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Vážení mošovčania,
čas veľmi rýchlo letí a určite mnohým z nás sa zdá, ako by sa
ten kolobeh čím ďalej tým viac zrýchľoval. Je to žiaľ daň tejto doby. Uplynul už rok, kedy ste naposledy dostali do rúk číslo nášho
obecného občasníka. Môj pôvodný zámer a predstavy boli iné.
Podobne ako môj predchodca som chcel cca po 100 dňoch po nástupe do funkcie vydať Hlas Mošoviec, v ktorom by som z môjho
pohľadu zhodnotil, čo sa v obci v roku 2015 zrealizovalo a čo som
za ten krátky čas od nástupu do funkcie stihol urobiť ja, resp. prerobiť na „svoj obraz“. Po zistení stavu som začal konať. Pripraviť
nové vydanie občasníka som však nestihol, čiže možno potrebné
neskreslené informácie sa nedostali na verejnosť. Napraviť som to
chcel tým, že v septembri, prípadne októbri pripravím stretnutie
s občanmi v sále požiarnej zbrojnice, aby som priamo informoval,
čo je nové v obci, čo sme stihli za ten čas urobiť a samozrejme odpovedať na otázky občanov. Ani tento zámer nevyšiel pre pracovnú už nie vyťaženosť, ale preťaženosť. Spoľahol som sa na to, že
zrealizované veci budú chváliť a prezentovať tí, ktorým to zvýšilo
kvalitu života v obci, prípadne v práci. Zistil som, že som bol
idealista, a to, čo sa dosiahlo, nevedia doceniť ani tí, o ktorých
som si myslel, že sú dostatočne informovaní. Bývalý starosta pán
Peter Mojtek napísal svoj posledný úvodník v roku 2014 ako posolstvo, ktoré adresoval menovite aj mne. Keď som tento úvodník
prečítal, mohol som len konštatovať, že je to napísané veľmi krásne, výstižne a od srdca. Znovu som si ho prečítal. To, čo zažívam
ja, zažíval určite aj on a je to žiaľ tvrdá pravda. Odporúčam Vám,
aby ste si vytiahli toto číslo zo svojho archívu, prípadne ho vyhľadali na webe obce a zamysleli nad tým, čo je tam napísané.
Ale teraz už k tým informáciám. Hneď po nástupe sme riešili
novú strechu na garáži pri parku. Hovorí sa, že keď nejde gazda
na strechu, strecha ide na gazdu a tu už išla. V závislosti od financií a času postupne pokračujeme v oprave tejto budovy. Ďalšou úlohou bola rekonštrukcia počítačového systému a internetového napojenia na úrade s pokrytím časti námestia voľnou wifi
zónou. Nie lacnou záležitosťou bolo aj dopracovanie a schválenie
veľmi dôležitého dokumentu, ktorým je územný plán obce.

Zrekonštruovali sme sociálne zariadenia v novej budove ZŠ a odstránili havarijný stav splaškovej a dažďovej kanalizácie v starej
budove ZŠ. Najviac viditeľnou a najnáročnejšou akciou bola
oprava obecných ciest, na ktoré sa dal využiť materiál z opravy
štátnych ciest. Na novo sme osvietili kostoly a zrealizovali aj nové osvetlenie uličky pri obecnom úrade. Kúpili sme novú traktorovú kosačku a drvič konárov. Najväčšie investície išli na základe
rozhodnutia poslancov OZ do ŠRZ Drienok, s. r. o. Ďalšie menšie
investície, ako aj tieto spomenuté investície nájdete na web stránke obce, kde je zverejnená suma a aj meno realizátora.
Tento rok bol taký „hasičský“ a hromadne sme sa stretli až
4-krát – okresná súťaž, pohár starostu, oslavy 140. výročia založenia DHZ a preberanie novej hasičskej techniky. Myslím si, že
aj spolupráca s ostatnými spolkami, záujmovými združeniami,
partnerskými obcami nezastala, ale to by asi mali zhodnotiť ich
čelní predstavitelia na inom mieste v tomto občasníku. Aj na tradične konané podujatia jarmok, posedenie s jubilantmi a vianočné trhy v drvivej väčšine prevládali len kladné stanoviská.
Pripravili sme aj jedno nové podujatie – obecnú zabíjačku a verím
že táto akcia bude pokračovať aj do budúcna.
Riešili sme aj ďalšie iné záležitosti – rekonštrukcia „betónky“,
príprava výstavby rýchlostnej cesty R3, dostavba rozostavanej
bytovky, rozšírenie hydinárne. O týchto akciách sa šírilo a šíri
veľa dezinformácií. Z toho dôvodu o nich budem informovať až
na tom v úvode spomenutom stretnutí s občanmi, ktoré – týmto
sľubujem –, že v prvej polovici budúceho roku pripravím.
Na záver ešte ďakujem všetkým, ktorí mi pri plnení vyššie uvedených úloh pomohli priložením rúk k dielu, finančne, prípadne
aj dobrou radou.
Všade vládne vianočná atmosfére a plynú posledné hodiny roku 2015. Želám vám, vážení spoluobčania, spokojné a šťastné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a do nového roku 2016 predovšetkým ten najväčší poklad – zdravie, ale
aj šťastie, spokojnosť a úspech v práci a rodine.
Ing. Peter Košík, starosta
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Aj na Vianoce môže byť Veľká noc
A opäť je to tu! Takpovediac – „ani sme sa nenazdali“. Ako
by to bolo včera, keď sme si prali „pokojné Vianoce“, „úspešný“ či „požehnaný“ nový rok. „Ani sme sa nenazdali“ –
a je tu čas na vydanie nového čísla občasníka. A keďže sa medzi nás dostáva opäť v období ladenom „vianočne“, chcem sa
v nasledujúcich riadkoch venovať aj Veľkej noci. Veľkej noci –
teraz na Vianoce. Chcem, aby sme hľadali odpoveď na otázku:
„Ktorý sviatok pre nás kresťanov je väčší – Vianoce či Veľká
noc?“ Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o jednoduchú,
a najmä zbytočnú otázku, ale opak je pravdou. Pri hľadaní odpovede je totiž potrebné sa čo najviac oslobodiť od akcidentov,
ktoré na jednotlivých sviatkoch vnímame (piesne, polnočná,
štedrovečerné služby Božie, stromčeky, kraslice, oblievačka)
a skúmať ich podstatu. Ak človek chce vysvetliť veľké pravdy,
pomôže si neraz úplne jednoduchým príkladom – a tu som si
spontánne spomenul na známy chyták zo školských lavíc: čo
je ťažšie – kilogram železa alebo kilogram peria? Odpoveď je
jasná a napriek tomu, ak by sme si mali vybrať, čo si necháme
hodiť na hlavu z tretieho poschodia, vybrali by sme si to perie.
Je tu zhoda v hmotnosti a predsa veľký rozdiel v dôsledkoch.
Keby sme hľadali odpoveď na otázku, ktorý cirkevný sviatok
je najkrajší, určite by to vyhrali Vianoce. Sú láskyplné, pokojné, príjemné na výzdobu a atmosféru, i bohaté na želania
a darčeky. A čo teda najväčší sviatok? Vianoce alebo Veľká
noc? Treba zdôrazniť, že jedno od druhého sa nedá oddeliť.
Bez Vianoc by nebolo Veľkej noci a platí to aj obrátene.
Môžeme povedať, že Veľká noc je naplnením Vianoc, je „dozretím“ ich ovocia – Lásky. Aj Ježiš Kristus sa musel najskôr
narodiť a až potom prišlo to podstatné. Už prví kresťania dávali akcent práve na slávenie Ježišovho utrpenia, smrti
a zmŕtvychvstania. Sviatky narodenia sa do liturgie dostali
oveľa neskôr. Každopádne sila Veľkej noci je v obrovskom
Kristovom geste – vykupiteľskom skutku na dreve kríža z lásky k nám ľuďom, ktorý bol zavŕšený slávnym zmŕtvychvstaním. Narodiť sa nie je umenie – aj keď je to také fascinujúce.
No nebol to akt našej vôle. Ale položiť život za svoje názory,
obetovať sa pre dobro druhých... Sám Ježiš zdôrazňuje, čo bolo tým „naj“ kvôli čomu prijal ľudskú prirodzenosť, keď v súvislosti s úzkosťou pred svojím utrpením hovorí: „Čo mám po-

vedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre
túto hodinu som prišiel.“ (Jn 12, 27). Viac menej je teda jasné, prečo kresťania hovoria o najväčšom sviatku. Ale bola by
to jalová vedomosť, ak by jeho posolstvo nepreniklo aj môj život. Ak si totiž uvedomím, že zomrel za mňa, lebo ma miluje, to má úžasnú silu. V jeho smrti a zmŕtvychvstaní má zmysel moje pokánie, zmena všetkého, čím som si pošpinil svoje
vnútro. A u nikoho z nás nie je toho málo. Boh pozná slabosti a pády každého z nás. A veľmi vo svojom posolstve zdôrazňuje, aby sme v pravde spoznávali seba – dobré i zlé a usilovali sa zbaviť onoho rozšíreného „umenia“ byť odborníkom
na životy iných a ich posudzovania. A ak by som vo svojom
vnútri objavil akékoľvek zlyhanie a pád, nechce, aby som nad
sebou „lámal palicu“ a bol smutný. Práve naopak – ponúka
nádej a radosť. On nepozerá už na to, aký som bol, ak vidí
v mojom vnútri odhodlanie, akým chcem byť. Pre nás neraz
pomstychtivých a zlomyseľných ľudí je jeho milosrdný a láskyplný pohľad na kajúceho hriešnika až nepochopiteľný. Ak
mám ochotu a chuť zomrieť zlu a hriechu a žiť pre Lásku,
vtedy môj život je neustálym sprítomňovaním tajomstva
Veľkej noci.
Rok, je tajomné obdobie. Začíname ho v nádeji, pri zábave
a radosti – aj keď vtedy ani len netušíme, či zažijeme aj jeho
koniec. Už tomu tak bolo v našom živote veľa krát. Ale jeden
rok bude iný... Preto si vážme práve aj dnešný deň – aj práve
túto chvíľu. Kto zápasí o vieru vo svojom živote, nech si obnoví v sebe túžbu milovať Boha a ľudí – bez rozdielu – ako to
On od nás žiada, lebo má na to právo – nakoľko nám dal sám
príklad, keď z kríža odpustil i tým, ktorí ho naň pribili. Ak
chceme počítať s Božou priazňou v súvislosti s našou večnosťou, niet inej cesty.
A tak ako si pri krste každý kresťan prežil svoje Vianoce –
teda narodenie pre Božie kráľovstvo, prajem nám všetkým
prežiť vo svojom pokáním naplnenom srdci deň čo deň, vždy
znovu a nanovo aj víťaznú Veľkú noc. Teda i dnes. Aj na
Vianoce môže byť Veľká noc. Aj na Vianoce by mala byť
Veľká noc. Vtedy budú tie najkrajšie. Také nám všetkým prajem a zo srdca vyprosujem.
Mgr. Marek Martinkovič, farár

