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FEBRUÁR 2010

N a p r a h u vo l eb n é h o r o k u

Vážení spoluobčania!
Náročný a zložitý rok 2009 máme za sebou s dobrými výsledkami práce, ale tiež s perspektívnou víziou ďalšieho rozvoja obce.
V začínajúcom roku budú rezonovať voľby parlamentné, aj voľby komunálne. Byť starostom obce bez
pátosu a zveličovania je hlavne zodpovednosť
a možno ju rozdeliť do niekoľkých hlavných činností:
- plniť spoločensko - reprezentatívne úlohy, pričom si pripraviť prejav, hľadať konsenzy, kompromisy, skrátka bojovať za dobrú vec
- starosta nie je len povolanie, je to poslanie, ktoré pomáha
ovplyvňovať budúcnosť obce za pomoci poslancov, spolkov, dobrovoľníkov, partnerov
- starosta musí všetko viackrát spočítať, preveriť, zohľadniť
dopady a nakoniec s odvahou a odhodlaním začať veci
riešiť
- od starostu sa vyžaduje zodpovednosť za rozhodnutia, presadiť do života obce aj celoštátne problémy či nariadenia týkajúce sa občanov a je tu situácia, kedy je potrebné rozhodnúť
sa, či bude zlé alebo dobré, keď sa niečo urobí a tiež, keď sa
to neurobí. Som na strane tých, ktorí vždy niečo robia.
Sú situácie, ktoré aj mňa, ako starostu, potešia. V prvom rade poďakovanie, úsmev, povzbudzujúce potľapkanie po pleci za
vyriešenie pálčivého problému, či úspešné podanie projektu
z prostriedkov štrukturálnych fondov, úspechy detí, športovcov, či otvorená jednoduchá kritika v prospech vyriešenia
problémov v obci.
Mrzí ma zľahčovanie situácie z dosiahnutých výsledkov,
rôzne klebety, ktorým sa ťažko bráni a ktoré majú následne
zbytočne negatívne dopady na život v obci.

Obec Mošovce v minulom roku zrealizovala investície vo
výške 484.284,- , boli to akcie:
- rekonštrukcia námestia - Rínku
- začiatok obnovy rodného domu Jána Kollára
- výstavba ČOV pre byty na ul. Na Drienok
- bezbariérový vstup do budovy Obecného úradu
- v oblasti kultúry a propagácie obce boli vydané CD nosiče Ponad tie Mošovce a Vitajte v Mošovciach
- ostatné menšie údržbárske a rekonštrukčné práce.
V naštartovanej aktivite treba pokračovať plynule, aby sme
si v roku 2010 oslavami dôstojne
pripomenuli 777. výročie prvej písomnej zmienky o obci. (Program
ešte nie je celkom uzavretý, krátka
informácia o priebehu osláv bude
uverejnená na inom mieste.)
Rok 2010 tak, ako iné roky, určite preverí silu fungovania samosprávy, lebo demokracia udeľuje
posty len na určitý čas, a tým budú
voľby. Bude potrebné popasovať sa
s krízou, ktorá reálne už je tu, je potrebné prehodnotiť sily a schopnosti tak, aby tento dopad bol čo najmenší na život v obci.
Želám Vám, vážení spoluobčania, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti. Podajme si navzájom pomocnú roku v každej situácii
tak, aby rok 2010 bol dobrým rokom pre všetkých, ktorí nám
prejavujú dôveru a pomáhajú pri realizácii našich zámerov.
Ďakujem aj touto cestou všetkým tým, ktorí obci pomohli,
pomáhajú a naďalej budú pomáhať, a tým udržiavajú pozitívny kredit našej obce.
Ing. Ján Žirko
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DEDINA ROKA

V marci roku 2009 bol vyhlásený 5. ročník súťaže Dedina
roka. Cieľom súťaže je prezentovať úspechy, krásu, jedinečnosť slovenského vidieka a prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a prestíže slovenského vidieka, k zvyšovaniu povedomia občianskej spoločnosti a hodnoty krajiny na trhu jedinečnosti, originality a národnej hrdosti. Vyhlasovateľmi súťaže
sú Slovenská agentúra životného prostredia pod záštitou
Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci so Spolkom
pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska.
