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XLIV. ROČNÍK

ČÍSLO 1

DECEMBER 2016

Vážení spoluobčania,
v každodenných radostiach, ale aj trápeniach,
sme prežili rok 2016, ktorý tak, ako ten predchádzajúci, neskutočne rýchlo uplynul. Uplynula aj
polovica volebného obdobia a mne opäť pripadla
úloha napísať úvodník do nášho obecného občasníka Hlas Mošoviec. V snahe splniť očakávania väčšiny čitateľov dlho som sa zamýšľal
nad tým, čo napísať a v akom rozsahu. Či sa mi
to podarilo, určite zhodnotíte vy, čitatelia,
Mošovčania, po prečítaní napísaného.
Úvod roku 2016 sme začínali Farmou 3.
Pracovníkov televízie Markíza sa nám podarilo
presvedčiť, že najvhodnejším miestom pre takýto
projekt sú Mošovce. Obec, hasiči, urbárske spoločenstvo ale aj niektorí občania si finančne pomohli, zachránili sme salaš, ktorý nebyť tejto akcie, asi by za krátky čas bol vhodný už len na
asanáciu, ale najviac získala obec reklamou. Ľudia zo širokého okolia obec a miesto natáčania
navštevovali ešte dlho po ukončení programu.
Opravená cesta na Prostrednicu bola základom,
že si nás televízia vybrala z desiatok záujemcov
z celého Slovenska, preto sme aj v roku 2016 pokračovali s jej opravou s finančným prispením
podniku LESY SR, š.p. tak, aby sa vytvoril okruh
končiaci až pri ŠRZ Drienok. Na jar v oprave
cesty budeme pokračovať a vyznačíme túto pre
cyklistov a turistov zaujímavú trasu, na ktorej je
aj novoopravený prameň pod barónovým hro-

bom, na ktorý sme získali financie z projektu
Poklady Turca, financovaného Slovenskými prameňmi a žriedlami, a.s.. Na jar upravíme prístup
a okolie barónovho hrobu a označíme najstaršie
miesto osídlenia Mošoviec, 2000 rokov staré
keltské archeologické nálezisko, na ktorom
v priebehu leta bol vykonaný archeologický prieskum.
V roku 2016 nás za prispenia prípisov z Úradu
verejného zdravotníctva „dobehli“ veci z minulosti a museli sme zrekonštruovať a prispôsobiť
súčasným normám priestory základnej umeleckej
školy (rekonštrukcia omietok a náterov, podláh,
osvetlenia, dovybavenie o umývadlá s tečúcou
vodou, vybudovanie nového skladu...), a materskej školy (generálna rekonštrukcia sociálnych
zariadení, kuchynských priestorov a chodieb...).
Keby sme tieto rekonštrukcie nevykonali, hrozilo, že nám školy zavrú. Myslím si, že obidve úlohy sme zvládli. U základnej umeleckej školy aj
s prispením sponzorov, ktorých získal pán riaditeľ Olšiak, za čo mu aj touto cestou ďakujem.
Každý má možnosť si vynovené priestory osobne
pozrieť. Napĺňam tým aj záväzok z volebného
programu – školstvo v obci zostane zachované
minimálne v tom rozsahu ako pred voľbami.
V budove obecného úradu sme pre havárie museli realizovať neplánované a dlho odkladané investície. Na jar nás porucha vodovodných a od-
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padových potrubí a skrat elektrických rozvodov
donútili urobiť kompletnú rekonštrukciu kuchynky, ktorá je hlavným „obslužným“ centrom jarmoku. Aby toho nebolo málo, v lete sme zistili,
že dva z troch plynových kotlov sa nedajú vôbec
naštartovať a tretí nabehol až po prepojení, ktoré
mohlo byť urobené len dočasne. Museli sme konať a do vykurovacieho obdobia rekonštrukciu
zvládnuť, lebo v období v ktorom sa vyskytol
problém, firmy, ktoré takéto práce realizujú,
majú najviac roboty. Všetko sa podarilo, aj keď
to nebolo bez problémov a v skúšobnom režime
sme začali kúriť pár dní pred jarmokom.
Vymenili sme tri kotly za dva nové, čo nestačilo,
ako to už býva pri prerábaní starého, lebo sme
museli vymeniť aj niektoré staré radiátory, ventily, ovládanie a vyregulovať systém. Prítomnosť
majstrov sme využili aj na vyregulovanie systému vykurovania v budove hasičskej zbrojnice,
kde boli taktiež problémy, a na prerobenie prívodu teplej vody.
Dlhé roky bol počas jarmoku problém s elektrickými rozvodmi na námestí. Jarmok každý rok
finančne nezanedbateľnou čiastkou prispieva do
rozpočtu obce. V roku 2016 dozrel čas, aby sa
časť zarobených prostriedkov jarmoku vrátila.
Vybudovali sme dva nové elektrické okruhy
s rozvodňami v malom parku, ktoré je možné využiť aj na ďalšie akcie, ktoré sa počas roka v tomto priestore konajú (stavanie mája, duatlon,
Mikuláš, obecná zabíjačka). Dokúpili sme aj nové dopravné a informačné značenie taktiež pre
potreby jarmoku, ale aj nasnímali jarmok z výšky, pomocou dronu. Materiál je zverejnený na
webovej stránke obce.
Veľké problémy v uplynulom roku spôsobovalo verejné osvetlenie a rozhlas, ktoré bolo potrebné sústavne opravovať. Nastal čas radikálnejšieho riešenia, t.j. generálna rekonštrukcia a doriešenie častí obce kde je nová výstavba a nie sú
ani osvetlené a občania v týchto častiach nepočujú ani rozhlas. Keďže poslanci OZ v rozpočte obce stanovili iné priority, ale o tom budem písať na
inom mieste, pokúsim sa zabezpečiť aspoň
rekonštrukciu verejného osvetlenia cez dodávateľský úver, ktorý by mal byť v prevažnej miere
splácaný ušetrenými financiami za elektrickú
energiu.
Úspechom v uplynulom roku bolo, že sa nám
podarilo zabezpečiť, aby Povodie Váhu, ktoré je
správcom vodných tokov v obci, prvýkrát od vybudovania murovaných brehov potoka tieto brehy opravilo. Viem, že by bolo potrebné opraviť
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a ponatierať aj zábradlia potoka, ale chýbajú ľudia schopní a ochotní tieto práce za prijateľných
podmienok vykonať.
Obsiahlejšie teraz rozpíšem fakty týkajúce sa
ŠRZ Drienok. Moje stanovisko uverejnené v doplnení Hlasu Mošoviec vydanom v januári roku
2016 je stále aktuálne a súčasná situácia ma stále presviedča o tom, že je správne.
Všetkých 9 poslancov rozpočet na rok 2016
schválilo. V tomto rozpočte bola zariadeniu
odsúhlasená suma 6.400,– Eur. ŠRZ Drienok
bol za rok 2016 povinný zaplatiť fixný nájom
2.400,– Eur, ktorý sa rovná dani z nehnuteľností,
ktorú by zaplatil každý iný subjekt vlastniaci zariadenie. Ďalej mal zaplatiť daň z ubytovania bez
akýchkoľvek zápočtov. Táto daň je príjmom obce, platí ju každý subjekt, ktorý poskytuje ubytovanie a je splatná do 10 dní od ukončenia štvrťroku. Takto to malo byť v roku 2016 a k takto
schváleným pravidlám som nemal pripomienky
ani ja. Situácia sa zmenila už 28. januára, keď
5 poslancov OZ schválilo navýšenie prostriedkov
zariadeniu o 9.000,– Eur. Opakovane som
upozorňoval, že už ďalej nebudem tolerovať rôzne zápočty na udržiavacie práce, ktoré podľa investičného plánu mali byť hradené z rozpočtu zariadenia a pod touto podmienkou som tieto práce
písomne povoľoval. Avšak listom zo dňa 23. 11.
2016 sa zopakoval scenár z roku 2015, podľa ktorého zas je snaha započítať 8.133,73 Eur bez
DPH, ale keďže obec nie je platcom DPH, jedná
sa o sumu 9.760,– Eur. K uvedenému termínu nebol zaplatený ani nájom vo výške 2.400,– Eur
a ani daň z ubytovania za celý rok vo výške
6.204,20 Eur. Výnosy k 31. 10. boli uvedené vo
výške 154.667,26 Eur. Listom zo dňa 5. 12. som
vyslovil nesúhlas s navrhnutým riešením, ktorý
som zaslal konateľovi, na vedomie poslancom,
predsedovi dozornej rady a žiadal som dodržiavanie dohôd. To isté som prezentoval na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa
9. 12. 2016, kde som ako jediný zástupca 100 %
vlastníka spoločnosti, neodsúhlasil budovanie
novej recepcie, na ktorú nie je dosiaľ pripravená
ani realizačná štúdia a preferoval som na zaradenie do rozpočtu rekonštrukciu strechy a fasády
domu smútku, ktorá je pripravená a rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá je rozpracovaná.
Aj napriek tomuto 5 poslancov OZ dňa 15. 12.
schválilo navýšenie rozpočtu pre ŠRZ Drienok
pre rok 2016 o ďalších 600,– Eur a pre rok 2017
v rozpočte odsúhlasili prostriedky, ktoré má dať
obec do zariadenia vo výške 25.000,– Eur
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a mnou preferované investície nepodporili. Moje
písomné stanoviská k tomuto sú zverejnené na
úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Z tohto si má každý občan možnosť vypočítať a zhodnotiť, či zariadenie je pre obec prospešné a či prostriedky z rozpočtu obce nie je rozumnejšie investovať do iného obecného majetku. O tomto
vediem s časťou poslancov, dozornou radou a konateľom diskusie, v ktorých sa s názorom na
riešenie veci rozchádzame. Po viacerých konfliktných stretnutiach koncom roku 2015 a začiatkom roku 2016 bolo 17. marca prijaté všetkými prítomnými poslancami uznesenie OZ, ktoré
odporúčalo pripraviť návrhy možných riešení, čo
má ďalej podniknúť obec s majetkom obce počnúc rokom 2017, ktorý spravuje ŠRZ Drienok,
s.r.o. Dňa 19. 4. sa konalo stretnutie osôb pôsobiacich v minulosti a súčasnosti v tomto zariadení, na ktorom som tiež vyzval prítomných, nakoľko poznajú situáciu, aby aj oni navrhli riešenia. Pravdepodobne z tohto stretnutia sa informácie „dostali ďalej“, prišli ponuky, návrh riešenia
predložil pán Matula, poslanec OZ a ja. Avšak
o ponukách a navrhnutých spôsoboch riešenia
väčšina poslancov OZ neprejavila záujem rokovať. Keďže takýto patový stav už trvá dlhšiu dobu, ako možnosti riešenia predkladám anketu,
stretnutie s občanmi a účasť občanov na rokovaniach obecného zastupiteľstva. O tom sa presnejšie vyjadrím v nasledujúcom texte.
Teraz spomeniem veci, na ktorých sme pracovali, ale žiaľ, zatiaľ neboli dotiahnuté do úspešného konca. Prepracovali sme projekt na zberný
dvor, ktorého súčasťou bolo aj strojové vybavenie
traktor a multikára, ktoré má obec už v kritickom
stave a fungujú už len zásluhou našich pracovníkov, ktorí musia tieto stroje sústavne opravovať.
Financovanie projektu zo zdrojov EÚ nám bolo
zatiaľ zamietnuté pre údajné nesplnenie kritérií.
Aj v roku 2017 sa znovu pokúsime na tento projekt získať financie. Spracovali sme aj projekty
na nové detské a fitnes ihrisko k areálu školy, len
zatiaľ žiadne výzvy na takýto projekt neboli vyhlásené. Snažili sme sa získať aj prostriedky na
opravu a rozšírenie materskej školy a zdravotného strediska, ale žiaľ nespĺňame kritériá, aby
sme sa do vyhlásených výziev, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ, zapojili.
Veľmi ma mrzí prístup niektorých poslancov,
ktorí podporia všetko, čo sa týka ŠRZ Drienok,
ale nepodporia veci, z ktorých obec môže finančne, ale aj inak profitovať. Malo by z toho osoh aj
zariadenie, ktoré tak podporujú, ktoré obec
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sústavne len dotuje a rieši problémy s ním spojené. Teraz k tým zámerom, ktoré sú pre mňa podstatné a boli súčasťou nielen môjho volebného
programu:
– dostavba bytového domu na ulici Na Drienok
za podmienok, ktoré boli dohodnuté s investorom
– zvýšenie počtu obyvateľov, príjmu do rozpočtu
obce a všetko, čo s tým súvisí;
– predaj pozemku v priemyselnej zóne obce na
podnikateľské účely, ktorý je v súlade s novým
územným plánom obce – vytvorenie nových pracovných miest v obci, zvýšenie príjmu do rozpočtu obce a všetko, čo s tým súvisí;
– predaj pozemkov na hraniciach katastrálneho
územia, ktoré obec nevyužije, jedine v prípade,
ak by sa začala zaoberať poľnohospodárskou činnosťou, čo nepredpokladám a výška nájmu za tieto pozemky je zanedbateľná – spravovanie obecného majetku tak, aby bol tento majetok pre obec
prospešný.
Realizáciou týchto zámerov obec získa finančné prostriedky na rozvoj. Kde inde získame financie na opravu ciest, chodníkov, domu smútku,
cintorína, prezliekarní na futbalovom ihrisku,
multifunkčného ihriska, mauzólea? Koľko sa už
neinvestovalo do parku, ktorý je našou pýchou,
na doplnenie výsadby, opravu chodníkov, lavičiek, oplotenia, vyčistenie jazera? Samostatnou
kapitolou je zdravotné stredisko. Ak nebudeme
investovať do opravy, v krátkej dobe sa môže stať,
že budova zostane prázdna a za lekárskou starostlivosťou budeme dochádzať, tak ako je to
v okolitých obciach. Vážení Mošovčania, ktoré
z vyššie uvedených problémov sú podľa vás menej dôležité a menej využívané občanmi ako ŠRZ
Drienok? Z toho dôvodu som sa rozhodol prostredníctvom nášho občasníka urobiť anketu, aké
je podľa Vás poradie dôležitosti investícií do
obecného majetku. V ankete očíslujete, o čo sa
má obec pri nedostatku financií prioritne starať,
aby sa kvalita života v obci nezhoršila. Anketové
lístky nájdete v inej časti Hlasu Mošoviec. Čím
viac anketových lístkov odovzdáte, tým viac bude pre nás táto anketa záväzná.
Na záver tejto časti dotýkajúcej sa financií spomeniem našu nešťastnú „betónku“, ktorú síce nefinancujeme my, ale veľmi negatívne ovplyvňuje
život v našej obci. V decembri 2016 mal byť známy realizátor, ktorý má rekonštrukciu za 608 dní
zrealizovať, čiže budeme musieť pretrpieť toto
obdobie a počítať s tým, že obcou bude prechádzať podstatne viac automobilov. Tu by som
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chcel ešte uviesť, že som výstavbu nikdy nebrzdil, len som mal námietky k rozhodnutiam od
„zeleného stola“:
– zjednosmernenie prvej križovatky na Martin
bez doriešenia, ako budú napojené cesty, ako bude vedená nákladná a autobusová doprava od
Martina, kto prebuduje autobusovú zastávku;
– umiestnenie drvičky betónov na celú trasu
„betónky“ do areálu PD, bez určenia trasy dovozu a odvozu materiálu, kde hrozilo, že takmer
všetka nákladná dopravu pôjde cez obec.
Rok 2016 bol rokom, v ktorom sme si pripomenuli 95. výročie futbalu v Mošovciach. V spolupráci s priaznivcami futbalu sme aspoň esteticky upravili budovu a prostredie futbalového
ihriska, pripravili dôstojnú oslavu a vydali publikáciu k tejto príležitosti. Publikáciu – pamätnicu
si ešte stále môžete zakúpiť na obecnom úrade.
V spolupráci s DHZ sme druhý rok po sebe zorganizovali okresnú súťaž hasičov a 22. ročník hasičskej súťaže o Pohár starostu obce. Organizovali sme aj ďalšie akcie a spomienkové podujatia, ktoré už majú v obci tradíciu, ale aj nové,
obecný piknik a obnovené, uvítanie detí do života. Myslím si, že všetky tieto akcie a podujatia
dopadli dobre, k spokojnosti všetkých, za čo
chcem občanom, ktorí aktívne priložili ruku
k dielu, poďakovať.
Ďakujem za spoluprácu v roku 2016 spolupracovníkom, riaditeľom škôl, predstaviteľom všetkých spoločenských, záujmových organizácií,
cirkvám a podnikateľom, ktorí našu činnosť podporili. Myslím si, že spolupráca so všetkými je
minimálne na takej istej úrovni, ako bola v roku
2015. Verím, že dobrá spolupráca, aká bola
s p. farárom Martinkovičom, bude pokračovať aj
s novým pánom farárom rímskokatolíckej cirkvi
Ernestom Svrčkom.
Minulý rok bol aj rokom veľkých zmien v odpadovom hospodárstve. Prijatím nového zákona
je veľa vecí, ktoré sú doteraz nejasné. Nás sa to
dotklo tak, že vzhľadom na staré zmluvy so
Združením obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia sme boli dotlačení v polovici
roka prejsť so zberom separovaného odpadu od
spoločnosti Brantner, s ktorej prácou sme boli
spokojní, naspať k technickým službám. Spôsobilo to problémy a zo začiatku aj chaos v termínoch zberu. Keď sa systém zabehol, nastavili sme
pravidlá, dohodli termíny na rok 2017, začali byť
problémy v Združení. Je to ale rozsiahla proble-
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matika, na ktorú nie je v tomto príspevku priestor. Patríme minimálne v Turci medzi obce s najlepšou separáciou odpadu a verím, že výchovou
mladých o osvetou medzi staršími sa tento stav
ešte zlepší. Pre zaujímavosť výsledky za rok 2016
v nazbieranom množstve sú nasledovné:
– plasty – 18.960 kg, t.j. 14,37 kg/obyvateľa,
– sklo – 25.690 kg, t.j. 19,48 kg/obyvateľa,
– papier – 12.882 kg, t.j. 9,77 kg/obyvateľa,
CELKOM – 57.532 kg, t.j. 43,62 kg/obyvateľa.
Poslednou témou, o ktorej je dôležité napísať
pár viet, sú obecné predpisy a smernice, ktorých
sa v minulom roku spracovalo dosť a všetky sú
zverejnené na webovej stránke obce. Z môjho
pohľadu tým najdôležitejším a najdlhšie schvaľovaným dokumentom je nový Rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva. Aj doteraz boli všetky
zasadnutia obecného zastupiteľstva verejné, termíny a program rokovania boli vždy včas zverejnené na úradnej nástenke a na webovej stránke
obce, ale občania nevyužívali možnosť účasti.
Neviem, čím to bolo, ale možno aj tým, že vystupujúci občan mohol hovoriť len k bodu programu a udelenie slova mu museli odsúhlasiť poslanci OZ na návrh predsedajúceho. V novom
Rokovacom poriadku platnom od 1. 1. 2017 bude hneď prvým bodom programu „Slovo pre verejnosť“. Postup je upravený v § 23 Rokovacieho
poriadku. Verím, že tento nový prvok povzbudí
občanov k účasti na rokovaniach obecného zastupiteľstva, ktoré budú v roku 2017 v nasledovných
termínoch:
I. 26. januára, II. 9. marca, III. 27. apríla, IV.
22. júna, V. 14. septembra, VI. 9. novembra, VII.
14. decembra.
Ďalej chcem aj splniť nesplnený prísľub z roku
2016 a týmto zvolávam stretnutie s občanmi,
alebo aj inak povedané verejnú občiansku schôdzu, do budovy hasičskej zbrojnice,
v termíne 3. február 2017 o 18.00 h., k témam, ktoré sú uvedené vyššie.
Vážení občania, myslím si, že som už napísal
všetko, o čom som považoval za potrebné informovať. Ďakujem Vám za trpezlivosť pri čítaní
tohto príspevku a v roku 2017 Vám želám hlavne
pevné zdravie, ale aj veľa šťastia, spokojnosti
a úspechov v rodine, ale aj v práci.
Ing. Peter Košík,
starosta obce
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Bilancia roku 2016 z pohľadu mošovských múzeí
Ako býva už dobrým zvykom, rada by som Vás informovala o činnosti mošovských múzeí počas minulého roku. Rok
2016 bol z pohľadu návštevnosti, príjmov za vstupné a predaj
suvenírov najlepší počas mojej devätnásťročnej pôsobnosti
v týchto zariadeniach. Múzeá navštívili návštevníci zo základných a stredných škôl, rôzne organizácie, zahraniční hostia aj
jednotlivci. Zo základných škôl to bola okrem domácej základnej školy, ZŠ Františka Hrušovského z Kláštora pod Znievom, martinské školy (Jahodnícka, Hurbanova), ZŠ Školská
Turčianske Teplice, ZŠ Aurela Stodolu Martin-Záturčie, ZŠ
Štubnianska z Bratislavy, ZŠ Lipová Rajec, ZŠ Hany
Zelinovej z Vrútok, ZŠ Moskovská Banská Bystrica, ZŠ J.
Hanulu Liptovské Sliače a ZŠ Vysoká nad Kysucou. Z gymnázií to boli Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, Piaristické
gymnázium Nitra, Gymnázium Varšavská Žilina. Svojou návštevou nás nesklamalo ani Gymnázium Viliama Paulínyho
Tótha Martin. Žiaci z tejto školy si pripravili referáty k Jánovi
Kollárovi, ktoré potom na autentickom mieste jeho rodného
domu predniesli svojim spolužiakom. Múzeá navštívili aj deti
z Centra voľného času z Kysuckého Nového Mesta a zo
Súkromného centra voľného času Lombardiniho 26 z Bytče.
V jedno sobotné októbrové popoludnie navštívili Múzeum
mošovských remesiel deti z Detského folklórneho súboru
Turiec v Martine. Tento folklórny súbor oslavuje 35 rokov od
svojho založenia. V rámci osláv pripravujú program, ktorého
súčasťou bude pásmo o remeslách, hlavne o spracovávaní nití.
Keďže v našom múzeu máme dostatok predmetov k tejto problematike, deti zo súboru sa mohli zoznámiť s rôznymi nástrojmi a pomôckami z tejto oblasti. Múzeá navštívili aj členovia
Miestneho odboru Matice slovenskej z Novák.
Exkurziu po Mošovciach si urobili členovia Klubu priateľov Hornej Nitry z Prievidze. Spoločne sme pozreli nielen
mošovské múzeá, ale aj katolícky kostol, park, námestie so sochou Jána Kollára. Na záver sa členovia v malom parku pred
mošovským kaštieľom občerstvili a nadšene debatovali o našej
obci. Členovia tohto klubu robia každý rok exkurziu po rôznych regiónoch Slovenska. Tento rok si vybrali našu obec.
Mošovce sa im páčili. Kladne sa vyjadrili k množstvu pamiatok, ktoré tu máme, k čistote a pokoju.
Z jednotlivcov, ktorí prišli do múzeí, to boli návštevníci
z Banskej Bystrice, Handlovej, Žiliny, Bohdanoviec, Bratislavy, Záhoria, Košíc, Pezinka, Prahy, Ostravy, Frenštátu pod
Radhoštěm. K významným návštevám patrili spisovateľ a maliar Milan Stano s manželkou, literárne múzejníčky z Literárneho a hudobného múzea z Banskej Bystrice – riaditeľka
Mgr. Soňa Šváčová, PhD. a kurátorka tohto múzea Mgr.
Zlatica Troligová. Múzeum Jána Kollára si prišiel pozrieť aj
potomok po bratovi Jána Kollára – Matejovi – Juraj Kollár
s priateľkou Zuzanou.
Múzeá boli sprístupnené aj počas Mošovského jarmoku
v čase od 10,00–12,30 a od 14,00–17,00 hodiny. Počas týchto
otváracích hodín navštívilo Múzeum Jána Kollára 322 návštevníkov a Múzeum mošovských remesiel 240 návštevníkov. Tržba za vstupné a predaj suvenírov bola 339,70 Eur. Pre
mňa zaujímavým fenoménom bol nárast záujmu mladých návštevníkov o Múzeum Jána Kollára. Stalo sa tak vďaka jednému učiteľovi zo ZŠ Školská Turčianske Teplice, ktorý zadal
svojim žiakom úlohu, že ak navštívia toto múzeum počas jar-