Spomienky legionára Ondreja Šikuru
na I. svetovú vojnu, ruské zajatie
Ondrej Šikura sa narodil 5. mája 1891 v Mošovciach. Do
Rakúsko-Uhorskej armády narukoval 26. 8. 1914. Ako vojak
bol zaradený do 71. cisárskeho a kráľovského pešieho pluku
do Trenčína. Dňa 20. mája 1918 padol do ruského zajatia a stal
sa legionárom v Jekaterinoslavskej gubernii. Z Československých légií v Rusku sa vrátil do rodných Mošoviec v roku
1920. Po vojne pracoval v Mošovciach ako notár. Svoj život
dožil v Prahe u svojej dcéry Blaženy Urbanovej rod. Šikurovej.
Na mobilizáciu, I. svetovú vojnu a ťažký život v ruských légiách spomína takto: „Mňa mobilizácia zastihla v Čechách,
v Rokycanoch, kde som praxoval na hospodárskej škole s pria-

teľom Jozefom Duchoňom, ktorý bol tiež z Mošoviec. S Duchoňom sme sa zhodli na tom, že nám treba ísť domov, pripraviť sa na narukovanie“. „Náš peší 71. pluk bol presunutý do
Viedne.“ No po krátkej účasti na fronte Šikura padol do ruského zajatia. „....Nocoval som v poli v ovse. Okolo mnoho zajatcov.... Spávali sme na etapových staniciach, tam sme dostali aj jesť – raz za 24 hodín. Niekedy sme nocovali pod holým
nebom, niekedy pod stanmi, raz v ovčiarni, kde nám síce podstlali čistú slamu, ale na hnojnicu a tá presakovala. Najhorší
nocľah za celé 7-dňové putovanie bol na mokrej lúke.
...Siedmy deň sme prišli do Starého Konstantinova a na druhý
deň sme nastúpili cestu do Kyjeva. Po niekoľkých hodinách
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odtiahli náš vlak cez most nad Dneprom do Darnice, kde sa
sústreďovali rakúsko-uhorskí zajatci. Jesť sme dostávali raz za
24 hodín. Na jedlo sme čakali 4–6 hodín. Nádoby na jedlo sme
brali z hromady, na ktorú sa zase po použití odložili, nik ich
neumýval. Okolo bol sypký piesok a tým doslova hýbali vši,
ktoré vytriasali zajatci zo svojho oblečenia. V zemľankách boli aj blchy a štípali tak, že sa nedalo ani spať. Pri najbližšom
nábore do práce sme sa viacerí Mošovčania prihlásili, hotoví
robiť čokoľvek, len aby sme sa dostali z Darnice. Boli sme odtransportovaní do Jekaterinoslavu, do veľkých železiarní –
Brianskeho závodu. V tomto závode som bol zaradený spolu
s Mošovčanom Jankom Chorvátom do dominského cechu –
k vysokej peci. V Rusku sa vtedy pracovalo 12 hodín denne.
V dominskom cechu bolo možné vybrať si ľahšiu, alebo ťažšiu
prácu. Za ľahkú dostal zajatec 5 rubľov mesačne, za ťažkú 20.
Chcel som si kúpiť civilné šaty, prihlásil som sa na ťažkú...
Februárovú revolúciu a abdikáciu cára (rok 1917) sme my organizovaní prijali s uľahčením. Bola vyhlásená okrem iného aj
všeobecná amnestia pre politických väzňov. Do februárovej
revolúcie boli jednotky československej brigády neoddeliteľnou súčasťou ruskej cárskej armády. Revolúcia to však zmenila. Česi a Slováci usadení v Rusku i zajatci mohli budovať svoju armádu (neskôr zvanú légiami). Za krátky čas sa vytvorilo
8 peších plukov a príslušné delostrelecké a technické oddiely.
Aj z Brianskeho závodu odišlo asi 150 dobrovoľníkov. Tiež
som chcel odísť s týmto transportom, ale ostatní Turčania ma
prehovorili, aby som počkal, kým sa dvaja z nás uzdravia.
Turčania sme sa totiž schádzali a spomínali na domov. Na
Jekaterinoslavskej stanici nastúpilo okolo 300 dobrovoľníkov
a asi 600 zajatcov. Vlak nás 22. marca odviezol do Charkova.
V ceste sme pokračovali do Balašova, potom sme cestovali ďalej do Rtiščeva. Toto cestovanie bolo pre mňa obdobím, keď
som zase poznal, čo je to hlad. Ruská vojenská správa nám dávala na deň 90 kopejok, ale funt čierneho chleba stál 250 ko-

pejok. Skoro na každej stanici, kde sme stáli, bola možnosť
kúpiť potraviny. Ja som peniaze nemal. Keď boľševici 3. marca 1918 uzavreli s Nemcami separátny brestlitovský mier, nás
táto situácia znepokojovala, ale vieru v konečné víťazstvo
našej veci sme nestrácali. Hnevalo nás však zbytočné vyčkávanie v Rtiščeve, keď našim cieľom bol Vladivostok. Odtiaľ
nás lode mali dopraviť na francúzske bojisko. Konečne 30.
marca sa náš vlak pohol smerom na Penzu. 8. apríla sme sa
pohli z Penzy smerom k Volge. Cez Volgu sme prechádzali
Alexandrovským poldruha kilometra dlhým mostom. 10. apríla sme prechádzali mestom Buguruslan. V tepluške (nákladný
vagón s pieckami a pričňami) som mal miesto na poschodí. Za
Ufou sme sa dostali do predhoria Uralu, nasledujúce mesto
Zlatousť je už na Urale Čeľabinsk v predhorí Uralu, ale na východnej strane, teda už na Sibíri v Ázii. Poriadok na stanici
a pomerná čistota v tomto meste urobili na nás dobrý dojem.
V bazári nás prekvapili nízke ceny potravín a ich hojnosť.
V Ázii sme mohli podľa vôle kupovať lacný chlieb a iné potraviny. Na raňajky sme dostávali vrecúško s čajom, vodu sme
si naň brali na staniciach. V Kurgane sme si mohli kúpiť maslo vynikajúcej kvality. 16. apríla sme zastavili v Barabinsku,
v stepi plnej jazier a močiarov. Ďalej na východ bolo maslo ešte lacnejšie, ale chlieb drahší, lebo ubúdalo rovín a úrodnej zeme. Na staniciach, kde sme stáli sme sa dávali do reči s miestnymi obyvateľmi. Prejavovali nám úprimné sympatie a obdiv
nad tým, že sme hotoví podniknúť ďalekú cestu do Francúzska
(vtedy to bolo ešte v pláne) pre svoju vlasť. ...“
Legionári si význam svojho boja dobre uvedomovali, nebol
márny a priniesol našim národom slobodu po dlhých rokoch
útlaku a prenasledovania.
Mgr. Katarína Sadloňová
(SNK v Martine – literárny archív, Vojenský historický
archív v Bratislave, Vojenská história 13, č. 2)

HASIČI OSLAVOVALI
V dňoch 16.–17. júla 2015 si náš Dobrovoľný hasičský zbor
pripomenul oslavami svoje 140. výročie.
Bol to čas, kedy sme zrekapitulovali svoju doterajšiu činnosť a zároveň si vytýčili nové ciele do budúcnosti.
Oslavy sme začali v piatok 16. júla v popoludňajších hodinách položením venca na hrob nášho rodáka a veľkého činiteľa
hasičstva Miloslava Schmidta na Národnom cintoríne v Martine. Pokračovali sme slávnostnou členskou schôdzou v Hasičskej zbrojnici v Mošovciach, kde sa okrem členov Obecného dobrovoľného hasičského zboru zúčastnili aj okresní
funkcionári, a to predseda OV DPO p. Milan Michalka a riaditeľka OV DPO p. Helena Nemcová. Po slávnostných príhovoroch nasledovalo ocenenie aktívnych členov nášho zboru.
Vďaka p. Petrovi Lúdikovi sme si zaspomínali na uplynulé roky našej organizácie. Na chvíľu sme sa ocitli v minulosti, hľadali sme sa na premietacom plátne. Zdokumentované boli rôzne podujatia, na ktorých sme sa podieľali – súťaže, letné zábavy alebo oslavy. Týmto krátkym filmom sme si oživili i spomienky na našich členov, ktorí už opustili naše rady, ale ich
odkaz a svedomitá práca pretrvávajú.
V znamení osláv sa nieslo aj sobotné popoludnie v priestoroch za Hasičskou zbrojnicou pri slávnostnom nástupe našich
členov, ale i členov okrsku Mošovce – Malý Čepčín, Veľký