Do súťaže sa celkom prihlásilo 12 obcí z celého Slovenska,
ktoré využili skvelú príležitosť prezentovať svoje úspechy, krásy a výnimočnosť slovenskej dediny. Súťažiace obce museli
prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny vo
všetkých kategóriách, pričom bola hodnotená ojedinelosť
a originalita prístupov a myslenia obyvateľov a užívateľov
v slovenskej dedine, pri uskutočňovaní obnovy, v rámci trvalo
udržateľného rozvoja so zreteľom na zachovanie typických čŕt
a svojej osobnosti.
Prihlásené obce hodnotila komisia zložená zo starostov
víťazných obcí z minulých ročníkov súťaže a zo zástupcov
partnerských organizácií.
Komisia skonštatovala mimoriadne vysokú a vyrovnanú
úroveň prihlásených obcí. Všetky obce môžu byť príkladom
úspešného budovania občianskej spoločnosti. Sú to obce, ktoré sa rozvíjajú aj po ekonomickej stránke, snažia sa efektívne
hospodáriť a spolupracovať s miestnymi podnikateľmi.

Mošovce sa v tejto prestížnej súťažili umiestnili na peknom
3. mieste. Hodnotiaca komisia sa vyjadrila, že obec Mošovce
predstavuje životaschopnú slovenskú dedinu, ktorá si uchovala historickú noblesu malého mestečka. Vzhľadom na okolité
prírodné prostredie Veľkej Fatry predstavuje atraktívny rekreačný priestor s množstvom pozoruhodností. Ekonomické oživenie tohto vidieckeho priestoru a jeho komplexný rozvoj vychádza z prírodných daností, odkazu bohatej minulosti a historických osobností.
Zvláštnu cenu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch získala obec Mošovce „za aktívne zhodnocovanie potenciálu obce pri tvorbe regionálneho produktu cestovného ruchu.“
5. novembra 2009 sa v Dobrej Nive uskutočnilo odovzdávanie cien úspešným účastníkom súťaže Dedina roka 2009. Za
obec Mošovce sa zúčastnila 7-členná delegácia na čele so starostom obce Jánom Žirkom a Petrom Matulom, ktorý bol koordinátorom tohto projektu. Ceny odovzdával podpredseda
vlády SR Dušan Čaplovič. Najsilnejším dojmom tejto udalosti bol pocit, že bolo ocenené dlhodobé úsilie a pozdvihnutie
úrovne života v obci.
Následne 8. decembra 2009 zástupcov víťazných obcí prijal
prezident republiky Ivan Gašparovič.
Ján Farský
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deň v MOŠOVCIACH

Nádherné letné
popoludnie 2. augusta 2009 v Mošovciach patrilo oslavám. A neoslavovala
sa len jedna udalosť,
ale hneď tri - otvorenie zrenovovaného
Kollárovho námestia, 110. výročie narodenia rodáčky spisovateľky
Anny
Lackovej - Zory
a krst CD nosiča
mošovskej speváckej
skupiny žien pri
ZPOZ-e.
Slávnosť sa začala na vynovenom námestí pred budovou
obecného úradu. Starosta Ján Žirko privítal obyvateľov obce a hostí - Juraja Blanára, župana ŽSK,
Milana Litvu, poslanca ŽSK, Jozefa Turčányho,
podpredsedu ZMOS-u a mnohých ďalších. Po
krátkom príhovore a prestrihnutí pásky sa
všetci spoločne prešli po námestí a presunu-

li sa do areálu požiarnej zbrojnice, kde sa konal kultúrno - spoločenský program.
Ďalší bod programu bol venovaný 110. výročiu narodenia
spisovateľky Anny Lackovej - Zory. Mošovská rodáčka začínala literárne tvoriť už počas prvej svetovej vojny, neskôr písala verše pre deti, romány zo života žien a štúrovskej generácie. S jej životom a dielom prítomných oboznámil Jozef Tatár.
