že mnohí z nich si objednali pobyt u nás aj na ďalšiu sezónu.
Ďalšou zmenou je celoročná prevádzka reštaurácie v Penzióne Drienok. Práve toto bolo mojím zámerom od začiatku môjho pôsobenia v tomto zariadení. Napriek počiatočným obavám vyšiel tento plán celkom dobre. Navštevujú nás hostia zo širokého okolia, k čomu prispel aj detský kútik, ktorý je veľmi obľúbený medzi deťmi, aj medzi ich rodičmi. Mimoriadne ma teší skutočnosť, že
Pizza Drienok sa ujala medzi domácimi obyvateľmi. Verím, že to tak zostane aj naďalej a že sa u nás budete cítiť dobre.
Momentálne už prebiehajú prípravy na nasledujúcu letnú sezónu. Najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť čo najviac objednávok na ubytovanie a stravovanie. Verím, že sa nám podarí odstrániť vlaňajšie chyby a zvýšime kvalitu nami poskytovaných služieb pre ubytovaných hostí ako aj pre návštevníkov kúpaliska a reštaurácie.
Popri bežnej prevádzke by sme chceli pripraviť niekoľko sprievodných akcií, na ktorých sa budete môcť zabaviť a príjemne
stráviť voľný čas cez prázdniny. Informácie o týchto podujatiach nájdete aj na www.drienok.sk.
Dúfam, že aj v tomto roku nám prejavíte svoju priazeň a budete častými hosťami nášho zariadenia.
Ivana Káňavová, riaditeľka

Športový deň
Dňa 26. septembra sa v Mošovciach na viacúčelovom ihrisku konal 1. ročník olympijského športového dňa. Organizovala ho kultúrno-športová komisia pri obecnom úrade
v spolupráci so Základnou školou J. Kollára v Mošovciach.
O veselú atmosféru sa starla počas dňa Základnú umelecká
škola v Mošovciach.
Hlavnými aktérmi športového dňa boli žiaci. Všetci sa zapojili do pripravených športových disciplín, preto Vám ponúkame pohľad niektorých z nich na túto športovú akciu:
Dominika, 13 rokov: „Bol to celkom vydarený deň. Počasie bolo fajn, aj keď fúkal chladný vietor. Súťažili sme
v rôznych disciplínach , napr. v skoku do diaľky, v behu na 400
a 800 m, v hode granátom alebo tenisovou loptičkou.
Zaujímavé boli kolektívne hry - futbal a vybíjaná. V hode do
koša sme sa potrápili najviac.“

Všetci žiaci boli rozdelení do skupín a súťažili sprevádzaní
svojimi učiteľmi od najmladších po najstarších. Atmosféra bola v športovom duchu. Keďže fúkal vietor, na zahriatie sme
mali pripravený teplý čaj. Ani sladká odmena v závere nás neobišla, hlavne víťazi si prišli na svoje.
Daniel, 14 rokov: „ Páčilo sa mi, že nás na začiatku všetkých privítal starosta našej obce, Ing. Ján Žirko. Zo športových aktivít som vynikol takmer vo všetkých, preto som bol
veľmi spokojný. Najviac sa mi páčil futbal, lebo ho hrávam
a veľmi ma baví....“
Simona, 14 rokov: „Všimla som si, že sa na olympijský
deň prišli pozrieť aj malí škôlkári, ktorí nás povzbudzovali a
niektorí si aj zašportovali. Poobede hry ešte pokračovali
súťažami rodín. Bol to jednoducho vydarený deň.“
Mgr. Katarína Kotásková, žiaci ZŠ J. Kollára v Mošovciach