Čepčín, Bodorová, Rakša a Blatnica. Privítali sme medzi nami
aj hostí, a to župana Žilinského samosprávneho kraja p. Ing.
Juraja Blanára, viceprezidenta DPO Jozefa Straku, predsedu
OV DPO Milana Michalku, riaditeľku OV DPO Helenu Nemcovú, delegáciu OV DPO Martin vedenú Jozefom Ivaškom.
Vďační sme aj všetkým našim spoluobčanom a priateľom, ktorí nám zachovali priazeň a prišli spolu s nami osláviť 140. výročie založenie nášho DHZ. V sprievode hasičskej techniky,
jednotiek so zástavami, našich najmladších členov, hostí a občanov sme sa vydali k domu Miloslav Schmidta, kde sme si
uctili jeho pamiatku. Veľkou cťou pre náš hasičský zbor bolo
ocenenie viceprezidentom DPO Jozefom Strakom, ktorý nám
slávnostne odovzdal stuhu za činnosť našej organizácie.
Nezabudli sme ani na našich aktívnych členov, ktorých sme
ocenili vyznamenaním za mimoriadne zásluhy. Medzi ocenených patria Igor Žila, Ján Borcovan, Peter Holec, Milan
Haľama, Ľudmila Faťarová, Vladimír Lilge, Miroslav Šikura
a Ivan Ballo.
Sladká bodka v horúcom letnom popoludní bola od župana
Ing. Juraja Blanára, ktorý nám daroval tortu. Vyvrcholením
osláv bola tanečná zábava, ktorá pokračovala až do skorých
ranných hodín.
Peter Prokša, predseda DHZ
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DAR
29. august 2015 bol pre našu obec a najmä pre náš hasičský
zbor významný deň. Pri hasičskej zbrojnici v Mošovciach sa
stretli hasiči, občania, ale aj hostia, a to pri príležitosti odovzdania nového vozidla IVECO DAILY našej organizácii.
Osobne nám ho priviezol a odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky JUDr. Róbert Kaliňák.
Medzi hosťami nechýbal župan Žilinského samosprávneho
kraja Ing. Juraj Blanár a riaditeľ KR HaZZ Žilina Jaroslav
Kapusniak.

ných prostriedkov. Všetko sa to premietne vo vyššej akcieschopnosti našej jednotky DHZ. Naša organizácia bola zaradená do kategórie A, čo pre občana znamená jednotka prvého
nasadenia určená na pomoc v oblasti, kde zbor potrebuje dostatočné pokrytie plochy. Tu dobrovoľníci budú musieť podať
výkon adekvátny profesionálnym hasičom, lebo oheň, či iná
živelná pohroma nedefinuje rozdiel medzi zasahujúcimi.
Občan v núdzi nerozlišuje, či prišiel profesionál alebo dobrovoľník. Pre neho sme hasiči, ktorí mu prišli pomôcť.

Po podaní hlásenia veliteľom jednotky sa slova ujal starosta
obce, ktorý v krátkosti zhrnul činnosť a aktivity DHZ. Poďakoval za nové IVECO DAILY a prisľúbil pomoc pri prevádzkovaní nového vozidla.
Minister JUDr. Róbert Kaliňák vo svojom príhovore zdôvodnil význam činnosti dobrovoľných hasičov v obciach pri
živelných pohromách, hasení požiarov a záchrane ľudských životov a majetku. Po príhovore odovzdal kľúče od nového vozidla veliteľovi DHZ Vladimírovi Lilge.

Milí spoluobčania, v krátkosti vám predstavím vybavenosť
nového vozidla, ktoré od teraz bude slúžiť nám všetkým. Je to
protipovodňový balík techniky určený pre obce. Obsahuje príves, kalové, elektrické a plávajúce čerpadlá, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, protipovodňové baterky
a set náradia. Vďaka tomuto novému hasičskému vozidlu sa
začala obnova technického parku, zabezpečenie odbornej spôsobilosti členov, nákup osobných ochranných pomôcok a vec-

Oheň páli všetkých rovnako, bez rozdielu kým sme a čo robíme.
Peter Prokša, predseda DHZ
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COMENIUS – ORBIS PICTUS
Základná škola Jána Kollára Mošovce sa počas dvoch rokov stala súčasťou medzinárodného projektu ORBIS PICTUS
– SVET V OBRAZOCH. Nielen vyučujúcich, ale aj žiakov
počas tohto obdobia spojilo puto priateľstva s rôznymi ľuďmi
z rôznych kútov sveta.
Dvanásť úžasných krajín a zároveň dvanásť skvelých škôl
bolo spojených do vzájomného partnerstva, ktoré poskytlo aktívne zapojenie sa do niekoľkých projektových aktivít a umožnilo žiakom, učiteľom, vedeniu škôl, miestnej komunite i ro-

dičom dosiahnuť významnú úlohu pre pochopenie nasledovného citátu: zdieľať podobnosti, oslavovať rozdiely i rozšíriť
kultúrne povedomie.
Téma nášho spoločného projektu bola veľmi starostlivo vybratá s cieľom rozšíriť naše obzory, vzbudiť záujem žiakov
o druhých a získať hlbší pohľad do životov našich priateľov.
Počas projektu sme sa stretávali so stereotypmi, ktoré sme
riešili a často aj hájili. No nakoniec, proces a nástroje, ktoré
sme v projekte využili, nám pomohli odhaliť svoje vlastné sla-
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bé stránky, ktoré treba aj naďalej cvičiť a zlepšovať, menovite
zlepšovanie sa v jazyku, v komunikačných a informačných
technológiách, tímovej práci a medzinárodnej spolupráci.
Široká škála tém a aktivít umožnila každej škole nájsť si
v projekte miesto – umožnila projekt si prispôsobiť na základe
vlastných špecifických potrieb a možností danej školy.
Počas spoločného partnerstva sme čelili mnohým výzvam –
komunikácia s partnermi iných krajín, udržanie kroku s naplánovanými úlohami, výmenné pobyty žiakov, organizovanie
projektových stretnutí. No v konečnom dôsledku, všetko sa
nám podarilo a výsledkom je pevný most vybudovaný medzi
krajinami, ktoré boli v spoločnom projekte zapojené. Aj keď
projekt už je ukončený, partnerstvo medzi krajinami bude stá-

Hlas Mo‰oviec
le pretrvávať, a to je jedným s hlavných cieľov takýchto projektov.
Náš projekt ponúkol vysokú hodnotu nielen učiteľom ale aj
žiakom, rodičom a širokej verejnosti. Veľký počet európskych
krajín zúčastnených v projekte pridal X-faktor do 2-ročnej práce. Možno to znamenalo aj menšie nevýhody z dôvodu komunikácie, ale na druhej strane sme spoločne vytvorili produkty, ktoré ostanú ako krásne dedičstvo. Bola vykonaná zámena študentov a učiteľov, čo spôsobilo veľkú propagáciu našej kultúry, jazyka, krajiny, školy a obce v ktorej žijeme. Žiaci a učitelia spoznali a rozšírili poznatky o nové kultúry, krajiny, jazyk a školský
systém. Toto všetko malo za dôsledok posilniť motiváciu žiakov
a učiteľov učiť sa cudzie jazyky a to nielen po anglicky.
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Tu sú postrehy niekoľkých žiakov, ktorí sa zúčastnili výmenných pobytov v Českej republike, Taliansku, Turecku,
Grécku a Poľsku:

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.

Barbora Pišková, 8. trieda – San Margherita-Ligure –
TALIANSKO
Taliansko je krásna krajina. Nájdete tam všetko od veľkých
nákupných centier cez čudné autíčka, staré bicykle a živé sochy až po plné ulice ľudí a mini obchodíkov. Ale 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

Timea Orsághová, 7. trieda – Daleszyce – POĽSKO
Aj napriek dlhej ceste vlakom som sa konečne dočkala
môjho výmenného pobytu v Poľsku. Spolu s ostatnými deťmi
sme vystúpili na stanici a zoznámili sa s našimi náhradnými
rodinami, ktoré nás po zadaní inštrukcií odviezli ku nim domov. Vybalila som sa a unavená tvrdo zaspala. Ostatné dni
sme chodili do školy. Veľmi rada som sa tiež zoznámila
s Olinými spolužiakmi, ktorí ma veľmi radi prijali. Boli sme aj
na veľmi zaujímavej túre a takisto sme nezabudli pozrieť za-
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ujímavosti mesta. Keď som sa vrátila domov, k mojej náhradnej rodine, vždy ma vedeli prekvapiť fantastickým programom... Najťažší bol posledný deň ,,lúčenie“, kde padla aj nejaká slza. Ale smútok vymenili mnohé zážitky, ktoré som si
odniesla domov.
Alexandra Blažeková, 9. trieda – Kocaeli – TURECKO
Dovolenka v Turecku cez školu. Wau. To bol zážitok na celý život! Nová kultúra, iný typ ľudí, dvoma slovami niečo nové. Môj prvý let, taktiež aj let v daždi cestou z Istanbulu do
Viedne. Aj keď úplne iný jedálniček ako na Slovensku, tak či
tak, skvelé jedlá majú aj v Turecku. Ale najväčšou pochúťkou
je kebab. Bývať v rodine vám dá viac, než sto dovoleniek v nejakej rezervácii. Žiť priamo s nimi v jednej domácnosti. Delia
sa s vami o ich život na tých pár dni. Sú veľmi milí a pohostinní. Väčšinu dňa trávia na internete. No nie celý čas sme trávili na internete a v rodinách. Niektorí z nás sa stretli s váženými osobnosťami a iní, napríklad ja, som bola v živom vysielaní v televízii pre celý región Kocaeli. Spoznali sme nových
kamarátov s ktorými sme v kontakte doteraz.
Eva Kubešová, 8. trieda – Volos – GRÉCKO
V dňoch od 24. 5. 2015 do 29. 5. 2015 som sa zúčastnila
v projekte Comenius na výprave do Grécka. Prvý deň hneď ráno sme išli do školy. V Grécku sa každé ráno všetci žiaci aj

učitelia stretnú pred školou a vždy dvaja žiaci prednesú modlitbu. Je to zvláštne, u nás na Slovensku sa to nerobí. Boli sme
aj na hore Pilio
nad mestom Volos. Príroda tam bola
podobná ako na Slovensku. Posledný deň sme boli v kláštoroch Meteora, ktoré sú zaradené v pamiatkach UNESCO. Tam
bola príroda úplne iná – vysoké skaly rôznymi horninami sfarbené do vodorovných pásov.
V Grécku majú príšerný denný režim, o siedmej vstávajú
a to, čo tam majú na desiatu na pár hodín, mne by vydržalo na
celý deň. Okolo 14:30 majú obed a medzi obedom a večerou
zjedia mnoho sladkostí a zmrzliny. Na večeru každý deň chodia do reštaurácie. Ani raz sme nejedli večeru doma a ešte
k tomu všetkému jedia na večeru stále to isté: bravčové mäso
pečené na špajdli k tomu hranolčeky a „grécke lokše“.
Rodina bola pomerne bohatá, bývali v trojposchodovom
dome, vozili sa na troch autách značky BMW. Celý deň po
spoločnom programe so Slovinkou Kajou, ktorá bola so mnou
v rodine, sme boli zavreté v izbe a von sme išli len na večeru
alebo obed. Napríklad môjho bratranca Michala bral jeho
chlapec Petros von každý deň a hrávali spolu futbal. Chýbali
mi nejaké spoločné aktivity s ostatnými deťmi. Grécko je nádherná krajina s krásnou kultúrou, prírodou a tradičnými tancami.
Mgr. Lenka Hanková – koordinátorka projektu Comenius
a žiaci ZŠ J. Kollára v Mošovciach

Rekonštrukcia knižnice
Knihy sú ľuďom tým, čím sú vtákom krídla. (John Ruskin)
Aj v dnešnej dobe masmédií a počítačov má kniha stále
miesto. Najviac kníh pokope sa nachádza v knižnici. Aby deti chodili do knižnice rady, treba im vytvoriť príjemné prostredie. Základná škola v Mošovciach sa rozhodla, že svoju starú
knižnicu premení na novú – ŽIACKU KNIŽNICU.