Slávnostný program zavŕšil krst CD nosiča nazvaného „Ponad
tie Mošovce“. Obsahuje 17 piesní z Mošoviec a blízkeho okolia. Naspievala ich spevácka skupina žien pri ZPOZ-e v Mošovciach. Krstnými otcami CD-čka boli Ján Žirko a Robo
Kazík. Pokrstili ho čírou vodou. Robo Kazík si zaspomínal aj
na chvíle, keď v improvizovanom štúdiu mošovského kaštieľa
nahrávka vznikala a vyznal sa z toho, že chvíle strávené pri
práci so speváckou skupinou Mošovčaniek patrili medzi veľmi
príjemné a boli preňho obohatením. Po slávnostnom krste už
mikrofón a pódium patrili práve krstnému otcovi Robovi
Kazíkovi. Zábava, hudba a tanec zavŕšili tento pekný deň.
Celého podujatia sa zúčastnilo množstvo obyvateľov
obce. Je sympatické, že aj v dnešných náročných
dňoch dokáže samospráva obyvateľov stmeľovať
a spoločne s nimi vytvárať priaznivé podmienky pre život, oddych i zábavu.
Ján Farský
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POMÁHAJÚ NÁM AJ EUROFONDY
Jedným zo zdrojov financovania miest a obcí sú aj eurofondy, kde mestá a obce sú (či lepšie mali by byť) ich hlavnými prijímateľmi. Čerpanie eurofondov sa vlani ocitlo na
zozname 27 protikrízových opatrení kabinetu premiéra
Róberta Fica. Podpredseda vlády Dušan Čaplovič, ktorý za
čerpanie peňazí z fondov EÚ zodpovedá, je so súčasným stavom čerpania fondov spokojný. Realitu na Slovenskú však
dotvára fakt, že z vyčerpaných peňazí vyše tretina smerovala
na program a podprogramy technickej pomoci. Teda na financovanie aktivít orgánov zapojených do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov, z ktorých nemali osoh obce či podnikatelia, ale ministerské agentúry.
A ako môžeme byť spokojní s čerpaním eurofondov
v našej obci?
V tomto volebnom období obecné zastupiteľstvo schválilo, starosta obce a zamestnanci obecného úradu spracovali a
predložili riadiacemu orgánu ROP tri „Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie (EÚ).“
„Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a ZUŠ Mošovce
s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a energetickej úspory“,
je názov projektu, ktorý obec úspešne predložila v roku 2009
na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Celkové výdavky projektu predstavujú čiastku 781.963,- ,
výška nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ je
742.865,- . V súčasnej dobe prebieha proces verejného obstarávania dodávateľa diela a je reálny predpoklad, že do konca roku 2010 bude celý projekt úspešne zrealizovaný.
Iste ste si v poslednom období všimli „ruch“ okolo našej
hasičskej zbrojnice. Ten je dôsledkom projektu s názvom
„Rekonštrukcia, modernizácia a obstaranie vybavenie hasičskej zbrojnice Mošovce“, ktorý obec úspešne predložila na
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celkové
výdavky projektu predstavujú čiastku 661.108,, výška
nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ je 628.052,a „ruch“ okolo zbrojnice jasne signalizuje, že projekt bude úspešne realizovaný tohto roku.
Tretím projektom, ktorý je v súčasnej dobe vo fáze posudzovania a vyhodnocovania ma názov „Revitalizácia verejných plôch centra obce Mošovce“ a ako sme boli pri jeho
spracovaní úspešní sa určite dozvieme v najbližšom období.
Obec sa však neuchádzala len o finančné prostriedky
z fondov EÚ. V jesenných mesiacoch roku 2009 bol úspešné
realizovaný projekt „Splašková kanalizácia a čistička odpadových vôd, bytové domy Drienok-Mošovce“, v rámci ktorého bola vybudovaná splašková a dažďová kanalizácia v najhustejšie osídlenej časti obce. Celkové náklady projektu
predstavovali čiastku 158.932,- , z toho 7.568,vlastné
finančné prostriedky obce a 151.364,nenávratná finančná dotácia z prostriedkov Environmentálneho fondu SR.
V októbri roku 2009 obec predložila Environmentálnemu
fondu SR žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na

rok 2010 na projekt „Zavedenie systému separácie biologicky rozložiteľných odpadov a jeho zhodnocovanie v obci Mošovce“ v celkovej výške 116.742,- .