moku a donesú nejaký dôkaz (vstupenku, selfie z expozície...)
dostanú jednotku. Žiaci to poňali rôzne. Niektorí len prišli
k múzeu a odfotili sa pred budovou, iní prišli, zakúpili si vstupenku a počúvali výklad, urobili si fotku, jedna študentka si
môj výklad zaznamenávala na video atď.
Mrzí ma negatívna reakcia na známej sociálnej sieti, kedy
sa pisatelia sťažovali, že múzeá neboli otvorené počas celého
jarmoku. Nie je v ľudských silách byť k dispozícii celý deň.
Lektorovanie opakovane niekoľkokrát za sebou je veľmi vyčerpávajúce hlavne na hlasivky. Keďže múzeá sú sprístupnené
na požiadanie ohláseným návštevníkom aj mimo jarmoku, nespokojní návštevníci, ktorí nemali možnosť vidieť múzeá
v tomto čase, môžu tak urobiť v inom termíne.
V júni a v septembri navštívili Múzeum mošovských remesiel inšpektori z Pro Monumenta. Pro Monumenta je projekt,
ktorý je podporený z Finančného mechanizmu EHP. „Pro
Monumenta – prevencia údržbou vychádza z predpokladu, že
pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia, ako jej komplexná pamiatková obnova raz
za niekoľko desaťročí". Veľa porúch a poškodení historických
budov pamiatkového fondu je spôsobených jednoduchým zanedbaním starostlivosti alebo nevhodnou údržbou. V rámci
ich návštevy skontrolovali stav kaplnky, merali teplotu, vlhkosť, vyčistili ríny. Ich úlohou je vypracovanie správy, v ktorej budú aj odporúčania potrebné pre zlepšenie technického
stavu tejto stavby. Vďaka komplexnej správe bude môcť obec
požiadať o finančné prostriedky z rôznych projektov.
Aj tento rok boli vďaka Ing. Miline Kašubovej, Ing. Alene
Reťkovskej, Magduške Kopeckej a Zuzane Líškovej doplnené
zbierky múzeí o nové exponáty.
V spolupráci s Michalom Lašútom boli pre múzeá vyrobené drevené magnetky, o ktoré majú návštevníci najväčší
záujem.