Vďaka vlastným financiám sa rekonštrukčné práce mohli
začať v júni tohto roku a trvali do septembra 2015. V starých

knižničných priestoroch došlo k obnoveniu knižničných regálov. Z materiálov, ktoré sme nakúpili, vyrobil pán školník
nový modernejší nábytok. Vytvorené, nie príliš hlboké regály
siahajú až po strop po oboch stranách malej miestnosti, preto
zabezpečili jej optické zväčšenie. Našu knižnicu sme skrášlili
novým kobercom a priebežne ju dopĺňame novými titulmi zaujímavých kníh. Aj to prispelo k tomu, že ju žiaci začali intenzívnejšie navštevovať mimo vyučovania. Ďalším dôvodom
vynovenia žiackej knižnice bolo, aby bola čo najčastejšie využívaná priamo vo vyučovacom procese – besedy, debaty, počas krúžkovej činnosti, počas činnosti ŠKD, aby tu žiaci mohli nerušene a samostatne pracovať na svojich prezentáciách
i projektových úlohách, aby sa do knižnice vracali rady.
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Rekonštrukciou priestoru knižnice sa zlepšili estetické a interiérové podmienky pre poskytovanie knižničných služieb.
Novú knižnicu tvoria učiteľská a žiacka knižnica. Učiteľskú
knižnicu navštevujú všetci pedagogickí zamestnanci, ktorí si
vypožičiavajú metodické príručky na vyučovanie svojich
predmetov a odborné knihy potrebné pre svoj pedagogický
rast.
Žiacka knižnica obsahuje rôzne knižné tituly (rozprávky,
povesti, legendy, encyklopédie...). Mimočítanková literatúra
sa využíva na hodinách slovenského jazyka a literatúry.
Naša knižnica tak zabezpečuje prístup k informáciám, pomáha uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby
žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
Žiaci v Mošovciach môžu navštevovať svoju novú knižnicu
v utorok a piatok.
Mgr. Ivana Dobranská, ZŠ Mošovce

PO JUŽNEJ MORAVE
V októbrových dňoch sa mošovčani zúčastnili zájazdu na
Južnú Moravu. Cieľ cesty bol Lednicko-Valtický areál.

Na dvojdňovom výlete sme navštívili pamiatky, užili sme si
prechádzky, spoločnosť príjemných ľudí, dobré vínko a výborné moravské jedlo.
Prvý deň sme navštívili Lednický zámok, kde sme sa nadýchali atmosféry z čias Lichtenštajnovcov. Po prehliadke zámku sme si pozreli priľahlý park a niektorí vystúpili na rozhľadňu Minaret. Večer nás čakalo posedenie pri víne.

Po raňajkách sme sa autobusom presunuli do 8 km vzdialených Valtíc, kde nás už čakala ďalšia prehliadka zámku.
Neskôr sme si prezreli mestečko.
V poobedňajších hodinách sme cestovali domov plní pekných zážitkov.
V máji sa zúčastníme podobnej akcie, záujemcov medzi seba radi prijmeme.
Svetlana Petrovičová
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1. ročník Mošovského duatlonu
V Mošovciach sme privítali účastníkov 1. ročníka Mošovského duatlonu z celého Slovenska, ktorý sa uskutočnil dňa
26. septembra 2015. Pretek organizoval Klub bežeckého lyžovania Martin v spolupráci s obcou Mošovce.
V nie práve ideálnom počasí vyštartovalo na trať 37 pretekárov, medzi nimi boli aj ženy. Duatlonu sa zúčastnili aj 2 pretekári z Mošoviec – Michal Hrča a Peter Lomnický.
Prvá časť preteku pozostávala z dvoch 2,5 km okruhov
bežeckej časti v našom krásnom parku.
Potom si pretekári v depe prevzali bicykle a vyštartovali na
20 km trať smer Turčiansky Michal, ktorú absolvovali tri krát.
Záverečnú časť po odovzdaní bicyklov do depa absolvovali
bežeckou časťou v parku, bol to jeden 2,5 km okruh.
Do cieľa prišli unavení ale spokojní s pekným pretekom.

V škole ich čakal čaj
a výborný guláš. Týmto sa chceme poďakovať celému organizačnému tímu na čele
s Jánom Holigom ml.,
starostovi obce Mošovce Ing. Petrovi Košíkovi za ústretovosť
a podporu. Veľké poďakovanie patrí personálu ZŠ Jána Kollára
Mošovce za pripravenie občerstvenia a špeciálne poďakovanie
patrí pani
riaditeľke
PaedDr.
I v e t e
Thomkovej
za poskytnutie priestorov v základnej škole. Pretekári sa už
dopredu tešia na 2. ročník podujatia, ktorý sa
uskutoční v našej obci v roku 2016. Fotografie
z tohto podujatia si môžete pozrieť na stránke
www.mosovskyduatlon.sk.
Svetlana Petrovičová

Mošovské zimné radovánky
Obecná zabíjačka
S nápadom urobiť obecnú zabíjačku prišli niekedy po jarmoku poslanci obecného zastupiteľstva. Popri náročných zasadnutiach zastupiteľstva by chceli širokej verejnosti dokázať,
že sú kolektívom, ktorý vie zorganizovať aj takúto veľkú akciu.
Ani množstvo povolení či potvrdení ich neodradilo od svojho
zámeru a s chuťou sa pustili do práce. Našli ochotných spon-

zorov, vďaka ktorým sa zabíjačka mohla konať. Spolu so zamestnancami Obecného úradu si rozdelili povinnosti a začali
všetko chystať. Výsledok sme mohli ochutnať v podobe zabíjačkovej kapustnice a niekoľkých druhov výborne rozvoniavajúcich zabíjačkových špecialít. Zaliali sme to teplým čajom,
či varených vínkom.
Keď sa spojí dobrý nápad s chuťou a ochotou niečo urobiť
v prospech druhých, potom to dopadne dobre. Pod názov
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Mošovské zimné radovánky sme teda od 5. 12. 2015 dopísali
aj Mošovskú obecnú zabíjačku.
Tu sú podnikatelia – sponzori, vďaka ktorým sa obecná zabíjačka mohla uskutočniť: Janko Tesák, Janko Fánči, Janko
Junas, Janko Firák, Janko Čierny, Janko Piecka, Zuzanka
Adamová, Bohuško Kováč, Paľko Zachar, Ivko Firák, Vierka
Žilová, Ing. Dušanko Šimo, Milanko Klein, Blažka
Géryková, Mirko Hrča, Obec Mošovce a celý kolektív
Cukrárskej výroby Svetlanky Petrovičovej.

Mikuláš

Tradičným podujatím 6. decembra je stretnutie detí s Mikulášom. Všetko bolo ako po iné roky. Zvedavé detské očká,
spev, básničky, hudba, medovníčky, koláčiky, vianočné ozdo-