Spomenul som tu len tie najvýznamnejšie akcie či projekty, ale obec realizovala aj ďalšie menšie projekty, v celkovej
výške 18.900,- , ktoré každý svojím dielom prispievajú
k rozvoju obce.
Z tohto pohľadu by sme mohli byť v obci spokojní s realizovaním agendy „implementácia fondov z EU a štátneho rozpočtu SR“. Ale nie je to celkom tak, máme tiež problémy, nedostatky a rezervy, všetci (starosta, pracovníci obecného úradu, poslanci a aj niektorí občania) sa učíme a získavame skúsenosti v tejto oblasti „za pochodu“. Veď ak obec požiadala
o peniaze z EÚ na realizáciu projektu a bola úspešná, ich čerpanie je podmienené podpísaním zmluvy s rezortom výstavby, to však vyžaduje správne vyplnené podklady, a to zvyšuje administratívnu náročnosť, spôsobuje sklz v procese vypracovania zmluvy a posun v čerpaní eurofondov. Taktiež je
nevyhnutná úzka spolupráca obce s dodávateľmi, pretože
zmluva pozostáva z veľkej časti z technických informácií
o realizovanej stavbe, zvlášť z podrobného popisu jej rozpočtu. Uskutočňovanie projektu, na financovaní ktorého sa podieľajú eurofondy a rozpočet SR si vyžaduje podstatne vyššiu
administratívnu náročnosť ako bežné projekty. A obec Mošovce nie je okresné či krajské mesto, kde sa touto oblasťou
zaoberá celé oddelenia mestských úradov za účasti profesionálnych implementačných agentúr zaplatených z rozpočtu
mesta, ale všetky tieto úlohy a úkony si musí zabezpečiť
vlastnými silami.
Čo napísať na záver? Mohol by som písať o tom, čo všetko nás ešte v tejto oblastí čaká, ale nebudem. Radšej na záver
poďakujem všetkým, ktorí sa na tomto procese zúčastňujú,
pretože finančné prostriedky z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR obec môže, ale aj vôbec nemusí získať a môže len
preto, že sa v obci nájdu odhodlaní, zapálení a aktívni ľudia,
ktorí napriek svojím pracovným povinnostiam a bežným starostiam venujú svoj um, sily a čas aj takejto činnosti. A obec
Mošovce takých ľudí má !
Mgr. Ing. Peter Mojtek
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PD informuje
o nasledovných skutočnostiach
Poľnohospodárske družstvo Mošovce dosiahlo vo svojom hospodárení v minulých rokoch stratu a tento istý prepad pokračoval aj v prvom polroku roku 2009.
Na zastavenie a zvrátenie uvedeného stavu bola schválená predstavenstvom družstva vnútorná reštrukturalizácia PD.
Vnútorná reštrukturalizácia družstva Mošovce spočíva v znížení stratových činností vykonávaných v PD na minimálnu únosnú
a požadovanú mieru. Časť obslužných a výrobných činností bude od začiatku roku 2010 prevedená do dcérskych spoločností
kvôli efektívnemu využitiu ľudského potenciálu a využívanej techniky.
Uvedená novovzniknutá štruktúra sprehľadní nákladovosť jednotlivých činností vykonávaných v PD a taktiež u jednotlivých
novovzniknutých subjektoch.
V rámci novej vnútornej štruktúry je PD Mošovce schopné dosahovať priemerný zisk a postupne splácať svoje záväzky. Počas
druhého polroku 2009 družstvo v rámci dodržiavania princípov vnútornej reštrukturalizácie a maximálnych úsporných opatrení
znížilo svoje záväzky o cca 300.000,- .
Táto skutočnosť je dobrým odrazovým mostíkom k naplneniu úloh plánu na rok 2010, kde chceme dosiahnuť nasledovný ekonomický stav družstva:
- efektívne ukončenie hospodárskeho roku
- nastolenie štandardnej platobnej disciplíny od začiatku nového kalendárneho roku 2010
- postupné splácanie starých záväzkov, ktoré by družstvo realizovalo v zmysle dohôd s veriteľmi do konca roku 2012
Popri tom sa samozrejme budeme venovať poľnohospodárskej prvovýrobe, udržiavaniu chotára a krajinotvorbe.