V roku 2016 navštívilo Múzeum Jána Kollára 1084 návštevníkov a Múzeum mošovských remesiel 936 návštevníkov. Tržba za vstupné bola 928,00 Eur a za predaj 323,50 Eur.
Oproti roku 2015 stúpla návštevnosť Múzea Jána Kollára
o 387 návštevníkov a Múzea mošovských remesiel o 380 návštevníkov. Vďaka predaju magnetiek stúpli aj príjmy z predaja o 243,40 Eur.
Mgr. Adriana Brázdová
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Spomienka na čestného občana Mošoviec
profesora Imricha Sedláka
V nedeľu 2. októbra 2016 po dlhej a ťažkej chorobe zomrel v Univerzitnej nemocnici Martin vo veku nedožitých
osemdesiatštyri rokov slovenský literárny a kultúrny historik, univerzitný profesor PhDr. Imrich Sedlák, CSc.
Posledná rozlúčka s profesorom Sedlákom bola 7. októbra 2016 na Národnom cintoríne v Martine. V Dome smútku prehovoril za Maticu slovenskú jej predseda Ing.
Marián Tkáč, PhD., za vedeckú obec doc. PaedDr. Pavol
Parenička, CSc., za múzejníkov PhDr. Jozef Beňovský,
za Spolok slovenských spisovateľov Mgr. Peter Mišák,
za mesto Martin viceprimátor Mgr. Imrich Žigo, za pe
dagógov, žiakov a obec Belá-Dulice PhDr. Anna
Badínová. Rímsko-katolícky obrad viedol dekan Kamil
Lieskovský.
Profesor Sedlák patril medzi najvýznamnejšie postavy
slovenského literárneho, kultúrneho i matičného života.
Narodil sa 21. januára 1933 v Červenici pri Prešove.
Pochádzal z robotnícko-roľníckej rodiny. Po tragickej
smrti matky Heleny Sedlákovej, rod. Tomášovej (zahynula na sklonku druhej svetovej vojny 19. decembra 1944
počas leteckého náletu na Prešov) sa o jeho výchovu staral matkin brat, dvojča Andrej Tomáš. Ľudovú školu navštevoval r. 1939–1945 v rodisku, r. 1945–1953 absolvoval 1. št. gymnázium v Prešove, kde r. 1953–1957 študoval odbor slovenský jazyk a literatúru na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej. Po jej skončení pôsobil
v r. 1957–1959 ako profesor slovenčiny na ukrajinskej
Jedenásťročnej strednej škole v Prešove, potom externe,
neskôr r. 1961–1971 interne na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Vysokej školy pedagogickej, resp. Univerzity P. J. Šafárika, v r. 1968–1970 vy-

konával aj funkciu prodekana. R. 1964 absolvoval šesťmesačný študijný pobyt v Maďarsku. Titul kandidáta filologických vied (CSc.) získal r. 1966 a titul doktor filozofie
(PhDr.) r. 1967 v odbore slovenčina na Vysokej škole pedagogickej v Prešove, r. 1968 sa habilitoval na docenta

hlas_2016

29.12.2016 19:45

Stránka 8

8

Hlas Mo‰oviec

slovenskej literatúry prácou o bernolákovskom a štúrovskom hnutí na východnom Slovensku.
Po rozličných peripetiách napokon r. 1976 zakotvil
v MS v Martine, naposledy ako matičný vedecký tajomník. R. 1994 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za prof. v odbore dejiny slovenskej literatúry. Súbežne ako vedúci pracovník MS v Martine pôsobil
v r. 1998–2005 aj v pozícii vedúceho Katedry slovakistiky
na Filologickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej
Bystrici, zastával i akademickú funkciu jej prodekana.

Okrem literárnej histórie centrom Sedlákovej výskumno-prezentačnej práce sa stala muzeológia, osobitne literárna. S jeho osobnosťou je na Slovensku spätý nielen jej
teoretický, ale aj praktický rozvoj. Stál napríklad na čele
kolektívu, ktorý realizoval v Modre s riaditeľkou Oľgou
Pavúkovou prvú komplexnú stálu múzejnú expozíciu Ľudovíta Štúra, pripravil scenár stálej expozície Pamätného
domu J. G. Tajovského a Hany Gregorovej v Tajove
(1982). Predchádzala jej tvorba expozície Lit. múzea A. S.
Puškina v Partizánskom-Brodzanoch (1979). S jeho autorstvom sa spájajú aj múzejné projekty PI J. Záborského
v Záborí, Expozícia Štúrovcov v Levoči, Expozícia J.
Hollého v Borskom Mikuláši (1984), projekt Pamätného
domu P. J. Šafárika v Kobeliarove (1986). Tomuto klasikovi pripravil aj putovnú výstavu, s ktorou sa predstavil
nielen na Slovensku, ale i v Prahe a Novom Sade. Rodnému Šarišu venoval svoj projekt literárno-historickej expozície Literárne tradície východného Slovenska v Župčanoch (1976), Spišu Literárne tradície Kežmarského lýcea (1976). Zemplínu pripravil scenár a realizáciu
Literárneho múzea Pavla Horova v Bánovciach nad

Ondavou, kde predstavil aj desiatku literárnych tvorcov
z tohto regiónu. Nemožno nepripomenúť aj predstavenie
diela Hugolína Gavloviča v Pruskom (1987), Juraja
Fándlyho v Naháči (1990) a expozíciu Pamätného domu
J. M. Hurbana v Hlbokom (1982). Viaceré expozície
opatril aj hodnotnými sprievodnými katalógmi a štúdiami,
takže ich možno klásť na úroveň vedeckých publikácií.
Viaceré expozície dodnes slúžia širokej kultúrnej verejnosti.
Vo funkcii riaditeľa Literárneho múzea, riaditeľa
Pamätníka národnej kultúry alebo aj vo funkcii Správcu
MS sa zaslúžil o rozvoj všetkých zložiek tohto centrálneho celoslovensky i nadnárodne pôsobiaceho pracoviska,
inicioval a zabezpečoval rozmach zbierkotvornej práce,
výskumnej činnosti a prezentácie. Ako dlhoročný vedecký pracovník LM zostavil a zredigoval tu 15 ročníkov vedeckého periodika Literárnomúzejný letopis (1980–98),
stal sa aj agilným obnovovateľom Muzeálnej slovenskej
spoločnosti, ktorú desaťročie viedol ako jej predseda, editorsky i autorsky sa podieľal na vydávaní jej Zborníka
a časopisu MSS (1993–2001).
K nesporným zásluhám pána profesora patrila aj jeho
zásadná starostlivosť o vzdelávanie a prípravu odborne
vzdelaných mladých posíl v múzejníctve. Z jeho iniciatívy sa podarilo formou bakalárskeho externého štúdia
uviesť do života odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo,
ktoré sa uskutočňovalo v Martine na vysunutom pracovisku Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, kde určitý čas pôsobil. Štúdium absolvovala viac ako stovka poslucháčov. Na tejto univerzite sa
uskutočnila jeho inaugurácia na profesora dejín slovenskej literatúry, vzápätí tu pracoval ako prodekan zodpovedajúci za rozvin Filozofickej fakulty, kde pripravil a viedol viac ako desiatku doktorandov.
Mošovčan PhDr. Jozef Beňovský v spolupráci s profesorom Sedlákom v roku 1983 inštalovali v bývalej sýpke
rodného domu Jána Kollára expozíciu Pamätnej izby venovanej Jánovi Kollárovi. V roku 2010 bol pán profesor
prítomný aj pri otvorení novej expozície Múzea Jána
Kollára ako vedecký tajomník Matice slovenskej. Mošovce často navštevoval a spolupracoval s bývalým starostom Mošoviec Ing. Jánom Žirkom. Z vďaky za propagáciu
odkazu, života a diela Jána Kollára doma i v zahraničí mu
bolo 15. 10. 1993 v Budapešti pri jednom zo sprievodných
podujatí osláv 200. výročia narodenia Jána Kollára z rúk
vtedajšieho starostu obce Ing. Jána Žirku udelené čestné
občianstvo obce Mošovce.
Z príhovorov PhDr. Jozefa Beňovského a Doc. Pavla
Pareničku upravila Mgr. Adriana Brázdová

Nové knižné prírastky Jozefa Tatára
Mošovčan Jozef Tatár – vysokoškolský pedagóg, literárny
vedec, spisovateľ Turca (aj ako autor niekoľkých monografií
o miestnej a regionálnej histórii), básnik – vydal dve nové
publikácie, a to Turčianske povesti II. a monografiu venovanú
spolurodákovi Štefanovi Krčmérymu pod názvom Umelecký
profil Štefana Krčméryho.

Nové Turčianske povesti ilustroval Peter Uchnár, graficky
upravil Igor Štrbík. Tak ako prvý zväzok aj tento vydala
Matica slovenská s finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky. Nová zbierka povesťových príbehov, povedačiek a príhod z Turčianskej záhradky nadväzuje na úspešný prvý zväzok Turčianskych povestí. Prezradí všeličo tajupl-
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né o zlatej bani v Necpaloch, o Košťanovi, čo sa nebál kráľa,
o blúdiacom Jánošíkovi a nešikovnom Gajdošíkovi, o jasenských pirohoch, ďanovských haluškách a belianskej pohostinnosti, o valčianskom poslednom súde, o najväčšom kohútovi
z Belej, o záchrane mošovských bohýň a ďalšie zaujímavosti.
Nechýbajú ani perličky z histórie turčianskych miest a obcí
a slovníček archaických výrazov.
Z recenzie PaedDr. Zuzany Bariakovej, PhD. sa dozvedáme: „po prečítaní najnovších Tatárových textov pozorujeme
mierny žánrový posun – nachádzame tu nielen povesťové texty, ale aj epizódy z „minulých životov Turca“, ktoré sa istým
spôsobom vzpierajú presnému žánrovému zaradeniu.
Zaujímavým a oživujúcim prvkom je aj žartovný ráz viacerých z nich. V čom sa však vo všeobecnosti líši dielo Jozefa
Tatára od podobnej produkcie, v čom tkvie jeho jedinečnosť,
to je nezameniteľná prítomnosť básnika v jeho prozaických počinoch. Snáď žiadne regionálne povesti v sebe neukrývajú toľko poézie! Rozprávačský talent s explicitným poetickým nádychom, erudovanosť a láska k turčianskemu geniu loci robia
autorove texty otvorenými pre všetky vekové kategórie čitateľov a čitateliek.“

Monografiu Umelecký profil Štefana Krčméryho vydala
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2015. Ako
vo svojom článku túto knihu predstavila Mgr. Martina
Kubealaková, PhD. „obsahuje tematicky a žánrovo orientovaný výber z Krčméryho básnickej a prozaickej tvorby s výskumným dôrazom na tematicko-motivickú štruktúru a poetologické zložky. Prináša heuristický výskum a sleduje aj širší
filozofický, sociologický a psychologický kontext.“ Táto monografia bola ocenená Cenou Spolku slovenských spisovateľov v kategórii literárna veda a esejistika. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 3. júna 2016 v Trenčianskych
Tepliciach pri príležitosti 80. výročia Kongresu slovenských
spisovateľov. Spolok slovenských spisovateľov udelil výročnú
cenu za rok 2015 v oblasti literárnej vedy a esejistiky za monografiu Umelecký profil Štefana Krčméryho práve Jozefovi
Tatárovi.
Vydanie týchto kníh svedčí o mravenčej a neutíchajúcej
práci Jozefa Tatára. O tom, že táto práca má zmysel, svedčí
nielen čitateľský záujem, ale i ocenenia z radov odbornej obce. K týmto úspechom docentovi Tatárovi gratulujeme.
Turčianske povesti II. boli ocenené v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2015, ktorú už 24 rokov organizuje Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave. Zo 123 kníh
dvadsaťčlenná porota vybrala osem rovnocenných hlavných
cien a vybrala aj Kolekciu Najkrajšie knihy Slovenska 2015,
v ktorej je spolu dvadsať kníh a päť študentských prác v rôznych kategóriách. V časti literatúra pre deti a mládež tvorí kolekciu 9 kníh a svoje zaslúžené miesto medzi nimi majú aj
Turčianskej povesti II.