by, hračky, medovina..., vôňa Vianoc. Na koči doviezol
Mikuláš s Anjelom balíčky pre deti. Na ich bohatom obsahu
sa podieľali sponzori, ktorým aj touto cestou úprimne ďakujeme: Anton Poništ, Ivana Rišianová, Svetlana Petrovičová,
Ľudmila Hrivnáková, rodina Bohuslava Kováča, Marián
Miškóci, Ondrej Taraš, Zuzana Adamová, Anna Vladárová,
Milan Klein, Pavol Zachar, Karol Chreno, Ing. Pavel
Sklenár, Oľga Harkabuzová, rodina Radomíra Ličku, Ján
Tesák, Blažena Géryková, Mirko Hrča.
Chýbal len vytúžený sneh!
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SPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU FUTBALOVÉHO
ODDIELU TJ ŠK DRIENOK ZA ROK 2015
Výbor futbalového oddielu TJ ŠK Drienok Mošovce pracoval v roku 2015 v zložení: Jozef Majerčík – predseda a členovia výboru boli Jaroslav Borcovan, Milan Šavol starší, Ján Žirko, Peter Daubner, Ján Mateček, Stanislav Géryk. Zasadnutí
výboru sa ďalej zúčastňovali vedúci A-mužstva Ľubo Baranček, tréner A – mužstva Peter Kučera, tréner žiakov Jozef
Lukáč, vedúci mužstva žiakov a hospodár Ján Šavol a tréner
prípravky Vlado Jančí. V priebehu roku sa výbor rozšíril
o Táňu Petrovičovú a Bohuša Kováča.
A-mužstvo v jarnej časti odohralo 13 zápasov a po
skončení sezóny sa umiestnilo na 10. mieste, keď
v celej sezóne vyhralo 9 zápasov, 3 remizovalo a 14 prehralo. Dosiahlo 30 bodov s pasívnym skóre 27:40. Najlepším strelcom sa
stal Miro Zubáň, strelil 5 gólov, 2 góly dali Michal Petrovič a Piťo Šavol. Družstvo
žiakov malo vynikajúcu jarnú časť súťaže
a zo spodnej časti tabuľky sa zápas po zápase štveralo v tabuľke vyššie a vyššie, až
napokon skončilo na 4. mieste so ziskom
28 bodov v 16-tich zápasoch a aktívnym
skóre 45:38. Najlepším strelcom v súťaži bol
Matúš Kubík. Strelil 12 gólov, 8 gólov dala Janka
Lukáčová a Sebastián Vojtáš. Družstvu prípravky sa
v sezóne po odchode hráčov Ďanovej, Diviak a našich hráčov
ku žiakom vôbec nedarilo a získalo iba jeden bod.
Po skončení sezóny výbor usporiadal 8. ročník medzinárodného futbalového turnaja starých pánov „O pohár Stana
Géryka st.“. Turnaja sa okrem našich starých pánov zúčastnili
i mužstvá z družobného poľského mesta Kozy, z Priekopy
i z Blatnice. Zápasy mali veľmi dobrú športovú a spoločenskú
úroveň, hralo sa v priateľskej a žičlivej atmosfére.
V polovici roku, po skončení sezóny 2014/2015
a 2015/2016, výbor musel riešiť zásadné veci, ktoré vznikli pri
novom prestupovom poriadku. Podľa neho má výbor veľmi
obmedzené možnosti, ako si udržať svojich kmeňových
hráčov. Ak sa iný klub dohodne s hráčom a zaplatí materskému klubu tabuľkami stanovenú sumu, môže hráč odísť bez
súhlasu materského klubu do iného mužstva. Tento problém
s možným hromadným odchodom hráčov, ale aj nie najlepšia
atmosféra v mužstve po skončení jarnej časti súťaže takmer
spôsobil, že do sezóny 2015/2016 by sme neprihlásili A-mužstvo do 1. QUICK triedy. Tento katastrofický scenár sa podarilo odvrátiť vďaka nasadeniu Jara Borcovana a Milana Šavla
staršieho. Oni poobchodili všetkých hráčov, rozprávali sa s nimi a presvedčili ich, aby reprezentovali klub a dedinu, v ktorých vyrástli. Podarilo sa zapáliť a zmobilizovať starších
hráčov, ktorí potom zobrali zodpovednosť na svoje plecia a doplnili káder o mladších hráčov. Často i o tých, ktorí po ukončení činnosti B-mužstva už nehrávali. Chlapi začali trénovať,
mohli regulérne začať jesennú časť súťaže.
V nej sa nám výsledkovo príliš nedarilo. V 13-tich zápa-

soch sme získali 12 bodov s pasívnym skóre 15:24, keď sme
3 zápasy vyhrali, 3 remizovali a 7 prehrali. Najlepším strelcom bol Tomáš Štencel, dal 4 góly. 3 góly dal Milan Šavol a 2
Janko Petrovič. Veľmi nádejné a pre budúcnosť mošovského
futbalu povzbudivé je, že okolo Peťa Lúdika, Miša Petroviča,
Mirka Zubáňa, Stana Záborského sa opäť vytvorila partia, ktorá je ochotná trénovať, makať na sebe a za mošovské farby prepocovať dresy. Tréningov pod vedením Joža Erteľa sa znovu
zúčastňuje väčšie množstvo hráčov. Prístup k tréningom je
dobrý, takisto mnohé zápasy mali veľmi dobrú športovú úroveň. Mužstvo je dobre poskladané, keď k starším
hráčom Milanovi Šavlovi, Romanovi a Piťovi
Šavlovi, sa pridala stredná generácia a mladí
odchovanci: Vlado Kubis, Dušan Rišian,
bratia Petrovičovci, Erteľovci. Veľmi dobré
je, že takmer všetci hráči, ktorí nastupovali v jesennej časti súťaže, sú našimi odchovancami, čo nám šetrí značné finančné prostriedky pri formovaní tímu. Je to
ovocie práce predchádzajúcich výborov
a mládežníckych trénerov v nedávnej minulosti (Jana Borcovana, Mira Pleša, Joža
Lukáča a ďalších). Ukazuje to smer, že aj v budúcnosti sa budeme musieť orientovať na prácu
s mládežou a tam venovať veľké množstvo našej energie a úsilia.
Mužstvo žiakov v jesennej časti po odchode Janky
Lukáčovej, Matúša Kubíka a bratov Vojtášovcov už nedosahovalo také dobré výsledky ako na jar. Oveľa lepšie sa naopak
darilo chlapcom v prípravke. Prípravka skončila na 3-ťom
mieste, prehrala iba 2 zápasy. Jojo Mateček a Lacko Jamriška
strelili 40 z celkových 48 gólov.
Veľkým prínosom v tomto roku bolo, že sa výrazne zlepšila komunikácia medzi výborom FO a Obecným úradom
a obecným zastupiteľstvom. Bez finančnej a materiálnej podpory obce by činnosť futbalového oddielu určite nebola možná. Naopak futbalisti pomohli obci pri organizovaní dopravy
a parkovania počas 21. Mošovského jarmoku. Organizácia dopravy i finančné vysporiadanie za túto činnosť prebehlo bez
problémov a veríme, že takáto pozitívna spolupráca bude pokračovať i v budúcnosti.
Spoločne sa budeme musieť zamyslieť čo a ako ďalej so šatňami a sociálnom zázemí na ihrisku, ako odvodniť a spevniť
svah nad ihriskom, aby nedochádzalo k ďalšiemu znehodnocovaniu majetku obce pri prívalových záplavách tak, ako sa
stalo už 2x počas uplynulých troch rokov.
Za výbor FO ŠK Drienok by som chcel poďakovať sponzorom klubu a tým, ktorí pomáhali pri činnosti nášho klubu. Ďakujem tiež všetkým trénerom, funkcionárom, hospodárovi
Jankovi Šavlovi, hráčom a fanúšikom nášho FO TJ ŠK
Drienok.
Ing. Vladimír Jančí
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Rok Ľudovíta Štúra
Tento rok sme si pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Inak tomu nebolo ani v našom cirkevnom zbore
tu v Mošovciach, kde sme si na Službách Božích 25. 10. 2015
v 21. nedeľu po Svätej Trojici pripomenuli jeho život a dielo.
Narodil sa 29. 10. 1815 v Uhrovci rodičom Samuelovi Štúrovi a Anne, rodenej Michalcovej. Ľudovít Štúr vyšiel z národne uvedomelého, evanjelického prostredia. Jeho otec bol
učiteľom. Manželia Štúrovci boli obetaví, vrúcni
a zbožní ľudia. Vychovávali deti k láske k Bohu
i k národu, a tak vytvorili prostredie s vysokými
mravnými a duchovnými
hodnotami. To sa neskôr zúročilo v životoch
ich detí – syn Karol bol
farárom a profesorom
na evanjelickom lýceu
v Modre, syn Ján bol
stoličným sudcom, syn
Samuel bol evanjelickým
farárom v Zemianskom
Podhradí a syn Ľudovít –
nám najznámejší z nich
– sa stal hlavným reprezentantom slovenského
národného hnutia a obrancom slovenského národa.
Snaha rodičov viesť
deti ku kresťanskej viere
a láske k vlasti a k národu nebola teda zbytočná.
Vidiac tento príklad, asi
je zbytočné sa tu rozpisovať o tom, aká je dôležitá
úloha nás, rodičov pri vychovávaní; avšak nedá
mi nespomenúť, že za
veľkosťou osobnosti Ľudovíta Štúra musíme vidieť i jeho rodičov, ich vplyv, ich výchovu. Výchovu privádzajúcu deti k Bohu! Vďaka nej sa urodilo toto ovocie.
Doba, v ktorej žil a pôsobil Ľudovít Štúr, nebola ľahká.
Bola poznačená silným národnostným útlakom Slovákov. Štúr
sa však v tej ťažkej dobe odvážil bojovať za prostý ľud, z ktorého vyšiel. Nemohol očakávať nič dobré od štátnych inštitúcií, usilujúcich sa o protichodné ciele. Dokonca nemohol očakávať ani pochopenie a podporu od tých, ktorým bola jeho pomoc určená. Čo ho hnalo dopredu? Nebola to ani túžba po moci a sláve, ani túžba po bohatstve, pretože sa dalo skôr očakávať nepriateľstvo, nevraživosť a prenasledovanie. Ale bola to
láska k svojmu národu a nezištná snaha pomôcť mu duchovne
povstať, aby sa mohol stať rovnocenným s ostatnými národmi.
V tom čase sa veľa diskutovalo aj o Manifeste komunistickej strany. Mnohí v ňom videli budúcnosť pre „nové“ národy,
ale Štúr bol jeho negatívnym prorokom. Najväčšie výhrady