Vkladáme nádeje do mladých
Aj pre súťažný ročník 2008/2009 zo strany výboru FO a obce boli vytvorené všetky podmienky na to, aby chlapci, ktorí
majú radu futbal, mohli dobre reprezentovať obec. Navyše po dohode s Blatnicou sme do súťaže zapojili aj chlapcov - dorastencov. V Blatnici ani v Mošovciach nebol dostatok chlapcov, a tak sa vytvorilo jedno družstvo pod hlavičkou ŠK Drienok, ktoré dobre reprezentuje obec. O to je smutnejšie, že v obci sa nenájde dostatočný počet chlapcov - žiakov. V dobe, kedy sa často
spomína obezita mládeže, snáď aj rodičia by mali svoje deti viesť k pravidelnému pohybu. Veď mať k dispozícii umelú trávu,
dve trávnaté ihriská, telocvičňu s posilňovňou - to hociktorá obec nemá - a často iní cestujú do Mošoviec, aby tie možnosti mohli využiť.
Jediným dobrým počinom je, že svoju činnosť začala „prípravka“, kde tí najmenší sa začínajú zaúčať do tajov futbalu.
Obraciame sa preto na rodičov, aby sa lepšie pozreli, čo robia ich deti vo voľnom čase a ak len trošku majú zmysel pre
šport a zdravý pohyb, nech ich prihlásia do klubu, aby športové zariadenia nemuseli zívať prázdnotou.
Imrich Arvay, prezident FO ŠK Drienok
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ROEP po dvoch rokoch
Po vyše dvoch rokoch od vyhlásenia konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k ním (ROEP)
Správou katastra Turčianske Teplice v katastrálnom území Mošovce, sa v januári uskutočnilo námietkové konanie, na ktorom
boli posúdené námietky vlastníkov pozemkov. Okrem posúdenia námietok boli občanom podané aj iné informácie týkajúce sa
vysporiadania vlastníckych vzťahov.
V rámci ROEP v katastrálnom území Mošovce bola spracovaná písomná databáza z údajov pozemkovej knihy a všetkých listín vzniknutých po ukončení využívania pozemkovej knihy. Výsledkom spracovania je aj katastrálna mapa, pretože každá parcela evidovaná v písomnom operáte je zakreslená aj v mape. Register obsahuje aj ďalšie informácie o pozemkoch a právnych
vzťahoch k nim, a to najmä:
a) súpis pozemkov, ktoré boli predmetom konania,
b) súpis pozemkov, ktorých vlastník a jeho miesto trvalého pobytu alebo sídlo sú známe,
c) súpis pozemkov, ktorých vlastník je známy, ale miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe.
Práve táto skupina (písm. c) vlastníkov, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond a ich potenciálnych dedičov, by sa
mala zaujímať, či v súpise nie sú uvedení ich nebohí predchodcovia, v takom prípade je potrebné podať na príslušný okresný súd
žiadosť o začatie dodatočného dedičského konania podľa mena poručiteľa.
V prípade, že nehnuteľnosti boli prededené a dedičské konanie nebolo zapísané do katastra nehnuteľností, je potrebné požiadať o jeho zápis.
Malo by byť v záujme každého aj možného budúceho vlastníka zaujímať sa o svoj právny vzťah k pozemkom a jeho evidenciu v katastri, pretože to je prvý predpoklad k obnoveniu vlastníckych vzťahov a zavedenia poriadku do pozemkového vlastníctva, ktorým sa odstránia chyby z predchádzajúcich rokov.

Čo so separovaním?
V čase, keď sa na nás doslova valili z každej strany informácie o finančnej kríze, ktorá je dnes už celosvetovou hospodárskou krízou, v pozadí sa súčasne vynárala a dnes ju už máme doslova na stole v plnej sile ako krízu v odpadovom hospodárstve. Presnejšie by sme ju mohli špecifikovať ako krízu
v systéme triedeného odpadu. Po rokoch, keď tento systém ľudia prijali, zvykli si naň a stal sa samozrejmosťou v zodpovednom prístupe k likvidácii recyklovateľných odpadov (sklo,
plasty, elektronický odpad, papier, batérie, pneumatiky), nie je
zo strany odberateľov záujem o jeho výkup. Prečo došlo k tomuto stavu, by si vyžadovalo mať viac informácii od „prameňa“ ale z toho, čo je známe, zjednodušene povedané, za
všetkým sú peniaze. Odberatelia recyklovateľného odpadu ho
nedodávajú spracovateľom, pretože tí nemajú odbyt, lebo výrobcovia znížili výrobu alebo nevyrábajú z recyklovaných surovín. Na konci tohto kolotoča je občan so svojimi plnými vrecami vyseparovaného odpadu a s otázkou, čo s tým. V podstate má dve možnosti ako sa ho zbaviť, aj keď jedna je horšia
ako druhá. Buď ho vyvezie do okolia obce, alebo ho vyhodí do
smetnej nádoby, ktorej obsah skončí na skládke tuhého komunálneho odpadu, v našom prípade v Hornej Štubni, na prevádzku ktorej sa skladáme všetci platbami za uloženie, predstavujúcimi najvyššiu položku pri nakladaní s odpadmi.
Pokiaľ by takto konal, je ťažko vyjadriť škody nejakým číslom,
pretože zmena v návykoch a myslení ľudí je škoda najvyššia
a nevyčísliteľná. Verím, že k takémuto stavu nedôjde, aj keď
zhromažďovanie odpadov v domácnostiach ľuďom spôsobuje
nemalé problémy.
Tento stav sa dal očakávať, pretože je aj dôsledkom neriešenia obehu vratných obalov od výrobcov cez obchod
k spotrebiteľovi a späť legislatívnou cestou. Napriek niekoľkým návrhom zákonov, ktoré boli v parlamente predložené,
ani jeden neuspel, pretože vplyvné skupinové záujmy si vždy
presadili pre seba výhodné riešenia, s dopadom na nás ostatných, o čom sa v súčasnosti presviedčame.