Mgr. Adriana Brázdová

Adresy, na ktorých je možné objednať si knihy:
Turčianske povesti II (2015): http://www.vydavatel.sk/
Umelecký profil Štefana Krčméryho:
http://publikacie.umb.sk/
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Milí Mošovčania, ďalší rok máme za sebou
a ako je u nás zvykom, bilancujeme
Uskutočnili sme viacero akcií, ktorých účastníci ste boli aj
vy. Začiatkom roku 2016 sme usporiadali Maškarný ples, na
ktorom sme sa dobre zabavili, do tanca nám hral Brillant orchester Milana Olšiaka a Končekovci. S prípravami plesu boli nemalé starosti. Je potrebné vybrať vhodný termín, dať vyrobiť plagáty a pozvánky, vybrať a objednať kapelu a občerstvenie, kúpiť tombolu, a to všetko bez sponzorov. Potom pripraviť miestnosť a nájsť a pozvať ľudí, ktorí sa prídu zabaviť.
Preto sme šťastní, ak je vás čo najviac. Pri malom počte účastníkov by sme museli náš ples zrušiť a myslím, že by to bola
škoda.
Ďalšia akcia, ktorú sme organizovali, bol Letný obecný piknik pre deti a dospelých. Uskutočnil sa v našom krásnom areáli kúpaliska Drienok. Za veľkej finančnej podpory obce a po
oslovení ochotných sponzorov, za čo im ďakujeme, sme nakúpili rôzne sladkosti pre deti a dali sme pripraviť občerstvenie
v základnej škole. Zamestnankyne obce a naše poslankyne sa
obliekli do kostýmov a vítali deti, pre ktoré pripravili rôzne
súťaže. Za ich absolvovanie boli deti odmeňované sladkosťami. Detské očká sa rozžiarili, keď sa im podarilo vyhrať v tom-

bole. Detičky, ich rodičia a návštevníci nášho podujatia si pozreli, ako zasahujú hasiči pri požiari auta, psovod sa predstavil pri cvičení svojho psa a zástupcovia Policajného zboru
z Martina nám prišli ukázať zbrane, ktoré používajú pri zásahu a predviedli tiež zadržanie páchateľa. V popoludňajších hodinách vystúpil Folklórny súbor Kozanie z družobného mesta
Kozy z Poľska. Večer sme sa zabavili na diskotéke.
Tým naše aktivity nekončia – v decembri sa koná zabíjačka, kde ponúkame našim občanom mäsové lahôdky ako klobásky, jaternicovú kašu, škvarky, chlebík s masťou a cibuľkou
a samozrejme neodmysliteľnú zabíjačkovú kapustnicu.
Toto všetko by sa nemohlo uskutočniť bez finančnej podpory vedenia obce. A samozrejme ani peniaze by nepomohli,
keby nebolo obetavých a ochotných ľudí, ktorí to všetko pripravia. V tomto patrí naša vďaka pánovi Petrovi Hrčovi a jeho
manželke, Michalovi Sadloňovi a Dušanovi Petrovičovi, ktorí
urobia najťažšiu robotu za nás. Ďalej ďakujeme za všetku pomoc hasičom a zamestnancom obce. Lebo bez ochoty pomôcť
a obetovať svoj čas by nebolo možné tieto dobroty pripraviť.
Za poslankyne OZ Svetlana Petrovičová

1. otvorenie kúpaliska v Mošovciach
V roku 2016 sme „oprášili“ jednu zabudnutú, ale aj napriek
tomu významnú udalosť. Udalosť, ktorou sa začali písať dejiny
nášho kúpaliska.
Dňa 7. júna 1936 o 15. hod. bolo kúpalisko slávnostne
otvorené za prítomnosti starostu obce Michala Štarke, predsedu Antona Čamaja, členov OZ Jána Šikuru, Michala Rožku,
Jána Kozu Matejova, Viliama Lilgeho, Jozefa Ivašku, Ondreja
Valockého, Jozefa Longauera, Jána Šimu, Jozefa Reicha, Jána
Michalca, Jána Horvátha, Ondreja Červeňa. Taktiež aj za
účasti našich hasičov a členov Sokola.

Kúpalisko bolo postavené zo štátneho príspevku, ktorý bol
povolený obci 15. decembra 1935 ministerstvom sociálnej starostlivosti v Prahe. Štátny príspevok bol v hodnote 8 000,– Kč
(denných 7,– Kč na 40 osôb).
Na návrh poslancov sa kúpalisko malo volať „Tyršovo telo-

výchovné zátišie“. Cesta k nemu mala byť pomenovaná „Cesta
Michala Štarke“.

Dozor nad celým areálom mal mať kúpeľník, ktorého z viacerých návrhov volilo OZ. Prvým kúpeľníkom bol Michal
Rožko. Jeho odmena bola odhlasovaná nasledovne: kúpeľník
obdrží 50 percent z hrubej tržby, povinný je ale raz do týždňa
vyúčtovať príjem obecnému pokladníkovi, súčasne OZ a aj
členovia finančnej komisie majú povinnosť kontroly.
Ceny za používanie kúpaliska boli:
Deti ľudových škôl 20 hal.
Žiaci meštianskej školy platia za jedno kúpanie 30 hal.
Študenti, vojaci, nádenníci a ostatní do 18 rokov 50 hal.
Dospelí občania za jedno kúpanie platia 1 korunu a tento
poplatok ich oprávňuje používať aj obliekáreň. Cudzí návštevníci platili za kúpanie 1,50 korún.
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Hromadný celoročný lístok pre jednu osobu alebo trojčlennú rodinu stál 50 korún, pre rodinu, ktorá mala do päť členov,
stál celoročný lístok 70 korún, pre rodinu nad päť členov to bolo 100 korún. Za použitie osobitnej kabíny platilo sa od prvej
osoby 1 koruna a od každej ďalšej osoby 50 hal., poplatok platil len na jednu hodinu. Diváci v nedeľu a vo sviatok platili 20
hal.
Hostinskú a výčapnícku koncesiu mala udelenú obec
Mošovce.
Kúpalisku bolo vydané vodoprávne povolenie, ktoré mu
bolo udelené už v roku 1935 (25. novembra).
Do roku 1942 bol jeho areál bez stromov. Na podnet

Viliama Lilgeho sa stromy ako lipy, jasene a iné z Križkovej
presadili na kúpalisko.
Od tohto pamätného dňa uplynulo mnoho rokov a naše kúpalisko „zažilo všeličo“. Teraz je na nás všetkých, aby sme to,
čo vybudovali naši starí otcovia, otcovia, zveľaďovali a snažili
sa, aby aj v súčasnosti slúžilo všetkým nám. Aby sme aj my
niekedy mohli povedať našim deťom: „ ....toto je aj moje dielo, moja zásluha...“
Mgr. Katarína Sadloňová
Fotografie sú z 30-tych rokov 20. storočia a pochádzajú zo
súkromného archívu Svetlany Petrovičovej.

Spomienka, alebo, čo pre poľovníka znamená dobrý pes
Mnohokrát sa mi už stalo, že ma niektorí ľudia pristavili
a spytovali sa, akého to mám psa a načo ho potrebujem. Nuž
na túto otázku odpovedám:
– poľovačka s dobrým psom je radosť a potešenie;
– poľovačka so zlým psom je ťažká a neteší;
– poľovačka bez psa nie je poľovačka.
Pes Bret, plemeno AJD (alpský jazvečíkovitý durič), bol
jedným z mojich psov, ktorý si zaslúži, aby som si na neho
spomínal. Ako šteniatko som si ho zaobstaral v máji roku
1994. Nenápadný psík sa vyznačoval nevšedným zmyslom pre
stopovanie – dohľadávanie poranenej zveri.
Pre ilustráciu uvádzam dve charakterovo rozdielne činnosti dohľadávky.
Dňa 28. 11. 2000 člen nášho Poľovníckeho združenia
Bukovina Mošovce v lesnej časti Malý Žiar vystrelil na bežiaceho diviaka. Na nástrele (miesto, kde bola zver zasiahnutá
výstrelom) strelec našiel trochu farby (krvi) a po pár krokoch
sa farba stratila. I napriek tomu, že na stopu nasadili farbiara
(špeciálne plemeno vyšľachtené na dohľadávku poranenej zveri), diviaka nedohľadali, a tak som bol požiadaný o pomoc,
resp. pokúsiť sa o dohľadanie diviaka Bretom. Bret bol v tom
čase už šesťročný „chasník“, ktorý už za svojho psieho života
kadečo absolvoval. Bol v najlepšom psom veku s dostatkom
poľovníckych skúseností a o jeho psej inteligencii nebolo
možné pochybovať. Po príchode na nástrel nachádzame trochu
rozprsknutej farby. Nič moc. Nebolo čo špekulovať. „Bret,
ideme na to!“ Uvoľňujem psa na dlhom remeni a ten sa už nedá núkať. Nos má zapichnutý do pre mňa neviditeľnej stopy
a vedie nás smerom na Zemské, cez Boriny a Tisovec, smerom
na Blatnický hrebeň. Žiadna stopa, žiadna farba, len v Karlí-

kovej som zaregistroval diviačiu stopu, ale či je to stopa hľadaného diviaka? Bohvie...V Borinách nás pes ťahá po hustých
skupinách smrečkov a keďže sa už aj deň pomaly končí a mne
sa už veľmi nechcelo „drať“ po húštinách, vypúšťam psa na
voľné hľadanie. Psa pohltila húština a nikde nič. Aspoň si trochu oddýchneme. Ale, čo to? Zachytil som tlmený hlas Breta.
Pes hlási na mieste! Teda má toho postrieľaného diviaka. To je
pri dohľadávke rajská hudba pre každého poľovníka. Trielime
hore Červeným na Blatnický hrebeň a už vidíme Breta, ako
„doráža“ a pod nami je „čierna klada.“ Je to kanec ako „šifonier“ a bráni sa psovi. Opatrne sa približujeme a dostrelné
výstrely dávajú bodku za príbehom. Kanec mal váhu 140 kg
a jeho kly, teda trofej, boli ohodnotené na bronzovú medailu.
Ďalší príbeh svedčí o mimoriadnej jemnosti nosa a vynikajúcej stopárskej schopnosti Breta.
Na jar r. 2008 sa ešte poľovalo na sluky (sťahovavý vták).
Kolega poľovník pri večernom ťahu (večerný prelet vtákov)
v Zemských strieľal na sluku, ktorá padla do mladiny, ale pri
svetle lampráša ju nemohol nájsť. Bret v tom čase vzhľadom
na svoj vek už mal problém s pohybom a naviac bol aj hluchý.
Prejavil však záujem a pri lampráši sme začali dohľadávku na
remeni. Pes statočne postupuje, ale strácam nádej, že sluku
nájde. Vo vzdialenosti asi 80 metrov od miesta pádu sluky odrazu pes zastal a pred ním sa zatrepotala „krídlovaná“ (zlomené krídlo) sluka, ktorú pes stihol ešte chytiť. Tak skončila jeho
posledná dohľadávka – úspešne!
Bret ukončil svoj život 16. apríla 2008 vo veku 14 rokov.
Klobúk dolu! Bol to dobrý pes, žije v mojich spomienkach.
Ing. Juraj Šimo
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MATERSKÁ ŠKOLA V ROKU 2016
Vážení spoluobčania!
V čase, keď píšem tento príspevok, blíži sa koniec kalendárneho roka. Je obvyklé na konci roka zhodnotiť prácu, pochváliť sa úspechmi, možno vysvetliť, objasniť niektoré skutočnosti.
V tomto roku sa v materskej škole udialo niekoľko zmien.
Hneď na začiatku roka to boli zmeny personálne. Po ukončení aktívnej pedagogickej činnosti a odchode do dôchodku učiteľky Anky Košovej začala u nás pracovať mladá, začínajúca
učiteľka, Danka Zubáňová, kvalifikovaná učiteľka pre predprimárne vzdelávanie.
Ďalšie zmeny nastali v pedagogickej oblasti. Po reforme
vzdelávania v roku 2008 znovu reforma. Dňa 6. júla 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo
nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a určilo povinnosť pracovať podľa
tohto programu od 1. septembra 2016. Pre nás tak nastala povinnosť vypracovať nový školský vzdelávací program. Už na
konci školského roku, v júni, sme začali rozmýšľať, diskutovať, zúčastnili sme sa školenia. A potom v lete, keď boli prázdniny, sme tvorili a pracovali na konkrétnej podobe školského
vzdelávacieho programu, ujasňovali si detaily, východiská
a spôsoby plánovania a realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti.
Čo priniesol nový vzdelávací program? V prvom rade zmenu vzdelávacích oblastí, ktoré nadväzujú na vzdelávacie predmety v základnej škole. V materskej škole sa obsah vzdelávania realizuje v oblastiach:
Jazyk a komunikácia – hovorená reč, artikulácia, gramatická správnosť, písaná reč, literatúra, koncept tlače, grafomotorické predpoklady písania
Matematika a práca s informáciami – čísla a vzťahy, geometria, meranie, logika, práca s informáciami
Človek a príroda – prírodné prostredie, rastliny, živočíchy,
človek, neživá príroda, prírodné javy
Človek a spoločnosť – orientácia v čase, v okolí, história
okolia, geografia okolia, doprava, ľudia, vlastnosti a emócie,
základy etikety, národné povedomie, prosociálna výchova
Človek a svet práce – materiály, konštruovanie, zručnosti,
remeslá a profesie, technológie výroby
Umenie a kultúra – hudobná výchova, výtvarná výchova,
vnímanie umeleckých diel, syntézia (medzizmyslové vnímanie)
Zdravie a pohyb – zdravie a zdravý životný štýl, hygiena
a sebaobsluha, pohyb a telesná zdatnosť
Každá oblasť obsahuje desiatky výkonových štandardov, ku
ktorým sa treba dopracovať čiastkovými cieľmi, niekoľkokrát
aj iným spôsobom ich deťom sprostredkovať. Deti sa zoznamujú aj s takými javmi, ako je svetlo a tieň, kolobeh vody,
magnetizmus, voľný pád, sila a pohyb, skúmajú, objavujú, experimentujú. Zdá sa vám to náročné? Práca učiteľky v materskej škole je náročná. Učiteľka má veľkú zodpovednosť v plánovaní, v príprave, v realizácii vzdelávacieho obsahu. Zodpovednosť za dosiahnutie optimálnej úrovne detí v rozumovej,
citovej, zmyslovej a motorickej oblasti, ktorá je základom pre
ďalšie vzdelávanie. A zodpovednosť za bezpečnosť detí, ktoré
sú skoro stále v pohybe. Nároky a požiadavky na vzdelávanie
v materskej škole sa zvyšujú.