Štúra voči komunizmu spočívali v tom, že pácha strašnú neprávosť na celej občianskej spoločnosti nasledovnými činmi:
1. vopred pridelí jednotlivcovi vlastníctvo alebo mu zabezpečí
príjem, čím zničí akúkoľvek vlastnú iniciatívu, vlastné sebaurčenie, akúkoľvek ráznejšiu snaživosť a každý druh súťaživosti; 2. postupne vylučuje obetavosť a činorodú lásku k blížnym tým, že z ľudí robí egoistov; 3. mení ľudskú spoločnosť na
skleník, na dielňu, kde
pracujú všetci jednotlivci
mechanicky ako stroje;
4. východiskovým motívom komunistického
snaženia a starostlivosti
je telo; 5. odporúča ľuďom poľnohospodárstvo,
v dôsledku čoho obmedzuje vzdelanie; 6. zavádza pre tlač najprísnejšiu
cenzúru; 7. otvára perspektívu despotizmu; 8.
podľa princípu rovnosti
emancipuje ženu, rozbíja
rodinu a rodinný kruh;
9. namiesto posvätných
pút velebí sebectvo a 10.
umožňuje, aby vládla surová, zmyselná a egoistická masa.
Premýšľajme, čo z toho bolo a čo z toho je dodnes! Aké ovocie zbierame a akú úrodu žneme
a po kom?! Či naozaj sa
nevytratila medzi ľuďmi
láska – nezištná a nesebecká? Či naozaj sa mnohí necítia vo svojich prácach, akoby boli otroci,
či roboti? Či nežijeme
v dobe, kedy je nášmu telu stále málo, aj keď produkujeme toľko odpadu,
ako to nebolo nikdy predtým? Či nie je v dnešnej spoločnosti
rozvrátená a rozbitá rodina? Či dokážeme ešte milovať?
Na záver sa chcem s Vami podeliť o tri myšlienky Ľudovíta Štúra z knihy Slovanstvo a svet budúcnosti:
– „Nech by sa akokoľvek komunizmus namáhal a predstieral, že chce ľuďom dopomôcť k ich právam, nič nevie o človečenstve.“
– „Od Západu sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza k úpadku, ale tým, čím sa
stal veľkým a mocným.“
– „Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády
len odrážajú jeho kvality.“
Mgr. Andrea Cabadová,
evanjelická farárka
Poznámka: V článku boli použité myšlienky a citáty z časopisu Tvorba T 3/2015.
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Cesta detí z našej materskej školy do Rozprávkova
Jednou z oblastí rozvoja detí v predškolskom veku, definovanou v štátnom a v školskom vzdelávacom programe, je
predčitateľská gramotnosť. O čo vlastne ide? Malé dieťa nevie
ešte čítať a predsa sa stáva čitateľom. Siaha po knihe, listuje
v nej, prezerá ilustrácie, počúva čítaný text. Často si samé vymýšľa dej podľa ilustrácií, alebo podľa fantázie. Dieťa postupne chápe, že pomocou písmeniek sú v knihe zapísané slová,
myšlienky, ktoré vytvárajú príbeh, či rozprávku.
Rozprávky, knihy a deti sú si blízke. Navzájom sa potrebujú. Hoci súčasná audiovizuálna doba akoby vytláčala knihu
a literárnu rozprávku. Deti milujú rozprávky a chcú počúvať
čítané, či rozprávané rozprávkové príbehy. Oživujú si rozprávkový svet vo svojej hlávke, využívajúc pritom vlastnú obrazotvornosť a fantáziu. Pomocou rozprávky sa učia rozlíšiť dobro
a zlo, formujú sa ich vlastnosti, vzťahy k rodičom, kamarátom,
k okolitému svetu.
Preto v materskej škole poskytujeme deťom veľký priestor
na činnosti s knihou, leporelom. Knihy sú pre deti voľne dostupné, môžu po nich siahnuť kedykoľvek počas dňa. Každý
deň pred odpočinkom čítame rozprávky, ľudové klasické alebo autorské. Deti prežívajú dobrodružstvá s Guľkom Bombuľkom, boja sa o Janka a Marienku, ktorí zablúdili až k medovníkovému domčeku, alebo o kozliatka, ktoré neposlúchali mamičku. Držia palce malému ježkovi, ktorý vyhnal kozu rohatú
– do pol boka odratú z líškinho domčeka, smejú sa na výmys-

loch Dubkáčika a Budkáčika, alebo prežívajú cestovateľské
dobrodružstvá Smelého zajka. A práve knihy od Jozefa Cígera
Hronského, Smelý zajko a Smelý zajko v Afrike, boli našou
inšpiráciou pri organizovaní výletu k MDD pre naše deti.
Rozprávočky o zajkovi sme si čítali na pokračovanie niekoľko
týždňov, deti s obľubou prezerali čarovné ilustrácie Jaroslava
Vodrážku. Autobusom sme cestovali do Centra voľného času
ABC v Košťanoch nad Turcom. Už také cestovanie v autobuse, bez rodičov, bolo zážitkom. V centre sa deti ocitli naozaj
v rozprávkovej krajine na motívy rozprávok Jozefa Cígera
Hronského. Privítali nás dobovo oblečení sprievodcovia a zaviedli do rozprávkovej sály. Dozvedeli sme sa niečo o autorovi príbehov Smelého zajka, pozreli sme si animované filmové
spracovanie rozprávky Smelý zajko v Afrike. Vonkajší areál
ponúka priestor na zážitkové učenie. Deti si prezreli domček,
kde sa zajko narodil a vyrastal, mohli do domčeka nakuknúť,
spoznať zajkových rodičov, poprezerať rekvizity. Najväčším
zážitkom bola cesta rozprávkovým vláčikom, ktorý mal tvar
ceruzky a na ktorý si každé dieťa samostatne zakúpilo lístok.
Najprv však bolo treba odpovedať na otázočku k rozprávkovému príbehu. Cestou vo vláčiku prechádzali popri exponátoch
zobrazujúcich dej rozprávky, „cestovali“ spolu so zajkovcami
na mori, ocitli sa v africkej púšti, poznávali zvieratká v Afrike,
so zajkom prežívali potrestanie zlého krokodíla, liečenie boľavého zuba leva – kráľa púšte a po všetkých dobrodružstvách sa
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šťastne vrátili späť. Po cestovateľských zážitkoch so zajkom bol čas aj
na občerstvenie, spapkanie dobrôtok,
ktoré na výlet pribalili mamičky a teta kuchárka zo škôlky. A tiež čas na
hranie a pohybové aktivity v športovom kútiku centra. Plní dojmov
a zážitkov sme sa vrátili do materskej
školy.
Sila rozprávky je v jej citovom pôsobení na dieťa. Preto sa v materskej
škole snažíme aj prostredníctvom
rozprávok rozvíjať citlivé vnímanie
skutočnosti, schopnosť tvorivo myslieť, vychádzať s ľuďmi, nasmerovať
dieťa, ako sa má správať, ako žiť, ako
prekonávať prekážky, ísť za svojím
cieľom, veriť v dobro a nepodľahnúť
zlu. Preto nezabúdajte aj doma deťom
rozprávať a čítať rozprávkové príbehy.
Nevymieňajme klasickú rozprávku za
magickú televíznu, či počítačovú
skrinku, lebo rozprávka je dar, ktorý
obohacuje detský život.

Zaujímavosti z materskej školy
Naša materská škola sa okrem iných aktivít profiluje v oblasti environmentálnej výchovy. Žijeme v blízkosti Národného
parku Veľká Fatra, miestny park nám tiež poskytuje nesmier-

ne množstvo príležitostí na environmentálne aktivity. Príroda
je priestorom pre poznávanie a učenie, priestorom pre skúmanie, hru, pohyb a relaxáciu. Vedieme deti k láske a úcte k prírode. Rozširujeme poznanie o rozmanitosti foriem života, zisťujeme, že aj červík, osa alebo pavúk majú svoje miesto v prírode. Učíme deti, že strom, či maličký kvietok sú tiež živé.
Primerane ich detskému chápaniu vedieme k utváraniu predstáv o úlohe človeka v prírode, o potrebe ochrany a súžitia
s prírodou. Toto všetko deti najlepšie pochopia na základe
zážitku, skúsenosti a činností priamo v prírode. Zaujímavou
bola spolupráca s Národným lesníckym centrom v programe
lesnej pedagogiky. Do materskej školy prišli lesníci – lesní pedagógovia, ktorí pozvali deti na vychádzku do prírody. Hravou

formou deti oboznámili so životom v lese, s rôznymi druhmi
vtákov, ktoré u nás žijú, so spôsobom ich života. Spolu s deťmi vyrábali naozajstné búdky pre vtáčiky. V hre na vtáčiky
stavali hniezda, kde úlohou detí bolo nájsť v prírode vhodný
materiál na stavbu hniezda. A deti si s tým veru poradili.
Hniezda boli postavené z lístia, konárikov, machu aj z pierok.
Potom „lietali“ s dospelákmi medzi stromami, hľadali ukryté
vtáčky, tešili sa, pýtali sa, čo ich zaujímalo. A viete, čo je „šiškofón“? Predsa lesný mikrofón. Na záver deti dostali krásne,