Aj keď je ťažko predpovedať, či sa v tomto roku veci pohnú
k lepšiemu a kedy, pohľad do údajov roku predchádzajúceho
hovorí o miernom raste separovania občanmi a v niektorých
komoditách (plasty) výrazný nárast 76 %, zároveň aj náklady
na jeho zber boli vyššie o vyše 100 %. Oveľa znepokojujúcejší
je nárast (16 %) množstva komunálneho odpadu vyvezeného
a uloženého na skládku. Každý občan, vrátane nemluvniat vyprodukoval 367 kg, v čom je započítaný aj obsah veľkoobjemových kontajnerov. Tie sú ako výkladná skriňa, v ktorej vidieť všetko, čo do komunálneho odpadu nepatrí, v prvom rade
to vedia ich „plniči“, ináč by neznášali tajne do nich a ich okolia pod rúškom tmy. Tak, ako nás prekvapili problémy v triedenom odpade, s ktorými si nevieme poradiť, je otázkou času,
možno ani nie tak dlhého, keď sa môže prejaviť problém
v ukladaní komunálneho odpadu, pretože kazety, určené na
komunálny odpad začneme plniť tým, čo sa malo separovať, sa
veľmi rýchlo zaplnia a otvorenie nových si zaplatíme zvýšenými poplatkami za odpady.
Ing. Jaroslav Tesák
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ZO SZCH v Mošovciach oslavovala 50. narodeniny
Je prirodzeným zvykom pripomínať si jubileá, či sú to už životné, pracovné
alebo ako v našom prípade, chovateľské.
Rok