Napriek nízkym výkupným cenám komodít budeme pokračovať v produkcii kravského i ovčieho mlieka, vysoký dôraz však
kladieme na znižovanie nákladov na jeho produkciu. Budeme pokračovať v chove jalovíc, dojníc a kráv bez trhovej produkcie
mlieka, no popri sledovaní prírastkov budeme sledovať aj ekonomiku chovov.
Naša verejnosť je určite oboznámená s ťažkou situáciou v celom hospodárstve a zvlášť v poľnohospodárstve, prepadom cien
a nadbytkom produkcie. Dôsledkom týchto skutočností je nerentabilita poľnohospodárskej výroby a vysoká stratovosť poľnohospodárskych podnikov. Naša cesta na to, aby sme sa vyrovnali s týmto stavom, je zníženie nákladov a prispôsobenie sa krízovému stavu. Na túto cestu sme nastúpili s vierou, že využijeme všetky dostupné možnosti k udržaniu a zachovaniu nášho družstva ako efektívneho poľnohospodárskeho podniku.
Ing. Martin Nemčok
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Aktivačná činnosť
Práce vykonávané v našej obci prostredníctvom pracovníkov
zamestnaných v aktivačnej činnosti sú realizované už niekoľko
rokov.
Aktivačná činnosť funguje na základe písomných dohôd medzi
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Martine a obcou
Mošovce. Môžu sa v nej zamestnať občania, ktorí sú dlhodobo vedení v evidencii ÚPSVaR a sú v hmotnej núdzi. Táto činnosť bola zriadená z toho dôvodu, aby sa uvedení občania mohli aktivovať, udržať si pracovné návyky a aby sa zároveň zlepšila ich finančná situácia.
Hlavným predmetom vykonávania aktivačných prác sú verejnoprospešné práce. Obec Mošovce aj v roku 2009 pokračovala
v zabezpečení čistoty a poriadku v obci i formou menších obecných služieb, ktoré boli zamerané na zlepšenie ekonomických,
sociálnych, kultúrnych podmienok, na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce. Postupne
uzatvorila šesť dohôd medzi obcou a uchádzačmi o zamestnanie,
na základe ktorých zaradení odpracovali k 31. 10. 2009 2110 hodín a dohodu medzi ÚPSVaR a obcou pre 8 uchádzačov o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, na základe ktorej odpracovali 3762 hodín. Všetci
zaradení uchádzači pracovali 20 hodín týždenne.
Za účasť na menších obecných službách sa zaradeným zvýšila
základná dávka v hmotnej núdzi o aktivačný príspevok.
Finančný príspevok pri dohode s ÚPSVaR bol poskytnutý aj
obci a bolo ho možné použiť na úhradu časti nákladov súvisiacich
s vykonávaním aktivačných prác, napr. na úrazové poistenie uchádzačov, nákup pracovného náradia, ochranných pracovných prostriedkov, atď.
Počas trvania dohôd v roku 2009 aktivační pracovníci odpracovali spolu 5872 hodín a v obci pod vedením zamestnancov obce Igora Žilu a Jozefa Ličku vykonali nasledovné práce:
- zimná údržba verejných priestranstiev - odhŕňanie snehu
z chodníkov a komunikácii, posýpanie
- odstraňovanie vianočnej výzdoby z verejných priestranstiev
- čistenie kanalizačných šácht

- zametanie a čistenie verejných priestranstiev, polievanie
a údržba zelene, kosenie a hrabanie trávnatých porastov
v obci, odvoz(námestie, parky, cintorín, ihriská)
- vypilovanie stromov v Kollárovej záhrade
- štiepanie a ukladanie dreva v Požiarnej zbrojnici a vo dvore
OcÚ
- roznášanie Hlasu Mošoviec, platobných výmerov na miestne
dane a poplatky a inej pošty v obci
- odstraňovanie odpadov z miestnych smetných košov, zber
odpadkov, vývoz kontajnerov, drvenie konárov a iné práce
v Zbernom dvore
- oprava lavičiek v parkoch
- náter špaliet na budove OcÚ, maľovanie, náter a upratovanie
po výmene okien vo veľkej zasadačke vo dvore OcÚ, rozoberanie strechy
- pomocné práce pri rekonštrukcii námestia, planírovanie zeminy, siatie trávy, sadenie drevín, náter zastávok autobusov
- úprava námestia po rekonštrukcii
- výkopové práce pri betónovaní oplotenia dvora OcÚ
- úprava okolia hrobu baróna Révaya
- čistenie obce - príprava na súťaž Dedina roka
- upratovanie a čistenie pri príprave, počas a po skončení
Mošovského jarmoku (stavanie a rozoberanie tribúny, náter
smetných košov, atď.)