ručne maľované medaily na dreve, vyskúšali si hru na fujare
a vyrobené búdky pre vtáčikov zobrali do materskej školy.
Búdky s pomocou oteckov pripevníme na stromy na školskom
dvore a v zime sa budeme starať o vtáčiky, prikrmovať ich.
A na jar nám opäť budú spievať v kríčkoch a spríjemňovať dni.
Aj takto realizujeme environmentálnu výchovu v materskej
Danica Janecová
škole.
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ŠRZ Drienok s. r. o. – turbulentný rok s nádejným koncom
Vážení občania, s odstupom jedného roka by bolo dobré, keby ste si najskôr prečítali môj článok v Hlase Mošoviec z decembra 2014. Za všetkým, čo
som vtedy napísal o Drienku si stojím, a to som vtedy nevedel toľko, ako viem
teraz, keď som bol určitými okolnosťami donútený nazrieť hlbšie do účtovných
dokumentov uplynulých rokov. Poďme však pekne po poriadku.
Rok 2015 spoločnosť ŠRZ Drienok, s. r. o., začínala v nádeji, že s novým
poslaneckým zborom a novým starostom budeme pokračovať v plnení strategického plánu obnovy a rekonštrukcie nášho rekreačného zariadenia, ktorý
som prezentoval v roku 2014 a ktorý nám mal vytvoriť podmienky pre jeho
bezproblémové prevádzkovanie v ďalších rokoch. Stal sa však opak a to aj napriek tomu, že sa vo februári roku 2015 uskutočnilo neformálne zasadnutie
obecného zastupiteľstva na Drienku, kde sme poslancov (hlavne nových) ako
aj starostu obce Mošovce podrobne informovali o technickom stave zariadenia s podrobnou osobnou prehliadkou, video prezentáciou ako aj o problémoch v riadení firmy v súvislosti s neodovzdaným kompletným účtovníctvom
predchádzajúcou konateľkou. Hlavnou témou boli hlavne požiadavky
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ľudovo hygiena) na rekonštrukciu jednotlivých objektov pre udelenie povolenia na prevádzku pre letnú
turistickú sezónu 2015. Veľmi ma mrzí, že sme nenašli spoločnú reč s niektorými poslancami a aj s pánom starostom ohľadom financovania a také vyhlásenia, že do Drienku už nepôjde ani euro nám nepomôžu. Musíme si totiž uvedomiť, že tak starosta, poslanci a aj ja ako konateľ spoločnosti sme spoluzodpovední za starostlivosť a zveľaďovanie obecného majetku, čo Drienok je
100%-ne. Naša spoločnosť mohla z finančných zdrojov – úver vo výške
50 000 Eur vyčerpať už len časť a celkovo sme teda preinvestovali do obecného majetku cca 32 000 Eur. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že z tohto úveru na Drienok žiadne peniaze nikdy neprišli, úver bol otvorený v banke a všetky faktúry za vykonané práce preplácala banka priamo zhotoviteľovi.
Po finančnej stránke sme prevádzku spoločnosti prefinancovali vždy
z našich príjmov, na tie nám nikdy nikto nič nedal. Potešiteľné bolo, že po niekoľkých rokoch, keď sa vždy na jar dotovala spoločnosť určitou výškou finančných prostriedkov na úhradu rôznych nedoplatkov, tak tento rok bol prvý,
kedy to spoločnosť ŠRZ Drienok, s. r. o., nepotrebovala. Preto sme sa s nádejou pozerali na hospodárenie roku 2015. V tomto období sme už mali zazmluvnené veľké akcie, z ktorých výnos mal finančne vykryť činnosť spoločnosti na celý rok. Keďže sme areál pripravovali na sezónu z vlastných prostriedkov a s minimálnym personálnym obsadením a minimalizovanými nákladmi, nie všetko sme stihli načas, preto stredisko dostalo povolenia na prevádzku jednotlivých objektov v druhej polovici júla. Hlavným zdrojom
financií na rekonštrukcie boli organizované akcie v mesiaci jún, a to konkrétne:
– Celoslovenský zraz motorkárov
– Celoslovenský zraz motorkárok,
– Festival zdravia Mošovce 2015
Vyčítať nám neskoršie otvorenie areálu nie je ani od verejnosti ani od vedenia obce fér. Je potrebné si uvedomiť, že rekonštrukčné práce podľa požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sme museli financovať
z vlastných zdrojov a to bolo možné až po uskutočnení horeuvedených veľkých podujatí.
Pred otvorením letnej turistickej sezóny sme čelili rôznym verbálnym útokom o rozkrádaní a rôznym udaniam na štátne inštitúcie. Všetky tieto útoky sa
nám aj za pomoci časti poslaneckého zboru a niektorých členov dozornej rady podarilo vyriešiť a sezónu sme riadne ukončili.
Pre Vašu informáciu uvádzame, čo všetko sme na Drienku v roku 2015 vykonali:
– Zriadenie novej plavčikárne s prívodom teplej a studenej vody,
– Sociálne zariadenie pre personál v Penzióne Drienok,
– Šatňa pre personál v Penzióne Drienok,
– Sklady potravín a chodby obložené keramickým obkladom a dlažbou,
– Zakúpenie nových paplónov a vankúšov v počte 40 ks na Penzión
Drienok,
– Doplnenie izieb o jednu dvojdverovú skriňu na Penzióne Drienok,
– Rekonštrukcia skladu špinavého prádla v budove soc. zariadenia pri
chatkách,

– Rekonštrukcia šatne pre personál v budove sociálneho zariadenia pri
chatkách,
– Elektrifikácia areálu pre ozvučenie tribúny a možnosti napojenia 20
stánkov,
– Vybudované osvetlenie stanového tábora,
– Meliorácia hornej lúky pre odvodnenie zhromažďujúcej sa vody,
– Chatky boli doplnené o nové okenice,
– Kompletná rekonštrukcia strechy na reštaurácii AQA,
– Rekonštrukcia dna veľkého bazéna nivelizačnou hmotou.
Jednotlivé rekonštrukcie boli vykonané v súlade s požiadavkami RÚVZ na
uvedenie priestorov do prevádzky a niektoré sme vykonali z potrieb nášho
podnikateľského zámeru o využívaní priestorov ŠRZ Drienok na rôzne akcie.
Mrzí ma, že za celý rok sa neprišiel nikto zo stavebnej komisie pozrieť na stav
zariadenia a jeho potreby. Je neskoro sa na konci roka biť do pŕs na obecnom
zastupiteľstve, že o vykonaných prácach nevedia nič. Ak si pamätáte, aj vlani
som v mojom článku vyzýval všetkých občanov, že kto má záujem a chuť,
môže kedykoľvek prísť za mnou a všetky informácie mu podám z prvej ruky
spolu s doloženými materiálmi a ukážkou. Nemám čo skrývať, skôr si myslím,
že niektorí ľudia sa boja pravdy a zakrývajú si pred ňou oči.
Neustále počúvame hlasy od občanov, že sme dlžníkom obce. Predložili
sme vlastníkovi, t. j. obci Mošovce, fakturácie za vykonané rekonštrukcie
z našich finančných prostriedkov vo výške 17 300 Eur. Je to viac, ako my dlhujeme obci. Je dobre, že väčšina poslaneckého zboru sa priklonila k nášmu
názoru ako aj názoru dozornej rady spoločnosti a audítorke obce, že o tieto
prostriedky sa má navýšiť hodnota obecného majetku a to z toho dôvodu, že
všetky objekty v areáli ŠRZ Drienok Mošovce sú obecné. Musíme sa poďakovať časti poslancov za to, že odsúhlasili možnosť preinvestovania finančných prostriedkov vo výške 5 000 Eur z prostriedkov obce, ktoré sa použili na
opravu strechy nad reštauráciou AQA, ktorá je týmto pádom celá nanovo prestrešená.
V dobe, keď píšem tento článok, sú známe už hospodárske výsledky spoločnosti, ktoré sú potešujúce a firma bude tento rok v reálnom zisku. Týmto
napĺňam strategický plán obnovy a rozvoja Drienku vo veľmi konkrétnych podobách a dúfam, že aj v roku 2016 bude tento trend pokračovať, pretože už teraz máme zmluvne dohodnuté podobné akcie ako v roku 2015. Jediné čo si
tento rok ešte želám je, aby sme našli spoločnú reč s vedením obce a niektorými poslancami na zabezpečenie prevádzky tohto zariadenia, pretože našou
povinnosťou je starostlivosť o obecný majetok. V roku 2016 sa sústredím na
druhú etapu môjho strategického plánu a to modernizácia celého zariadenia
cez rôzne možnosti financovania, čo bude aj predmetom prvého zasadnutia
dozornej rady v roku 2016. Našou najťažšou úlohou bude prevádzkovanie
bazénov. Podrobný rozpis problému nie je potrebný, stačí sa prísť pozrieť na
ich stav. Zarážajúce je, že pri rekonštrukcii bazénov v roku 1999 nebol dodržaný projekt, neboli vykonané práce odborne, no faktúry boli preplatené
v plnej výške a to aj niektoré položky, ktoré neboli nikdy dodané. Ako je možné, že takú veľkú investíciu si obec v tom čase neoddozorovala? Všetci však
vieme, kto bol za to v tom čase zodpovedný. Bazény sa nám pred očami rozpadajú a stav filtračných a chlórovacích zariadení je v dezolátnom stave.
Ak chce vlastník, aby sme my prevádzkovali bazény v roku 2016, je nutné nájsť spôsob financovania rekonštrukcie bazénov a hlavne filtračných
a chlórovacích jednotiek, bez ktorých nám RÚVZ prevádzku nepovolí (zákon
jasne hovorí, že bazény pre verejnosť musia byť automaticky filtrované a chlórované). Je však aj druhá možnosť – bazény neprevádzkovať. Kto ale bude
znášať zodpovednosť a kritiku voči verejnosti?
Vážení občania, viem, že väčšine z Vás leží osud Drienku na srdci a je na
nás, ako sa s problémami popasujeme. Krčmové silné reči z tretej ruky neberieme, dôležité sú fakty na papieri a argumenty, ktoré my vieme doložiť
a o ktorých sa s každým, kto bude mať záujem, vieme ochotne porozprávať
a dokladovať. Na záver je potešujúce to, že sa máme pri riešení ťažkých problémov o koho oprieť, a to o novú dozornú radu a o progresívnu časť poslancov,
ktorým by som sa chcel touto formou poďakovať za spoluprácu.
S úctou
Ing. Pavel Sklenár,
konateľ ŠRZ Drienok s. r. o.
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BOLI SME V PRAHE
Obec Mošovce dostala pozvanie od Spoločnosti Jána Kollára
v Prahe na členskú schôdzu Spoločnosti a odovzdanie cien víťazom 11. ročníka literárnej súťaže Jána Kollára v Prahe. Tejto cesty sa zúčastnili Jana Fánčiová, zástupkyňa starostu obce a Mgr.
Adriana Brázdová, lektorka našich múzeí.
Adriana Brázdová píše: „Po príchode do Prahy sme išli do Slovenského domu, kde sme sa zúčastnili členskej schôdze Spoločnosti Jána Kollára. Zástupkyňa obce Mošovce Jana Fánčiová zaplatila členský príspevok na rok 2016 v sume 1000 Kč. Po kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze SJK tajomníčka prítomným oznámila, že ceny víťazom v Literárnej súťaži Jána
Kollára odovzdá za SJK jej podpredseda Pavel Číčel, nakoľko
doc. Hroboň zo zdravotných dôvodov a Mgr. Čop z pracovných
dôvodov nemôžu ceny odovzdať. Za obec Mošovce ceny víťazom
odovzdajú zástupkyňa starostu obce Jana Fánčiová a lektorka
Múzea Jána Kollára Mgr. Adriana Brázdová.
Dňa 25. 1. 2016 sa bude konať pripomienka k 164. výročiu
úmrtia Jána Kollára.
V roku 2015 dostal Olšanský cintorín grant na revitalizáciu
cintorína, v rámci ktorého bol upravený aj hrob Jána Kollára.
Tajomníčka spoločnosti informovala o stretnutí členov SJK so
starostom obce Mošovce Ing. Petrom Košíkom a ďalšími pracovníkmi Obecného úradu Mošovce. Za členov SJK poďakovala za
pozvanie od mošovskej delegácie zúčastniť sa v budúcom roku
mošovského jarmoku.