Preto materskú školu nemôžeme chápať ako inštitúciu, ktorá zabezpečí starostlivosť o dieťa počas doby, keď sú rodičia
v práci. Opatrovanie detí zabezpečujú opatrovateľky. Materská
škola zabezpečuje prvý stupeň vzdelávania. Preto do materskej školy prijímame aj deti nezamestnaných rodičov, aj deti
matiek, ktoré sú na materskej dovolenke s druhým dieťaťom, aj
deti rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci, výnimočne aj
deti z iných obcí, ak nemajú možnosť absolvovať predprimárne vzdelávanie v bydlisku a je predpoklad, že budú navštevovať aj základnú školu v našej obci. Finančné prostriedky na
všetky deti, ktoré navštevujú našu materskú školu, idú cez podielové dane do našej obce. Prečo sa o tom zmieňujem? Aby
som uviedla na pravú mieru diskusie, ktoré nastanú v období
zápisu detí do MŠ. Posledné dva roky sa stalo, že sme nemohli
uspokojiť záujem všetkých rodičov o prijatie dieťaťa do materskej školy z kapacitných dôvodov. Vo väčšine prípadov išlo
o deti mladšie ako tri roky a deti z okolitých obcí. Rozumiem,
že rodič je sklamaný a myslí si, že práve jeho dieťa by malo
mať miesto v materskej škole zabezpečené. Školský zákon ale
hovorí, že do materskej školy sa prijímajú deti od troch rokov
veku. Len výnimočne, ak to dovoľuje kapacita, sa môžu prijať
mladšie deti. Lenže my tú voľnú kapacitu nemáme, a preto nemôžeme prijať a uprednostniť deti mladšie ako tri roky.
Jednoducho sú dané pravidlá a tie je potrebné rešpektovať.
A povedzme si úprimne. Je dvojročné – dvaapolročné dieťa
zrelé a pripravené zvládnuť celodenný pobyt v materskej škole? Ani pri najlepšej vôli mu učiteľka nedokáže v skupine
dvadsiatich detí venovať toľko pozornosti, koľko by potrebovalo.
V súvislosti s týmito informáciami si určite mnohí kladú
otázku, prečo nerozšírime materskú školu. Veď médiá nás stále informujú o možnosti čerpania eurofondov na rozšírenie
kapacít materských škôl. Áno, aj tu sú však dané pravidlá.
Starosta obce Ing. Peter Košík zisťoval možnosti, je spracovaný energetický audit budovy, projektový zámer. A takýto je
výsledok. Citujem: „Jednou z podmienok oprávnenosti Projektového zámeru obce na rozšírenie kapacity materskej školy
je stanovenie „Indexu investičnej účinnosti“ obce. Tento index
investičnej účinnosti musí byť väčší ako tzv. minimálny index
účinnosti stanovený výzvou. Bohužiaľ index investičnej účinnosti Vašej obce (7,10) je nižší ako minimálny index účinnosti stanovený výzvou (10,48) stanovený pre Žilinský kraj. Znamená to, že Váš projektový zámer by nezískal hodnotiacu
správu a bol by vylúčený z ďalšieho hodnotiaceho procesu.”
Jednoducho povedané, index účinnosti sa určuje aj vo vzťahu
k počtu nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ, aj
k počtu narodených detí v obci v kalendárnom roku a iných
kritérií. Štyri neprijaté deti posledný a štyri predchádzajúci
rok je málo. Buďme však optimisti, snáď sa v budúcnosti objavia iné možnosti na získanie finančných prostriedkov z fondov.
Vrátim sa ešte k spomínaným zmenám v materskej škole.
Obec ako zriaďovateľ materskej školy investuje do skvalitnenia a obnovy priestorov vlastné finančné prostriedky v rámci
rozpočtu, a tak bolo tomu aj tento rok. Počas leta sa v materskej škole intenzívne pracovalo. Zrekonštruovali sme sociálne
zariadenia pre deti v 2. etape, obnovila sa podlahová krytina
na chodbách, zmodernizovalo zariadenie detskej šatne. Tiež
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bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia kuchyne, vrátane elektroinštalácie, výmena dlažby, obkladov a doplnené vybavenie
kuchyne umývacím strojom, kuchynskou linkou. Takže v septembri, keď deti a rodičia vstúpili do materskej školy, boli určite potešení vynovenými, zmodernizovanými priestormi.
Milí spoluobčania! Na záver Vám prajem v novom roku

zdravie, šťastie a úspechy v osobnom i pracovnom živote.
A našim deťom želám šťastné detstvo, veľké očká, aby videli
každodenné zázraky, zdravé nôžky, aby pobehali všetky krásne miesta na zemi, šikovné rúčky, aby vytvorili úžasné veci
a srdiečka plné lásky, aby jej bolo dosť pre všetkých.
Danica Janecová

Výlet s detskými zvedavými očkami
Každý rok sa snažíme na MDD potešiť naše deti niečím
pekným, či už nejakou sladkou odmenou alebo hračkou. No
najviac zo všetkého sa im ráta poznávací výlet za neznámym,
z ktorého sa deti vrátia nielen s prázdnymi batôžkami, ale
hlavne plné zážitkov. Tento rok sme deti prekvapili výletom
do Múzea slovenskej dediny v Martine.
Vyrazili sme hneď ráno autobusom, s batôžkami na chrbte
preplnenými dobrotami z domu. Cesta bola pre nich taktiež
zážitkom a skrátili sme si ju dobrou náladou a spievaním pesničiek. Keď sme dorazili na miesto, privítala nás s milým úsmevom pani sprievodkyňa, ktorá nás začala vodiť po kedysi
dávno obývaných uličkách. Začala malebnými chalúpkami, do
ktorých deti s úžasom nazerali, aby si všimli skromný život,
ktorý žili dávni obyvatelia týchto útulných dreveničiek, uprostred prírody. V drevených chalúpkach sa našim deťom zapáčila najmä malá izbička s kolískou, v ktorej kedysi mamička spievaním uspávala svoje dieťa. Ďalším zaujímavým objektom pre deti boli páperové perinky, ktorými sa kedysi prikrývali v postieľkach, aby im počas tuhých nocí nebola zima. Pri
chalúpke vo dvore mali obyvatelia malé maštaľky, v ktorých
chovali zvieratká. Neskôr sme zas stretli pri ceste voľne sa
pasúce zvieratká – kozičky na lúčke, ktoré sme si odfotili.
Cesta nás zaviedla k drevenému kostolíku. Vo vnútri sme sa

tíško usadili do lavíc. Deti s veľkým záujmom pozorovali výzdobu kostola, oltár so sochou Panenky Márie, aj staré, prachom zapadnuté spevníky, z ktorých sa kedysi spievalo a modlilo. Navštívili sme aj obecnú základnú školu, v ktorej sa tiež
detičky učili čítať, počítať na počítadle a písať kriedou na tabuľku. Túto vlastnil každý žiačik vo svojej lavici. Deti s nadšením pozorovali rôzne remeslá a pracovné náradie, s ktorými
každodenne tvrdo naši predkovia pracovali. Zaujímalo ich,
ako sa tkali koberce, obrábali políčka, pestovali a sušili voňavé bylinky a vyrábali mastičky na liečenie choroby alebo poranenia. V závere prehliadky sme si urobili prestávku pri hostinci, kde sme sa zložili, deti si posadali na dlhú drevenú lavičku a začali si pochutnávať na dobrotách, ktoré mali so sebou.
Tento výlet za drevenými chalúpkami, v spojení s prírodou,
vyvolal v každom z nás jedinečný zážitok. Neevokoval ho len
živý obraz rekvizít z doby, ale aj skromný, jednoduchý život,
ktorý viedli slovenskí ľudia v minulosti. Ale najviac zo všetkého nás pedagógov tešilo to, že sa našim detičkám páčilo
v slovenskej drevenej dedinke. Našli si tam prostredie vyhradené pre voľnosť a každé dieťa si aspoň niečo zaujímavé zapamätalo z histórie.
Bc. Dana Zubáňová
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Odvážni plavci
Plávanie je jednou z aktivít, ako možno udržať organizmus
fit po celý život. Plávaním sa odstraňujú rôzne nedostatky
a chyby v držaní tela a tak sme sa v mesiaci máj spolu s našimi predškolákmi odhodlali na odvážne dobrodružstvo –
zúčastniť sa týždňového kurzu plávania. Už samotné každodenné cestovanie verejnou autobusovou prepravou bolo pre
nás zážitkom. Po vystúpení z autobusu sme zrýchlili krok a plní očakávania sme sa presunuli do aquaparku Turčianske
Teplice. Kurz prebiehal pod odborným vedením profesionál-

nych lektorov. Cieľom základného plaveckého výcviku bolo
vybudovať pozitívny vzťah detí k vodnému prostrediu. Deti sa
naučili orientovať nad a pod vodou, skákať do vody nohami
napred, splývať na prsiach i na znaku, vznášať sa v rôznych polohách, dýchať do vody v pokoji, v pohybe, pohybovať sa po
dne bazéna, osvojili si základné plavecké pohyby horných aj
dolných končatín a ich súhru. Myslím, že sme boli všetci šťastní a detičky majú výborný plavecký „štart“ za sebou.
Janka Lichnerová
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NA ZJAVENIE KRISTA PÁNA MUDRCOM
„Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa
Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema
a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme
totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.
Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý
Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali
mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: A ty,
Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude
pásť môj ľud izraelský. Nato Herodes tajne povolal mudrcov,
a dôkladne sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda. A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete,
oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa Mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe,
šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko.
Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. I vošli do
domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu
dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou
cestou do svojej krajiny.“
Matúš 2; 1 - 12
Milí spoluobčania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi
Kristovi!
Zas prešiel rok, vianočné sviatky sú za nami, nový rok sa
otvára. Takto pred rokom – na Zjavenie Krista Pána mudrcom
sme mali v našom evanjelickom cirkevnom zbore milú a peknú slávnosť – stretnutie štyroch evanjelických zborov: z Hája,
z Ivančinej, zo Slovenského Pravna a z Mošoviec. Z týchto
štyroch zborov vystúpili i spevokoly, a tak spestrili program
slávnostných Služieb Božích. Liturgovali: emeritný biskup
a hájsky farár Igor Mišina, Zdenko Zacher – farár z Ivančinej,
Zlatica Karásková – farárka zo Slovenského Pravna a Andrea
Cabadová – domáca farárka. Služieb Božích sa zúčastnilo takmer 330 ľudí a možno si spomeniete na to, že aj vy ste patrili
k nim. Ďakujeme Vám za Vašu účasť; ďakujeme, kedykoľvek
prídete medzi nás.
Keďže prežívame povianočné obdobie, dovoľte mi v mysli
vrátiť sa späť a pripomenúť myšlienky z kázne z tohto stretnutia.
„Jednej noci sa medzi inými hviezdami z ničoho nič objavila nová žiarivá hviezda. Ďaleko na východe túto hviezdu zahliadli mudrci. Povolaním týchto mužov bolo, že sledovali
hviezdy. Hvezdárske ďalekohľady vtedy nemali, ale mali znalosti o tom, ako sa hviezdy na oblohe pohybujú. A verili, že sa
z nich dá spoznať, či bude vojna alebo mier, či bude úroda alebo hlad, či sa bohovia hnevajú alebo sú ľuďom priaznivo naklonení. Keď sa to povie takto, možno nám to príde smiešne,
avšak dodnes ľudia čítajú horoskopy a veria, že vo hviezdach
je napísaný ich osud. Veria, že niektorí ľudia „sa narodili pod
šťastnou hviezdou“. Veria, že keď hviezdy a planéty sú v určitej konštalácii, môže to znamenať úspech, ale i neúspech pre
človeka narodeného v nejakom znamení.
Títo mudrci teda pozorovali hviezdy a snažili sa z nich vyčítať, čo je v nich napísané.