2008 bol rokom 50. výročia založenia
chovateľ-skej organizácie.
Základná organizácia v Mošovciach bola založená 18. júna 1958 v miestnom hostinci
u Kollárov. Zakladajúcimi členmi boli Matej Hrča, Jozef Hrča,
Ján Prokša, Ľudovít Búň, Ondrej Tatár, Jozef Vanko, Emil
Kubasák, Ján Ličko a postupne sa pridali ďalší členovia
a v tomto roku mala organizácia 21 členov. Účelom založenia
organizácie bolo zameranie sa na chov drobných hospodárskych zvierat, a to hlavne hrabavej hydiny, králikov a holubov.
Postupne pribudol chov kôz, oviec a exotického vtáctva.
Podmienkou bolo chovať čistokrvnú hydinu a túto i registrovať, a to hlavne z dôvodu zvýšenia jej produkcie. Na základe
týchto podmienok v roku 1960 zakúpili členovia liaheň na
liahnutie kurčiat. Podľa záznamov sa v liahni liahli i bažanty
pre Štátne lesy. V tomto roku bola členmi usporiadaná i prvá
Miestna výstava, a to v priestoroch bývalej hasičskej zbrojnice. Finančné prostriedky na činnosť liahne boli zabezpečené
rôznymi brigádami, ako bolo napríklad i nakladanie dreva pre
Štátne lesy do vagónov v Diviakoch.
Členovia organizácie našli pochopenie pre svoju činnosť
i u vtedajšieho Miestneho národného výboru, ktorý im v roku
1961 pridelil do užívania sýpku ev. a. v. cirkvi. Tieto priestory využívame dodnes. V roku 1962 sa stav členov rozšíril na
31 členov. Finančné prostriedky boli chudobné, stav pokladne
činil 312 Kčs. S postupom času sa členovia organizácie začali zapájať do verejných prác, pomáhali miestnemu JRD pri žatevných prácach, v obci pri výsadbe topoľov. Krmivá pre chov
drobných hospodárskych zvierat si zabezpečovali členovia
z vlastných zdrojov, ale využívali na tieto účely i miestny park.
Ďalšie zdroje krmív boli pridelené Okresným výborom zo
štátnych zdrojov, ktoré v tom čase boli na dobrej úrovni.
V roku 1967 usporiadali členovia, ktorých bolo v tom čase
36, v poradí druhú Miestnu výstavu v terajšej hasičskej zbrojnici. Po výstave sa konala tanečná zábava a z tohto finančného
zisku sa rozhodli členovia znovu usporiadať Miestnu výstavu,
a to v roku 1969 v hasičskej zbrojnici. Rok 1970 sa doposiaľ
hodnotil ako rok najúspešnejší, či už po stránke chovateľskej
ale i finančnej. Stav pokladne bol 2159,80 Kčs. Nasledujúce
roky činnosti boli zamerané hlavne na liahnutie kurčiat a rozširovanie čistokrvných chovov, ktoré prebiehali so striedavými
úspechmi. Z dôvodu toho, že v liahni neboli dosahované požadované výsledky, bola v roku 1973 odpredaná do Popradu
a finančné prostriedky boli využité na činnosť organizácie.
V tomto období, čiže v 70-tych rokoch, začala prebiehať
v rámci okresu i súťaž medzi základnými organizáciami, ktorej sme sa pravidelne zúčastňovali a zároveň dosahovali prija-