Zástupkyňa starostu obce odovzdáva cenu víťazke v kategórii II. stupeň ZŠ

píšu slovensky, alebo česky so slovenskou tematikou). Slávnostný
program otvoril riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský,
ktorý privítal hostí a vyzval zástupkyňu starostu Mošoviec Janu
Fánčiovú, aby sa prítomným prihovorila. Po zarecitovaní fragmentu Slávy dcery od Jána Kollára zástupkyňa obce odovzdala
pozdrav od starostu obce Mošovce Ing. Petra Košíka a mošovča-

Moderátorka Naďa Vokušová s víťazkou kategórie do 30 rokov Miroslavou Kuľkovou

Herec Richard Trsťan číta ukážku z víťaznej práce v kategórii I. stupeň ZŠ

Po skončení členskej schôdze sme sa presunuli do sály Slovenského domu, v ktorej bolo vyhlásenie víťazov Literárnej
súťaže Jána Kollára. Pani Vokušová prinesené ceny delegáciou
Mošoviec rozdelila podľa jednotlivých kategórií (žiaci I. stupňa
ZŠ, žiaci II. stupňa ZŠ a mládež do 30 rokov. Prihlásení autori

nov. Poďakovala za možnosť zúčastniť sa tejto akcie, ktorá podporuje mladé talenty v literárnej tvorbe. Slávnostné podujatie moderovala Naďa Vokušová. Informovala, že členmi poroty súťaže
boli Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková a Alexander Halvoník.
Ceny víťazom odovzdávali riaditeľ Slovenského domu Vladimír
Skalský, konateľ spoločnosti ČSR Ing. Vladislav Stanko, Pavel
Číčel, Jana Fánčiová a Mgr. Adriana Brázdová.
Po programe nasledovalo spoločenské stretnutie, na ktorom
prebiehala príjemná konverzácia so Slovákmi žijúcimi v Prahe
(napríklad dr. Junková rodená Feriančiková z Mošoviec, pani
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Ursínyová pôvodne z Rakše, sudca JUDr. Rudolf Tomašovič
z Rače, dr. Vojtech Čelko z Trenčína). Zoznámili sme sa aj s konateľom spoločnosti Czechoslovak real Ing. Vladislavom Stankom, ktorý sa snaží o prehlbovanie česko-slovenských vzťahov.
Firma sa venuje nájmom, nákupom, predajom a správou majetku,
ale venujú sa aj charite a dobročinnosti. Svojou dobročinnosťou
a charitou sa snažia o prepojenie aj česko-slovenských múzeí.
Odovzdanie ocenení víťazom 11. ročníka Literárnej súťaže
Jána Kollára je významnou udalosťou, zvlášť pre Mošovce. Je prínosné, že Slovenský literárny fond, spolu s MK SR a MK ČR,
SJK a inými inštitúciami podporujú mladé talenty v ich literárnej
tvorbe. Pre Mošovce je to česť, že súťaž nesie meno nášho rodáka.

Aj touto popularizačnou formou sa prezentuje obec Mošovce, čo
má pre turistický ruch pozitívny vplyv. Prezentácia Mošoviec
a Múzea Jána Kollára v Prahe má veľký význam. Je dôležité, aby
sa v tejto spolupráci pokračovalo aj v budúcnosti.
Služobná cesta splnila svoj účel. Prispela k dôstojnému priebehu slávnostného vyhodnotenia 11. ročníka Literárnej súťaže
Jána Kollára a k informovaniu o činnosti Spoločnosti Jána
Kollára, ktorej kolektívnym členom je obec Mošovce.
V spolupráci so Spoločnosťou Jána Kollára aj ostatnými spolkami pôsobiacimi v Českej republike budeme naďalej pokračovať.“
Mgr. Adriana Brázdová

ČRIEPKY
Sme hrdí na svojich rodákov. My, mošovčania, sme asi najviac hrdí na nášho najznámejšieho – básnika, literáta, kňaza,
mysliteľa, hlásateľa myšlienky všeslovanskej vzájomnosti –
Jána Kollára.
Jeho miesto posledného odpočinku, hrob na Olšanskom
cintoríne v Prahe, v novembri 2015 navštívili a jeho pamiatku
si položením venčeka a zapálením kahanca uctili zamestnanci
Obecného úradu Mošovce.

V nedeľu, 13. decembra 2015, ZUŠ Mošovce v spolupráci
s mestom Turčianske Teplice a obcou Mošovce pripravila
Koncert k 330. výročiu narodenia Johanna Sebastiana Bacha.
Koncert sa konal v Evanjelickom kostole. V programe vystúpili študenti ZUŠ Mošovce, ZUŠ Turčianske Teplice a Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Jednou Bachovou
piesňou sa predstavil tiež spevokol miestneho Ev. a. v. cirkevného zboru.
Hodnotný program ocenili diváci vďačným potleskom.
Účinkujúcich okrem potlesku potešil darovaný kvietok.
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ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽSTVA V ROKU 2015
K 1. 1. 2015 mali Mošovce 1340 obyvateľov
V priebehu roka 2015
narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo

6 občanov
25 občanov
16 občanov
20 občanov

NARODILI SA V ROKU 2015
Tomáš Piecka
Hugo Mäsiar
Michaela Kašubová





Adam Miškóci
Alžbeta Jesenská
Filip Kalnický

UZAVRELI MANŽELSTVO V ROKU 2015
Marián Miškóci
Marek Hanula
Tomáš Čamaj
Peter Urban
Miroslav Rišiaň
Martin Dorušinec
Jaroslav Lúčan
Lukáš Móric
Marek Vojčík

+ Lenka Stehlíková
+ Ing. Martina Inštitorisová
+ Veronika Benešová
+ Mgr. Marianna Barániová
+ Eva Beňová
+ Miroslava Šalagová
+ Jana Šimonidesová
+ Bc. Veronika Kleinová
+ Denisa Hrnčiarová

Juraj Junger
Tomáš Parvanov
Kevin Patrick O’Donnell
Manuel Stiem
Matej Horváth
Miroslav Ličko
Ján Reťkovský
Stanislav Chovanec
Jozef Majerčík

+ Andrea Paláková
+ Zuzana Schniererová
+ Zuzana Remperová
+ Michaela Laurenčíková
+ Iveta Šimková
+ Anna Mitranová
+ Veronika Tamašiová
+ Vladimíra Lacková
+ Veronika Prokšová

JUBILANTI V ROKU 2015
65-roční
Ivan Čiernička
Ján Reťkovský (ul. Na Drienok)
Ján Fánči
Anna Slováková
Lídia Čierničková
Anna Chrochotská
Mária Žirková
Ing. Mirko Hrča
Ján Ondrejka
Oľga Reťkovská
Milan Baranček
70-roční
Ivan Firák
Darina Petrovičová
Eva Harnasová
Elena Pišková
Milan Haľama
Elena Petrovičová

75-roční
Anna Lisoňová
Jaroslav Mračko
Anna Windischová
Anna Jakubcová
Terézia Matečková
Ing. Juraj Šimo
Emília Kuzmová

Želmíra Lilgová
Elena Tatárová
Anna Krajčová
Anna Arvensisová
Anna Hrianková
Peter Lisoň
Anna Ballová
Jozef Lúdik
Mária Janecová
Mária Šimová
85-roční
Anna Firáková
Ivan Hlobej
90-roční
Lola Feriančiková
Emília Tesáková

80-roční
Štefan Podhora

  

Ing. Jaroslav Šmál
Anna Žilová
Imrich Marko
Kamil Martinusik
Milan Lojka
Ing. Eduard Naščák
Jozef Vlas
Milan Maťovčík
Ivan Hlobej
Ján Bada
Vlasta Domková
Anna Michalcová
Pavol Sklenár
Juraj Lepieš

Milan Šavol
Marta Reťkovská
Elena Feriančiková
Mária Hríbová
Gizela Hrivnáková
Milada Krajčová
Ing. Branislav Reťkovský
Elena Tesáková

ZOMRELI V ROKU 2015

vo veku nedožitých 60 rokov
vo veku nedožitých 60 rokov
vo veku 84 rokov
vo veku 69 rokov
vo veku nedožitých 83 rokov
vo veku nedožitých 66 rokov
vo veku 74 rokov
vo veku 68 rokov
vo veku 45 rokov
vo veku nedožitých 93 rokov
vo veku 85 rokov
vo veku 76 rokov
vo veku nedožitých 87 rokov
vo veku 92 rokov

Mária Reťkovská
Slavko Kováčik
Vilma Karabelová
Mgr. Peter Šulaj
Anna Šarlinová
Peter Borcovan
Elena Reťkovská

  

vo veku 68 rokov
vo veku nedožitých 77 rokov
vo veku nedožitých 92 rokov
vo veku 34 rokov
vo veku 78 rokov
vo veku 59 rokov
vo veku 61 rokov

Bývalí občania Mošoviec:
Anna Líšková
Elena Veselá
Mária Horváthová
Vladimír Šimonides

vo veku nedožitých 88 rokov
vo veku 92 rokov
vo veku 78 rokov
vo veku nedožitých 58 rokov
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Plánované podujatia v Mošovciach na rok 2016
23. 1. 2016

Fašiangová zábava
6. 2. 2016

5. Maškarný ples
30. 4. 2016

Stavanie MÁJA na námestí
8. 5. 2016

Celoobecná oslava Dňa matiek
MOŠOVSKÝ SEDMOHLÁSOK
súťaž detí v speve slovenských ľudových piesní. Toto podujatie organizuje
každoročne Základná škola J. Kollára v Mošovciach v mesiaci máj.
26. 6. 2016
súťaž hasičských družstiev v požiarnom útoku

O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE MOŠOVCE
26.–28. 8. 2016
Volejbalový turnaj mužov a žien

o Putovný pohár ŠRZ DRIENOK
s medzinárodnou účasťou
11. 9. 2016

2. ročník Mošovského duatlonu
30. 9.–1. 10. 2016

22. MOŠOVSKÝ JARMOK
10. 12. 2016

Mošovské zimné radovánky
= Obecná zabíjačka + Vianočné trhy + MIKULÁŠ
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