„Videli hviezdu“ a verili, že táto hviezda je znamením, že
sa narodil maličký kráľ. Dokonca, že sa narodil „kráľ Židov“.
Ako k tomu prišli, je vlastne záhadou. Ale neboli ďaleko od
pravdy.
Vzali tie najcennejšie dary pre dieťatko: zlato, kadidlo
a myrhu – jedinečné veci, ktoré sa nádherne lesknú a blyštia
alebo krásne voňajú – skrátka darčeky hodné kráľovského syna, pekne ich zabalili a vydali sa na cestu. Putovali dlho, až
konečne dorazili do Jeruzalema, do židovského hlavného mesta, kde bol postavený kráľovský palác. Veď kde inde by sa mohol narodiť židovský kráľ, ak nie v kráľovskom paláci?!
Lenže tu ich čakalo veľké prekvapenie. Kráľ Herodes o novonarodenom kráľovi nič nevedel! Dokonca sa zdalo, že keď
započul niečo o novom kráľovi, rozhnevalo ho to. Nechcel,
aby bol kráľom niekto iný. Veď kráľom je predsa on!
Napriek tomu dal zavolať svojich poradcov a tí vypátrali
v posvätných knihách, že jeden prorok napísal: „A ty,
Betlehem, Judská zem, nijako nie si najmenší medzi vyvodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý bude
pásť môj ľud izraelský.“ Podľa nich „vojvodca“, kráľ – ak sa
nejaký teraz narodil – tak sa narodil v Betleheme. A tak sa mudrci vydajú na cestu do Betlehema.
„A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi.“
Mudrci odišli preč z veľkého mesta a putovali do maličkého
mestečka Betlehema, putujúc za hviezdou. Vošli do mesta,
prešli betlehemskými uličkami, až sa hviezda „zastavila nad
miestom, kde bolo dieťatko“.
Tu už nebol žiadny palác. Nie sú tu žiadne stráže. Ani sluhovia. Ani zástavy. Ani červené koberce. Nič také. Že by sa
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splietli? Že by sa na tomto mieste predsa nemohol narodiť
kráľ? Alebo to tak Boh myslel hneď od začiatku?
A naozaj to tak malo byť! Práve tu sa narodil maličký Kráľ.
Tí múdri ľudia, ktorí prešli takú dlhú a namáhavú cestu,
„zaradovali sa veľkou radosťou“ a padli pred malým Kráľom
na kolená. Neboli v paláci. Rodičia dieťatka, Jozef a Mária,
neboli z kráľovského rodu, a predsa títo múdri ľudia sklonili
svoje vznešené hlavy až k zemi a „otvorili svoje klenotnice
a obetovali Mu dary,“ ktoré si so sebou priniesli.
Hviezda priviedla týchto mužov až sem. Do tohto malého
mestečka. Do tohto malého domčeka. K malému dieťatku. Ku
Kráľovi.
Ku Kráľovi, ktorého zasľúbil Boh pred mnohými stáročiami.
V tomto príbehu vystupujú dvaja králi. Jeden má políciu,
úradníkov, má moc a taktiež chladnokrvnosť – takú, že zajtra
nechá povraždiť všetkých betlehemských chlapcov, ktorí majú
do dvoch rokov. A Ten druhý? Bezmocné dieťa. A neskôr:
dvanásť učeníkov, to je všetko. Nemá armádu, nemá bohatstvo, nemá paláce, ani strechu nad hlavou. Za to dokáže zlomiť ľudskú pýchu, zlobu, nenávisť, sebectvo a nepriateľstvo.

Dvaja králi. Jeden, ktorý rozmnožuje nárek a utrpenie.
Druhý, ktorý prináša pokoj, zmierenie; uzdravuje, potešuje
hriešnych ľudí a zvestuje im evanjelium.
Mudrci z východu sa „zaradovali veľkou radosťou“, keď
ich hviezda priviedla k tomuto Kráľovi. Keď boli v Jeruzaleme, kráľa Herodesa zdvorilo vypočuli, ale kráľovskú poctu
vzdali až tu, Dieťaťu uloženému v jasliach. Jemu sa poklonili.
Jemu odovzdali tie vzácne dary.
Sem ich totiž priviedla tá zvláštna hviezda, o ktorej sa nazdali, že je znamením narodenia sa nového kráľa. Oni nevedeli to, čo vieme my, totiž, že Boh tú hviezdu umiestnil na nebo,
lebo sa narodil Jeho maličký Syn. Tá zvláštna hviezda nebola
znamením, že sa narodil nový pozemský kráľ, ale samotný
Boží Syn.
V jednej našej piesni spievame: „V temne vzplála hviezda
nám, za ňou, za ňou poďme, bratia!“ (ES 63) Pomyselne i my
nasledujme túto hviezdu!“
Prosíme, Pane Ježiši, daj, aby aj nám svietila hviezda, ktorá by nám ukazovala cestu k Tebe. Amen
Mgr. Andrea Cabadová, evanjelická farárka

ŠRZ Drienok, s. r. o. – potešujúce výsledky
a splnenie čiastkového cieľa
Vážení občania,
je veľmi ťažké písať článok, keď namiesto toho, aby sme ťahali za jeden koniec povrazu pri ozdravovaní a rozvíjaní
Drienku, míňame drahocennú energiu na odvracanie rôznych
atakov na vedenie spoločnosti. Je to v čase, keď sa jej začalo
dariť, splnila všetky úlohy a prekročila plánované finančné
ukazovatele stanovené Obchodným plánom na rok 2016.
Treba tiež zdôrazniť, že v tomto roku spoločnosť splnila čiastkový cieľ, ktorý som si dal v Pláne strategického rozvoja na
roky 2014 až 2020, a to vyrovnať do roku 2016 dlh skoro
50.000,– Eur po bývalej konateľke a dosiahnuť takú kvalitu
jednotlivých objektov, aby sme na ne bez problémov dostali
povolenia na prevádzku od Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Toto všetko sa nám tento rok podarilo.
Najlepšie to vidno v grafickom znázornení v nižšie uvedených tabuľkách:
Rok

Náklady

2014

121 811,00 Eur

108 796,00 Eur – 16 403,74 Eur

2015

143 343,00 Eur

150 230,00 Eur

2016 do 30.11.2016 152 152,64 Eur

Výnosy

Výsledok hosp.
+ 1 478,00 Eur

162 998,93 Eur + 10. 846,29 Eur

Rok

Daň z ubytovania

2014

2 417,25 Eur

2015

3 621,40 Eur

2016 do 30.11.2016

6 400,00 Eur

Za týmito výsledkami sa skrýva kus poctivej práce a hodne
umu, aby som spoločnosť vytiahol z finančného a technického
závozu. Nie každému manažérovi sa podarí takto zadlženú
spoločnosť vytiahnuť zo dna, prevádzkovať a zviditeľniť v rámci Slovenska, ako sa to podarilo mne. Dovoľte mi preto malú
neskromnosť, a to, že som na výsledky hrdý. Treba sa ale po-

ďakovať za podporu časti poslaneckého zboru, ktorí verili, že
návrhy riešení, ktoré som predkladal a aj schválené finančné
prostriedky na investičné akcie sa neminú účinku, ale povedú
k ekonomickému rastu spoločnosti, čo potvrdzujú dosiahnuté
výsledky. Bohužiaľ, niektorým ľudom môžete predložiť akýkoľvek argument, budú si hovoriť svoje, dehonestovať moju
prácu, prácu časti poslaneckého zboru ako aj Dozornej rady.
Výsledky ich nezaujímajú.
Hovorí sa, „že doma nik nie je prorokom“, ale mňa teší to,
že nás častejšie pochvália cudzí. A chváliť by sa dalo čím.
Tento rok sme dobudovali na penzióne sklad čistej a sklad špinavej bielizne, ako aj práčovňu pre hostí a na základe toho sme
dostali povolenie na celoročnú neobmedzenú prevádzku.
Ďalej sme zrealizovali :
• kompletnú rekonštrukciu horných sociálnych zariadení aj
s práčovňou
• opravu fasády a omaľovanie toaliet pri bazénoch
• ohradenie bazénov pevným plotom, aby nedošlo k úrazu
pádom
• ostrihali sme tuje pri veľkom bazéne
• opravili sme zatečené stropy v reštaurácii AQUA s kompletným vymaľovaním
• zrekonštruovali sme bufet ŠMAK pri bazénoch, ktorý
spĺňa prísne požiadavky Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva
• urobili sme nové pevne do zeme osadené stoly a lavice
z agátového dreva pri obidvoch ohniskách
• prebieha rekonštrukcia vonkajších výleviek pri chatkách
• vo všetkých chatkách sa scelila podlahová krytina
• všetky chatky boli osadené hasiacim prístrojom (po
40-tich rokoch)
• vybudoval sa stožiar na hlavnej lúke pre osvetlenie priestoru pri hromadných akciách
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Najväčším naším úspechom je ale znovunavrátenie dobrého mena nášho strediska. Našli sme také cieľové skupiny návštevníkov, ktorým naše stredisko vyhovuje. Tento rok sme
dosiahli počas letnej sezóny skoro 100%-nú obsadenosť. Za
môjho pôsobenia som zmenil filozofiu strediska. My nie sme
kúpalisko, ale sme športovo-rekreačné zariadenie s možnosťou
kúpania, tak ako to vyplýva aj z názvu nášho zariadenia. Ak
ste čítali článok uverejnený v septembri v Živote Turca o vyhodnotení letnej kúpacej sezóny jednotlivými kúpaliskami
v Turci, tak tri zariadenia zhodne skonštatovali stratu, no naše
stredisko na prekvapenie redaktorky vyhodnotilo sezónu ako
veľmi dobrú s kladným hospodárskym výsledkom. O toto som
sa tri roky snažil, aby sme mali tzv. plný dom. Že sa niekto za
dva týždne okúpal trikrát, za to predsa sme my nemohli, ale
možnosť kúpania, ktorú sme garantovali, v zmluve, mal. My
sme podmienky dodržali.
Tu si kladiem otázku, kto by niesol zodpovednosť za to, že
bazény v prípade neinvestovania do automatických filtrácií
a chlórovania nedostali povolenie na prevádzku od RúVZ? Ja,
alebo vlastník zariadenia, t.j. obec Mošovce? Som preto rád,
že tú zodpovednosť zobrali na seba okrem mňa aj niekoľkí poslanci a nedali sa zastrašiť pri hlasovaní o schválení finančných prostriedkov do rozpočtu obce na rok 2016 a som ešte
radšej, že sa tie investície prejavili v dosiahnutých výsledkoch.
Mám veľkú radosť z vydarených a organizačne bezproblémovo zvládnutých hromadných akcií, či už to bol Celoslovenský zraz motorkárov, alebo Festival zdravia. Toto dopadlo preto tak dobre, že som systémovo pracoval na nutných
technických zmenách v stredisku už rok dopredu. Potešiteľné
je to, že si organizátori okamžite po skončení týchto akcií zarezervovali termíny na rok 2017. Potešiteľné je aj to, že máme
letnú turistickú sezónu na rok 2017 obsadenú už od októbra
roku 2016. Máme neustále požiadavky na organizovanie ďalších veľkých táborov detí, ale nemáme už pre ne termíny.
V tomto roku sa nám podarilo dohodnúť organizovanie ďalšieho veľkého trojdňového hudobného festivalu v mesiaci júl
2017, kde už máme presne dohodnuté podmienky a tiež termín. Teší ma aj nadviazaná spolupráca s futbalovým klubom
Drienok Mošovce. V tejto spolupráci by som chcel pokročiť
ďalej, a to čiastočným financovaním športových aktivít.
Potrebujeme nájsť však vhodný spôsob spolupráce s obcou.
Veľmi prínosná bola aj spolupráca s poslankyňami obecného
zastupiteľstva a niektorými pracovníkmi obecného úradu pri
hromadných podujatiach, na ktorých sa aktívne podieľali pri
výbere ubytovania a dane z ubytovania účastníkov, čím bol
tento výber transparentný.
Položme si, vážení občania, otázku, ako je možné, že mňa
a mojich spolupracovníkov niekto dehonestuje hrubým spôsobom bez znalosti veci alebo osobnej skúsenosti s podmienkami, za akých sa nám tieto výsledky podarilo dosiahnuť a aké
sme vôbec dosiahli? Toto sú tie veci, ktoré nám radosť z dosiahnutých výsledkov okorenili a koniec roka budeme uzatvárať so smiechom cez slzy.
Vážení občania, dovoľte mi jedno zamyslenie. V roku 2007
konateľ pán Pavol Hrča konštatuje v jeho správe pre obecné
zastupiteľstvo, že Drienok je finančne neudržateľný, ruší závodné stravovanie a odchádza z funkcie. Nastupujúca konateľka pani Ivana Káňavová dostane firmu za šesť rokov jej pôsobenia do dlhov skoro 50 tis. Eur s účtovníctvom v rozklade
a do zveľadenia strediska neinvestovala ani euro. Mne sa za
necelé tri roky podarilo vyrovnať všetky dlhy, prevádzkovať
stredisko aj keď s ťažkosťami, dostať firmu už do slušného

zisku a preinvestovať z našich prostriedkov každoročne okolo
8 tis. Eur a vrátiť obci pôžičku vo výške 22 tis. Eur. Nie je
toto snáď slušný výsledok? V poslednom čase sa roztočil
o Drienok nebývalý záujem. Čím to asi bude? Jeden ho chce
do nájmu, ďalší kúpiť a pán starosta chce vytvoriť akciovú spoločnosť. Urobte si názor sami, ale ako sa nám začína dariť, tak
sa mi zdá, že niekto zacítil šancu na stredisku zarobiť. Obecné
zastupiteľstvo zatiaľ žiadne uznesenie o alternatívnom spôsobe využitia areálu neprijalo a nevypísalo ani verejnú súťaž.
Už pri nástupe do funkcie som vedel, že ak sa aspoň trošku
posnažíme, niečo zainvestujeme (investujú a modernizujú
všetci okolo nás), niečo aj vytrpíme, tak sa výsledok dostaví.
Preto som rád, že do rozpočtu obce pre rok 2017 sa konečne
po 40-tich rokoch schválili finančné prostriedky na výstavbu
novej budovy recepcie pri hlavnej bráne. Už sa nebudeme musieť hanbiť pred návštevníkmi pri vstupe do areálu. Získame
kultúrne miesto na kompletné vybavenie agendy pre ubytovaných, ako aj predaj lístkov pre návštevníkov kúpaliska.
Uznajte, že tá drevená búdka je, ako hovoria Česi „děs“.