teľné výsledky. Táto súťaž bola finančne odmeňovaná. Naše
umiestnenia sa pohybovali od 1. do 7. miesta. V roku 1976 bol
v našej organizácii založený krúžok mladých chovateľov, ktorého účelom bolo zabezpečiť pre ďalšiu existenciu a odbornú
vyspelosť mladých perspektívnych ľudí. V roku 1978, v ktorom sme si pripomenuli 20. výročie založenia organizácie,
sme opäť usporiadali miestnu výstavu, a to vo dvore ev. a. v.
cirkvi. Táto výstava sa konala v dňoch 21.-23. októbra 1978.
V tomto roku mala organizácia 39 členov a 7 mladých chovateľov.
Aj 80-te roky sa v živote organizácie zapísali ako roky aktívnej práce členov, či už po stránke chovateľskej alebo spoločenskej. V roku 1981 sme mali uznaných 22 chovov hrabavej
hydiny. Odpracovali sme 364 brigádnických hodín, či už to
bolo v akcii „Z“ alebo pomoc poľnohospodárstvu. V súťaži
v rámci okresu sme obsadili druhé miesto s finančnou odmenou 700 Kčs. Rok 1983 je v dejinách našej organizácie zapísaný viacerými pozoruhodnými skutočnosťami. V tomto roku
naša obec oslávila 750. výročie prvej písomnej zmienky. Aj do
tejto akcie sme prispeli svojou účasťou a do sprievodu obcou
sme pripravili alegorický voz obsahujúci zvieratá a dosiahnuté výsledky. Organizácia mala 48 členov. Zvlášť si zasluhuje
pozornosť tá skutočnosť, že v tomto roku odstúpil z funkcie
predseda Matej Hrča, ktorý stál na čele organizácie od jej založenia. Ďalším rokom je rok 1985, tento rok si zasluhuje tiež
svoje povšimnutie, pretože v tomto roku sme opäť usporiadali
Miestnu výstavu vo dvore ev. a. v. cirkvi. Táto sa konala
v dňoch 26. - 29. októbra 1985. Aj finančné prostriedky v tom
čase boli na slušnej úrovni a činili 10 092 Kčs. V roku 1987 sa
začala v rámci akcie „Z“ v našej obci výstavba detských jaslí.
Do tejto akcie boli zapojené všetky zložky obce. Výsledky brigádnických hodín boli zverejnené a pri tejto akcii sme odpracovali najviac hodín. Aj rok 1988 má svoje zvláštnosti. V prvom rade je to rok 30. výročia trvania organizácie. Ďalej rok
dosiahnutých pekných výsledkov, ako sú dodávka vajec do
liahne v počte 15 776 ks. Dodávka králikov pre Branko Nitra
v počte 391 ks, 26 ks jahniat pre miestne JRD a predaj ovčej
vlny pre PNZ vo váhe 270 kg. V rámci brigád sme odpracovali 1 291 hodín.
Zmeny v politickom a hospodárskom režime nášho štátu
nepriaznivo zasiahli aj do života spoločenských organizácií
a neobišli ani SZCH. Problémy sa prejavili v roku 1991, kedy
z organizácie vystúpili 9 členovia, poklesla i účasť na členských schôdzach. Dôvodom bol nezáujem o naše produkty,
a to hlavne výkup ovčej vlny a jahniat. Nedosahovali sme ani
požadované výsledky v chove čistokrvných králikov. Do
našich dejín sa zvlášť zapísal rok 1993 a to vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Pre nás to bol rok nepriaznivý.
Zanikol prídel krmív na jednotlivé počty zvierat, zvýšili sa ceny za veterinárne úkony. Toto do značnej miery ovplyvnilo
stav členskej základne, ale aj nezáujem o uznávanie chovov
hrabavej hydiny. Tieto problémy sa prejavili aj v ďalších rokoch. Zmeny nastali v roku 1995. V tomto roku na návrh zástupcov obce, kedy sa v Mošovciach obnovila tradícia jarmokov, sme pri tejto príležitosti usporiadali Hornoturčiansku
výstavu drobných zvierat. Od tohto roku sa život v našej organizácii zmenil. Pribudli starosti, nastali problémy, ale i nedorozumenia. Dostavili sa však aj výsledky. Zvýšil sa záujem
členov o chov čistokrvných zvierat. Hlavne sa zvýšil záujem
o chov králikov, i chov hrabavej hydiny bol na slušnej úrovni,
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čo sa nedá povedať o chove holubov. Od tohto roku pravidelne usporadúvame Oblastné výstavy drobných zvierat. Pre úspešný priebeh týchto výstav vynaložili členovia veľa pracovného úsilia a organizačných schopností. Veď sme začínali takpovediac od nuly. Na zabezpečenie výstavy v roku 1995 vložili svoje finančné prostriedky 4 členovia, ale vyplatilo sa.
Postupne sa doplňoval výstavný materiál, získavali sme nové
skúsenosti. Pri takej akcii ako je jarmok v našej obci sa postupne napĺňala i naša pokladnica. Z týchto finančných prostriedkov sme postupne nadobúdali, opravovali a zveľaďovali
výstavný materiál. Nezabudli sme ani na našu sýpku, v ktorej
sa dobre cítime a v roku 2003 pri príležitosti 770. výročia založenia obce sme obnovili jej fasádu a opravili strechu.
Odmenou za vykonanú prácu pri organizovaní výstav je zakúpenie kŕmnych zmesí pre členov. Na základe týchto výsledkov
máme všetky predpoklady na to, aby sme v tejto práci pokračovali. Veď v organizácii združujeme mladých a schopných
členov, úspešných i na iných výstavách. Združujeme i dôchodcov, ktorí podľa svojich možností sú ešte stále pracovití
a aktívni. Toto je zárukou ďalšieho fungovania organizácie.
Tak aká je tá naša 50-ročná oslávenkyňa?
V prvom rade chovali čistokrvnú hydinu a rozmnožovali ju.
Svojimi produktmi obohacovali náš trh. Zúčastňovali sa rôznych brigád, či už pri pomoci poľnohospodárstvu alebo pri
zveľaďovaní obce. Navštevovali a obohacovali svojimi zvieratami iné výstavy, na ktorých získali radu ocenení. V poslednom období i tých najvyšších. Usporiadali 5 Miestnych
výstav, a to v rokoch 1960, 1967, 1969, 1978, 1985. Od roku
1973 až do roku 1989 sa pravidelne zapájali do súťaže medzi
organizáciami v rámci okresu. Od roku 1995 až doposiaľ pravidelne usporadúvame Oblastné výstavy. Členská základňa sa
pohybovala od 21 do 49 členov. Organizácia mala 5 tajomníkov, a to: Elena Veselá, Gustáv Svatík, Jakub Bielik, Ladislav
Bada, Milan Piško. Mala však len dvoch predsedov, od roku

1958 do roku 1983 Matej Hrča a od roku 1984 až doposiaľ
Milan Petrovič. Dnes organizáciu riadi 5 členný výbor, revízna komisia a členskú základňu tvorí 27 členov. Mrzí nás, že
v organizácii neevidujeme žiadneho mladého chovateľa, čo je
výsledkom nezáujmu mladých ľudí o chov zvierat.
Zrkadlom našej spoločne vykonanej práce je naša kronika,
ktorú pravidelne doplňujeme.
Chováme: pre radosť, krásu, úžitok a potešenie!
Milan Petrovič, predseda ZO SZCH

Obecná knižnica v Mošovciach
C E N N Í K služieb a poplatkov
l. Zápisné na kalendárny rok:
dospelí
deti do 14 rokov
študenti do 18 rokov

1.65
0.65
1.00

(49.71 Sk)
(19.58 Sk)
(30.13 Sk)

2. Poplatok za nedodržanie výpožičnej doby:
Upomienka do 4 mesiacov od povolenej výpožičky
Upomienka do 6 mesiacov od povolenej výpožičky
Upomienka nad 6 mesiacov od povolenej výpožičky

1.00
(30.13 Sk)
1.65
(49.71 Sk)
plná cena kníh

3. Pri strate alebo poškodení knihy je čitateľ povinný nahradiť škodu finančne:
strata staršej knihy - poplatok v pôvodnej cene knihy
strata novozakúpenej knihy - poplatok v pôvodnej cene + manipulačný poplatok vo výške 3
4. Poplatky za kopírovacie služby
prefotenie 1 strany
obojstranne

0.05
0.10

(1.50 Sk)
(3.00 Sk)

(90.38 Sk)
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AQUA DRIENOK VIERA ŽILOVÁ- v priestoroch SPOJENEJ ŠKOLY MOŠOVCE
Vám ponúka možnosť usporiadania:
– svadieb /cca 50 osôb/
– rodinných osláv
– karov
– firemných posedení a iných spoločenských podujatí

Možnosť závodného stravovania s dopravou
Zabezpečujeme stravu dôchodcom aj s dopravou

Zodpovedná:
Tel: 043/49 44 266,
Mobil: 0918 849 738
VieraZilova@zoznam.sk

Na r ok 2009 pripravujeme
Fašiangy – 21. 2. 2009
Stavanie mája – 30. 4. 2009
Deň matiek – celoobecná oslava – 10. 5. 2009
Mošovský sedmohlások – súťaž v speve ľudových piesní – máj
Olympijský festival detí a mládeže – jún
Súťaž hasičských družstiev O pohár starostu obce Mošovce – 28. 6. 2009
Volejbalový turnaj mužov a žien O pohár ŠRZ Drienok pri príležitosti výročia SNP – 28.–30. 8. 2009
Futbalový turnaj – Memoriál Stana Géryka – 1. 9. 2009
Mošovský jarmok – 2.–3. 10. 2009
Stretnutie dôchodcov – jubilantov v rámci Mesiaca úcty k starším – október
Oslava 20. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Drienok – november
Mošovské zimné radovánky – 6. 12. 2009
Futbalový turnaj – OLD BOYS – december
Vianočný stolnotenisový turnaj – december
V snahe rozprúdiť organizovanú činnosť mládeže pripravujeme na 11. 3. 2009 o 17. hodine stretnutie
mládeže z Mošoviec s mladými ľuďmi z iných obcí Žilinského kraja. Na základe ich skúseností budeme
spoločne hľadať možnosti spríjemnenia života mladých v obci a ich začlenenie do života.
Už teraz sa tešíme na bohatú a aktívnu účasť!
Hlas Mošoviec vydáva Obecný úrad Mošovce v náklade 500 kusov. Vychádza ako občasník. Registračné číslo: SKO MT 6/95.
Kontakt Obecného úradu: tel. 043/494 41 00, fax: 043/494 43 32, www.mosovce.sk, E-mail: mosovce@mosovce.sk
Nepredajné, Sadzba a zlom: MARTgrafik, spol. s r. o., Martin. Tlač: Vegaprint, s.r.o., Mošovce.