Mojím zámerom je postupne zvyšovať kvalitu ubytovania
a získať klientelu aj mimo letnej turistickej sezóny, a preto pracujem na štúdii prestavby penziónu na moderný so sociálnym
vybavením na izbách a s wellnessom. Myslím si, že naša obec
s takým turisticko-rekreačným zázemím a blízkosťou niekoľkých lyžiarskych stredísk takýto penzión potrebuje. Bude na
nás a obci, aké zdroje financovania sa nám podarí získať, ale
pre upokojenie môžem povedať, že podľa tohtoročných dosiahnutých hospodárskych výsledkov je ŠRZ Drienok, s. r. o.
schopný podieľať sa na splátkach zo svojej prevádzkovej činnosti. Treba len udržať nastolený trend. Uvidíme, čo prinesú
najbližšie mesiace, ale čakať nemá význam. Treba pokročiť
ďalej. Prípadný predaj by bolo to najjednoduchšie, ale trochu
sa potrápiť, by stálo za to. Naši otcovia a dedovia nám tu niečo
zachovali a našou povinnosťou je to zveľaďovať. Za vedenie
spoločnosti môžem povedať, že sme na to pripravení.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dosiahnutým výsledkom v roku 2016 a za seba môžem sľúbiť, že
tak ako doteraz, budem aj v ďalšom roku napĺňať program
Strategického plánu rozvoja Drienku.
S úctou
Ing. Pavel Sklenár
konateľ ŠRZ Drienok, s. r. o.
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Oslavy 95. výročia futbalu v Mošovciach
V dňoch 22. – 23. júla 2016 sa uskutočnili
oslavy 95. výročia založenia futbalového oddielu
v Mošovciach.
Príprava na uskutočnenie dôstojných osláv započala už začiatkom roku. Výbor TJ ŠK Drienok
rozhodol vydať k oslavám „Pamätnicu k 95. výročiu futbalu v Mošovciach“, ktorá by odzrkadľovala históriu futbalu od prvopočiatkov až po dnešok.
Zostaviť pamätnicu sa podujali Ing. Ján
Polerecký a Ing. Ján Žirko. Vydanie bolo naplánované na deň konania slávnostnej schôdze.
Pamätnica okrem písomných spomienok pamätníkov mošovského futbalu obsahuje množstvo
fotografií doplnených o fakty z minulosti a výsledky futbalistov počas účinkovania v rôznych
súťažiach. Farebnú publikáciu vytlačila tlačiareň
Vegaprint.
Okrem prípravy „Pamätnice...“ boli vykonané
viaceré práce na úprave športového areálu ŠK Drienok.
Brigádnicky boli vymaľované šatne a ostatné priestory, opravené lavičky, upravená hracia plocha a priľahlé priestory.
Celkovo bolo členmi TJ odpracované cca 500 brigádnických
hodín.

Dňa 22. 7. 2016 o 19,00 hod. sa uskutočnila v spoločenskej
sále požiarnej zbrojnice slávnostná schôdza, ktorá mala na
programe okrem krstu „Pamätnice...“ aj ocenenie bývalých
futbalistov a dobrovoľných funkcionárov.
Slávnostný príhovor predniesol Ing. Vladimír
Jančí, predseda ŠK Drienok. V príhovore zhodnotil celú históriu mošovského futbalu.
Zlatým klincom slávnostnej schôdze bolo vykonanie krstu publikácie „Pamätnica ...“. Publikácia bola pokrstená trávou z futbalového
trávnika v Jamách. Krstnými otcami pamätnice
boli Jozef Bodorovský, Jozef Lúdik, Ing.
Vladimír Jančí a Roman Horák – predseda TFZ
v Martine.
Výbor ŠK Drienok navrhol oceniť viacerých
bývalých futbalistov a dobrovoľných funkcionárov. Ocenení boli futbalisti (na fotografii zľava)
Jozef Bodorovský, Jozef Lúdik, Július Zorkóci,
Milan Šavol, Ján Boďa, Ondrej Lvončik.

Z funkcionárskeho aktívu boli ocenení Jaroslav Borcovan,
Jozef Lukač, Milan Šavol.
Slávnostnej schôdze sa zúčastnili aj členovia družobného
klubu Panonija Lalit’ zo Srbska a CSW Kozy z Poľska.
Priebeh slávnostnej schôdze predčil všetky očakávania organizátorov. Príjemným prekvapením bola hlavne účasť priaznivcov športu. Schôdze sa zúčastnilo cca 160
priaznivcov a hostí. Spojená bola s priateľským
posedením pri čaši vína.
Na druhý deň osláv, v sobotu 23. júla, bol naplánovaný futbalový turnaj seniorov – Memoriál
Stana Géryka. Okrem mošovských seniorov sa
turnaja zúčastnili seniorské družstvá Panonija
Lalit’ zo Srbska, CSW Kozy z Poľska a TJ
Priekopa. Víťazom turnaja sa stalo družstvo TJ
Priekopa, ktoré vo finále zvíťazilo nad mošovskými seniormi s výsledkom 3:0. Turnaj bol v prestávkach spestrený zápasmi mošovskej prípravky
a žiakov, keď súperom im boli rovesníci z TJ
Tatran Kláštor pod Znievom.
Celé oslavy boli zavŕšené stretnutím „A“ mužstva
ŠK Drienok s družstvom, ktoré bolo zostavené z bývalých
hráčov TJ Tatran a ŠK Drienok Mošovce.
Ing. Ján Polerecký
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Z činnosti futbalového oddielu ŠK Drienok v roku 2016
Po skončení sezóny v r. 2015 na
výročnej členskej schôdzi konanej 22. novembra 2015 bol zvolený nový výbor
v zložení:
Ing. Vladimír Jančí – predseda
Peter Daubner – tajomník
Tatiana Petrovičová – pokladník
Jaroslav Borcovan – člen
Milan Šavol – člen
Bohuš Kováč – člen
Ing. Ján Žirko – člen
Ing. Ján Polerecký – hlásateľ
Ján Šavol – hospodár

mi a aj futbalovým kumštom prilákalo na svoje zápasy veľa divákov, čo dokumentuje aj tabuľkové postavenie v súťaži.
JESEŇ 2016 = TJ ŠK Drienok 13 7 4 2 36:16 25 7

V priebehu roka bola do výboru za mládežnícku základňu
kooptovaná pani Zuzana Kepešová.
UMIESTNENIE DRUŽSTIEV V ROKU 2016
PRÍPRAVKA – U11
Sezóna 2015/2016 – družstvo skončilo v celkovom hodnotení na peknom 4. mieste s bilanciou
skóre 87 : 65
získané body 31
Do novej sezóny 2016/2017 vstupovalo družstvo s veľmi
omladeným tímom. Prejavilo sa to na výsledkoch, čo dokumentuje aj tabuľka po jeseni 2016.
JESEŇ 2016 = TJ ŠK Drienok 9 0 0 9 7:75 0 -15
Práca s týmto družstvom je veľmi náročná, ale zaujímavá.
Špecifikom nášho družstva je, že o futbal sa zaujímajú aj dievčatá a dosahujú príkladnú zápasovú a tréningovú morálku.

ŽIACI – U15
Sezóna 2015/2016 – družstvo skončilo na 6. mieste s bilanciou
skóre 25 : 85
získané body 9
V tomto súťažnom ročníku sa sformovala dobrá východzia
pozícia pre nový súťažný ročník a už v celoturčianskej súťaži
v novom ročníku sa prezentovalo družstvo výbornými výkon-

MUŽSTVO DOSPELÝCH
Po slabšom začiatku napriek problémom s kádrom mužstva a zraneniam hráčov skončila sezóna 2015/2016 pomerne
dobre.
Konečná tabuľka I. trieda ročníka 2015/2016
TJ Družstevník Blatnica
FK Trebostovo
TJ Družstevník Dražkovce
TJ Dynamo Príbovce
MŠK Turany
TJ ŠK Drienok Mošovce
FO Tatran Sučany
TJ Družstevník Dubové
TJ Slovan Bystrička
TJ Družba Malý Čepčín
TJ Družstevník Ďanová
TJ IDOP Lipovec
TJ Družstevník Sklabiňa
TJ Turčan Košťany

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
20
18
15
11
10
10
9
10
8
9
7
7
0

4 2
3 3
4 4
2 9
2 13
5 11
4 12
6 11
2 14
7 11
4 13
6 13
4 15
3 23

80:20 64
86:15 63
75:28 58
57:43 47
67:58 35
36:43 35
49:41 34
52:61 33
59:70 32
36:46 31
31:45 31
44:79 27
34:75 25
21:103 3

Do nového súťažného ročníka 2016/2017 nastupovalo
družstvo s cieľom zabojovať o popredné umiestnenie. Po vydarenom začiatku sa však dostavili pretrvávajúce problémy so
zraneniami hráčov a tiež odchod hrajúceho trénera Jozefa
Ertela do zahraničia. Novoustanovený tréner Jozef Lukač však
dokázal stratu nahradiť a mužstvo sa skonsolidovalo a pomerne dobre zvládlo situáciu. Znovu dokázalo bodovať a hrať ľúbivý futbal.
JESEŇ 2016 = TJ ŠK Drienok Mošovce 13 4 3 6 15:17 15
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4 do 7 rokov, ktorí sa zúčastňujú tréningov, učia sa a zdokonaľujú vo futbalovej abecede. Striedavo ich vedú Peter Svitač,
Jozef Lukač, Vladimír Jančí, Peter Daubner a ďalší obetaví
a ochotní rodičia.

Ďalšími aktérmi v činnosti FO ŠK Drienok sú naďalej aj aktívni bývalí hráči – VETERÁNI, ktorí aj v roku 2016 boli
agilní a zapojili sa do osláv 95. výročia futbalu svojím vlastným turnajom, čoho dôkazom je aj spoločná fotografia s družstvami Panonija Lalit’, CSW Kozy a TJ Priekopa.
Novinkou v živote futbalovej obce je, že od jesene začala
činnosť superprípravka detí, tzv. ŠTAMPERLÍCI, vo veku od

Záverom treba konštatovať, že túto činnosť riadi a zabezpečuje pár nadšencov, ktorí na chod oddielu obetujú svoj voľný čas. Do roka je to minimálne 26 majstrovských zápasov dospelých, 26 zápasov žiakov a 16 zápasov prípravky. Tiež
Vianočný turnaj ulíc v telocvični bývalej rybárskej školy, ďalšie akcie spojené s údržbou a prípravou ihriska na zápasy, servis počas tréningov jednotiek – cca 120 za rok, čo je fakticky
celoročná permanentná služba v prospech reprezentácie obce
na športovom poli.
Za túto činnosť patrí poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí
v roku 2016 pomohli činnosti FO – aktívnym členom, divákom, hráčom, trénerom, v neposlednom rade obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce. Je potrebné poznamenať, že bez ich
pomoci by futbal v Mošovciach mal existenčné problémy.
Preto nech do budúcnosti platí, že aktívna pomoc či už morálna, finančná alebo akákoľvek iná je pre činnosť FO ŠK
Drienok vítaná.
Na záver dávame do pozornosti, že je najvyšší čas zo strany obce zabezpečiť modernizáciu šatní na ihrisku, zabezpečiť
projektovú dokumentáciu na ich rekonštrukciu, resp. výstavbu
nových šatní.
Veríme, že sa tieto zámery podarí zrealizovať v čo najkratšej možnej dobe.
Zostavili: Ing. Vladimír Jančí, Ing. Ján Žirko
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Spolupráca so Spoločnosťou Jána Kollára v Prahe pokračuje
Aj v roku 2016 dostala naša obec pozvanie do Prahy
na členskú schôdzu Spoločnosti Jána Kollára, ktorej je
skupinovým členom. Nadväzujúc na dobré dlhoročné
partnerské a priateľské vzťahy sa tohto rokovania za obec
Mošovce zúčastnil Ing. Ján Žirko, ktorý je čestným členom tejto spoločnosti.

Členovia výboru Spoločnosti Jána Kollára spolu s Jankom Žirkom
a Dr. Vojtechom Čelkom, historikom a predsedom Spoločnosti M. R. Štefánika

Janko Žirko pri pozdrave za obec Mošovce, v ktorom pohovoril aj o histórii vzájomných kontaktov medzi Mošovcami a Prahou a priblížil žiakom
a študentom českých škôl, ako sa rodná obec Jána Kollára stará o jeho
pamiatku.

„Program rokovania bol obsiahly, o čom som po návrate informoval vedenie obce. V Slovenskom dome
som sa zúčastnil tiež vyhodnotenia Literárnej súťaže
Jána Kollára, ktorá traduje už XII. ročník. V nej mladí
autori (žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl) píšu slovensky alebo česky prózu so slovenskou tematikou. Žáner je ľubovoľný – môže to byť poviedka, esej, fejtón a pod. Každoročne sa do tejto súťaže
zapájajú nielen Slováci žijúci v Čechách, ale aj priamo
českí študenti. O túto súťaž je každoročne dostatočný
záujem. Pre naše Mošovce je významná tým, že nesie
meno nášho rodáka Jána Kollára a spolu s organizátormi
súťaže – Slovenským literárnym fondom, Ministerstvom

Janko Žirko s víťazmi súťaže + Vladimír Skalský, riaditeĺ Slovenského domu v Prahe, Naďa Vokušová, predsedníčka Slovensko-českého klubu, Jan
Vodňanský – účinkujúci – spevák, básnik, spisovateľ a Ing. Vlado Stanko,
riaditeĺ spoločnosti Czechoslovak Real – hlavný sponzor súťaže.

kultúry SR a ČR, Spoločnosťou Jána Kollára a jej aktívnymi členmi Doc. Milošom Hroboňom, Jankou
Halukovou a Pavlom Číčelom – zviditeľňuje našu obec.

Moderátorka a členka poroty súťaže Naďa Vokušová s víťazkami kategórie žiakov základných škôl spolu s hercom Richardom Trsťanom pri čítaní ukážok z víťazných prác.

Zároveň som informoval o pripravovaných aktivitách
tohto spolku na rok 2017 so spoluúčasťou zástupcov obce Mošovce a ECAV Mošovce hlavne na oslave 70. výročia založenia Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe, 500. výročia reformácie, či na pietnej spomienke pri 165. výročí úmrtia Jána Kollára na
Olšanoch.
Je veľmi dobre, že tieto aktivity zastrešuje a podporuje aj riaditeľ Slovenského domu v Prahe pán Vladimír
Skalský a podľa jeho slov a činov na podujatiach v sídle
Slovenského domu na Soukenické č. 3 rád uvíta návštevu od nás, či ďalších Slovákov, ktorí navštívia Prahu alebo Slovákov žijúcich v Prahe.
Odkaz nášho rodáka je potrebné permanentne si pripomínať a organizovať podujatia v prospech zviditeľňovania našej obce, ktorá má bohatú históriu a perspektívnu budúcnosť.
Ing. Ján Žirko
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....a rok je opäť na konci, čo nám dal a čo nám vzal?
Dnešný svet je vo veľkej kríze, politici a ich ekvilibristika
so slovami, ktorá je dostačujúca pre globalizáciu, ale vonkoncom nie pre rozvoj spoločnosti; sú položené základy globálnej
cenzúry, hrozí strata osobnej slobody a zväčšuje sa a silnie
monopol, ktorý pripravuje zvrhnutie existujúcich noriem
a štruktúr. Mienkotvorné médiá otvorene zasahujú do kultúry
a spôsobu myslenia. Plný význam týchto krokov sa ukáže postupne a bude súvisieť už nie s tým, že uplatňovanie moci je
výrazom objektívneho a racionálneho poriadku spoločenstva,
ale práve s tým, že ťažisko moci sa presúva do oblasti subjektívneho, človek – ktorý je pri moci – sám si bude uzurpovať
právo rozhodovať, čo je dobré a čo je jeho opakom, a vnucovať to aj druhým bez toho, aby rešpektoval ich slobodu. Je
ohrozená kultúra Európy a jej životný priestor je organizovaný kompetenciou nadnárodných korporácií a nevolených politických elít, ktoré chcú určovať nový program spôsobu života.
Situácia vo svete je pre nájdenie viery v Krista dramatická
a hrozí, že vnútorné priateľstvo s Ježišom, od ktorého všetko
závisí, sa prepadne do prázdna. Kríza viery v Ježiša vznikla
v Európe už v druhej polovici 20. storočia ako postoj zoči-voči nedostatočnosti všetkých historických obrazov Ježiša.
Hovoriť však len o „historicite“ Krista v sebe nesie istú rozpoltenosť. Takýto portrét Ježišovej postavy sa nemôže pokladať za záväzný bez nasledujúceho upresnenia, totiž, na Ježiša
je potrebné pozerať sa z hľadiska jeho spoločenstva s Otcom,
ktoré je vlastne stredobodom jeho osobnosti. Bez tohto spoločenstva nemožno ničomu porozumieť a vďaka nemu sa Ježiš
pre nás stane aj dnes aktuálnym. Ale ako ho môžeme hľadať
a nájsť ako toho, ktorý je skutočne človekom a súčasne prináša

ľuďom Boha, s ktorým je ako Syn jeden? Boh k nám hovorí
cez ľudí, cez ich slová a dejiny. To potom znamená, že jednota biblických kníh a božský charakter ich slov nie sú z čisto
historického hľadiska uchopiteľné. Oným historickým prvkom
je mnohosť a ľudskosť. Myslím, že je potrebné poukázať na
skutočnosť, že existujú dimenzie významu Slova a slov, ktoré
sa otvárajú len v živom spoločenstve tohto Slova, ktoré vytvára dejiny. Písmo potrebuje interpretáciu a potrebuje spoločenstvo, v ktorom sa utvorilo a v ktorom je žité. Slovo samého
Boha nie je totiž nikdy prítomné už v jednoduchej doslovnosti textu. K jeho dosiahnutiu je potrebný presah a proces porozumenia, ktorý sa necháva viesť vnútorným pohybom celku,
a preto sa musí stať životným procesom. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že kresťanská viera nie je náboženstvom knihy. Pád starých poriadkov a istôt bol v minulosti podnetom
k quaerere Deum, ktorému vychádza Boh v ústrety Slovom,
ktoré je cestou k nemu. Aby sa však táto cesta otvorila, musí
byť toto Slovo samo pred tým hlásané zvonku. Logos sa musí
stať apo-lógiou, Slovo sa musí stať odpoveďou. Univerzálnosť
Boha a univerzálnosť rozumu otvoreného k nemu bola pre prvých kresťanov motiváciou a zároveň povinnosťou hlásania.
Viera pre nich nebola kultúrnou zvyklosťou, ktorá sa mení
podľa národov, ale patrila k oblasti pravdy, pred ktorou sú si
všetci rovní. Na záver niekoľko otázok. Kríza, aj dnešná, vyvoláva súčasne záujem o slovo, vždy sme však v kríze, uvedomujeme si to? Problémom je nielen strata viery v Boha, ale aj
dôraz na vôľu, Boh sa pokoril: Najsilnejším morálnym apelom
na človeka je donútenie, alebo zahanbenie?
Ernest Svrček, rímskokatolícky farár Mošovce

Základná umelecká škola
Ďakujeme, že sme mohli prispieť pár písmenkami do vášho
občasníka. V dobe, v ktorej žijeme, nás častokrát osud zavedie
k udalostiam a skutočnostiam, kde človek nemá možnosť
vždy uskutočniť svoje plány a realizovať ich. S húževnatosťou
a spojitosťou zapálených nadšencov sa to dá a to najmä vtedy,
keď dokáže jeden človek druhého pochopiť, tak, ako to bolo vo
viacerých projektoch, ktoré sa nám podarilo na našej škole
zrealizovať za pomoci, podpory a najmä ústretovosti činných
jedincov.
Naša škola je organizáciou, kde zriaďovateľ je obec
Mošovce. Základná umelecká škola Mošovce sa zameriava na
rozvoj osobnosti žiakov v hudobnom, výtvarnom, tanečnom
a literárno-dramatickom odbore. Talent žiakov realizuje na vystúpeniach ako je napr. Mošovský jarmok, Valčiansky medzinárodný folklórny festival, Vianočné koncerty, Veľkonočné
koncerty a rôzne iné podujatia tohto druhu.
Koncerty organizujeme v novozrekonštruovaných priestoroch našej školy, kde sme zo zanedbanosti minulých rokov

zrekonštruovali celý priestor školy, urobili a upravili novú
koncertnú sálu, kde sa žiaci majú možnosť prezentovať.
Taktiež máme novovybudovaný ateliér v učebni výtvarnej výchovy, kde žiaci majú možnosť prezentovať svoje diela.
Tvorivé práce z výtvarnej výchovy vystavujeme i na nástenkách na chodbe školy, kde majú možnosť rodičia a návštevníci našej školy uvidieť prekrásne diela budúcich umelcov.
Kultúrne akcie sa organizujú i mimo školy, a to najmä v regiónoch Turca, kde zvykneme prezentovať i tunajší folklór.
Pevne verím a dúfam, že umenie, ktoré vychádza z našej školy, poteší priaznivcov a motivuje ďalšie mladé, nové generácie.
Pedagógovia na tunajšej škole vykonávajú prácu na vysokej
úrovni a snažia sa motivovať žiakov na úroveň, kedy každé
ľudské oko, ucho spozornie. Sme tu ako jedna rodina a tímová práca je naším cieľom.
Mgr. art Milan Olšiak, PhD., riaditeľ školy
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ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽSTVA V ROKU 2016
narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo

14 občanov
30 občanov
12 občanov
19 občanov

NARODILI SA V ROKU 2016
Adam Kollár
Šarlota Doricová
Monika Petrášová
Timotej Hudák
Filip Masný



Katarína Hrčová
Sabina Rožková
Sofia Frnová
Dávid Rišiaň
Eliáš Johan Dubeň

Tomáš Kašuba
Markus Móric
Anita Kurhajcová
Lea Kurhajcová



UZAVRELI MANŽELSTVO V ROKU 2016
Ján Dávidík
Peter Rubeš
Oliver Novak
Peter Tatarko
Peter Cmár
Miroslav Zubáň
Marek Fail
Andrej Matiaško
Zoltán Németh
Michal Petrovič

+ Martina Rusnáková
+ Stanislava Jeleňová
+ Martina Matulová
+ Soňa Greňová
+ Iwa Kavuloková
+ Lucia Mondeková
+ Michaela Horváthová
+ Andrea Ivašková
+ Renáta Galgaňáková
+ Naďa Pálešová

Michal Frlička
Marián Valocký
Drahomír Ďurina
Ladislav Žák
Andrej Plž
Štefan Šléher
Jaroslav Petráš
Ján Fifik
Ľubomír Kapaník

+ Monika Kleinová
+ Soňa Štubňová
+ Zuzana Tíleschová
+ Iveta Kozáková
+ Simona Slúková
+ Martina Kubíková
+ Monika Pálešová
+ Alžbeta Jančová
+ Ľubica Lichtnerová

JUBILANTI V ROKU 2016
65-roční
Miloslav Dvornák
Jozef Reťkovský
Jaroslav Petrovič
Ján Červeň
Ladislav Bada
Karol Chreno
Elena Hessová
Jana Lukáčová
Lídia Janoťáková
Viera Petrovičová
Oľga Lichnerová

Anna Fekulová
Mária Pavlovičová
Drahuša Barančeková
Anna Boďová
Libuša Šimková
Kvetoslava Petrovičová
75-roční
Pavol Boroš
Vladimír Hrča
Mária Vráblová
Mária Mikulová
Mária Sýkorová

70-roční
Ján Polerecký
Vladimír Záborský
Róbert Jurík
Miroslav Sýkora
Vojtech Marek
Vladimír Petrovič
Jaroslav Tesák

Jozef Tkáč
Václav Maršík
Viera Košíková
Pavol Vlas
Anna Chrochotská
Pavel Faťara
Ján Rožko
Anna Solárová
Oľga Petrovičová
Eva Dírerová

85-roční
Jozef Majer
Mária Boďová
Ľudmila Hrčová
Mária Klaudínyová
Ľudmila Tatárová

80-roční
Milan Piško
Ivan Ráhel
Dušan Thomka
Ľudovít Páleš
Július Zorkóci
Milan Kapusta

  

72-ročný
71-ročný
78-ročná
62-ročný
65-ročná
66-ročný
84-ročný
92-ročná
62-ročná
93-ročná

Juliana Lvončiková
Viera Čamajová
Marta Veselovská
Viera Thomková
Anna Hlobejová
Anna Holcová
Ľudmila Ledajová
Oľga Zubáňová

90-roční
Ľudmila Rajčeková
Samuel Šikura

ZOMRELI V ROKU 2016
Táňa Ráhelová
Želmíra Lilgová
Jozef Hurta
Pavol Martiška
Robert Koleňák
Milan Adamov
Jozef Lvončik
Stanislav Záborský
Ivan Ráhel

  

50-ročná
81-ročná
62-ročný
50-ročný
38-ročný
61-ročný
69-ročný
62-ročný
80-ročný
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Podujatia organizované v obci Mošovce v roku 2017
21. január 2017

6. Maškarný ples
24. január 2017

165. výročie úmrtia Jána Kollára
18. február 2017

Fašiangy – pochod masiek a dychovej hudby obcou, Fašiangová zábava
30. apríl 2017

Stavanie MÁJA na námestí s kultúrnym programom detí miestnych škôl
14. máj 2017
celoobecná oslava

Dňa matiek s vystúpením detí miestnych škôl
23. máj 2017

Mošovský sedmohlások – regionálna prehliadka detí v speve slovenských
ľudových piesní – každoročne organizuje ZŠ J. Kollára v Mošovciach
17. jún 2017

Letný obecný piknik v areáli ŠRZ Drienok
24. jún 2017

Memoriál Stana Géryka na futbalovom ihrisku ŠK Drienok
2. júl 2017

Hasičská súťaž „O putovný pohár starostu obce Mošovce“
na futbalovom ihrisku ŠK Drienok
22. júl 2017

Letná tanečná zábava na tanečnom kole PZ – organizuje DHZ
25.–27. august 2017

41. ročník Medzinárodného volejbalového turnaja mužov a žien „O pohár ŠRZ Drienok“
uskutoční sa v areáli Športovo-rekreačného zariadenia Drienok v Mošovciach
10. september 2017

2. ročník Mošovského duatlonu
6.–7. október 2017

23. Mošovský jarmok
9. december 2017

Mošovské zimné radovánky
predvianočné podujatie na námestí obce, kde Mikuláš obdarúva deti darčekmi,
občania Mošoviec ponúkajú svoje výrobky navodzujúce atmosféru Vianoc
10. december 2017

Obecná zabíjačka
na námestí môžete ochutnať rôzne zabíjačkové špeciality a zapiť ich dobrým vínkom
16. december 2017

Futbalový turnaj ulíc
26. december 2017

125. výročie narodenia Štefana Krčméryho
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