- čistenie potoka - odvoz buriny
- sťahovanie zariadenia Obecnej knižnice z Materskej školy do
priestorov Základnej školy
- hrabanie a odvoz lístia z parkov, cintorína a verejných priestranstiev
- rôzne drobné údržby objektov v majetku obce
Aktivačná činnosť je pre obec vítaná, pretože zrealizovaním
rôznych prác v obci svojpomocne boli ušetrené nemalé finančné
prostriedky.
Od začiatku aktivačnej činnosti je obec upravenejšia. S pomocou aktivačných pracovníkov pri údržbe vzhľadu obce preto rátaAnna Karabelová
me aj v ďalších obdobiach.

Zapojme sa do trvalo udržateľného rozvoja
Výroba, predaj, konzumný spôsob správania spoločnosti a likvidácia odpadu na druhej strane vytvárajú nerovnovážny
vzťah voči životnému prostrediu, ktorý v dlhodobom horizonte nemôže ostať bez následkov voči všetkým, ktorí sa na tomto
kolobehu podieľame. Kupujeme aj to čo nepotrebujeme, a to, čo nepotrebujeme, skôr, či neskôr vyhodíme. Vzťah odpad - človek sa končí odhodením nepotrebnej veci do koša. Volanie po väčšej zodpovednosti v prístupe k životnému prostrediu a k jeho ochrane sa zosilňuje a niet pomaly dňa, aby sme sa nedozvedali nové informácie potvrdzujúce klimatické zmeny na celej
planéte ako dôsledok takéhoto správania.
Našťastie ľudstvo si začína uvedomovať, že neregulovaný hospodársky rast a s tým stúpajúca spotreba je v ohraničených
hraniciach prírodných zdrojov a samotného priestoru planéty trvalo neudržateľný a v záujme ďalšej existencie ľudstva ho treba nahradiť niečím, na čo sa zaužíval názov „trvalo udržateľný rozvoj“. Je to zmena ktorá umožní súčasným a budúcim generáciám zachovávať možnosť uspokojovať ich základné životné potreby pri najnižších dopadoch na životné prostredie.
Podmienkou dosiahnutia tohto cieľa je zladenie ekonomického rozvoja s ekologickými princípmi. Hospodársky rozvoj je podmienkou napredovania ľudstva, nesmie však znamenať kvantitatívny rast výroby a spotreby na úkor ničenia prírodných zdrojov a ďalšieho zhoršovania životného prostredia a prírody.
Čo si pod pojmom trvalo udržateľného rozvoja predstavujeme a ako nás v budúcnosti ovplyvní? Na to sa stačí pozrieť okolo seba a všetko čo sa v blízkom ale aj vzdialenom okolí deje, sa nejakým spôsobom dotýka trvalo udržateľného rozvoja. Je
to voda, ktorú pijeme, vzduch, ktorý dýchame, zdravie, ktoré si všetci želáme, ale aj spotreba benzínu vo svojom aute, nárast
spotreby energie v domácnosti, či vracanie prírode to, čo sme jej svojou činnosťou odobrali. Diskusia o trvalo udržateľnom
rozvoji prebieha už vyše dvadsať rokov, ale jej naplnenie je nanajvýš aktuálne vzhľadom k tomu, že sme svedkami globálnych
zmien, ktoré sú nezvratné a ich dôsledky pociťujeme všetci. Je na každom z nás, aby sme sa aspoň pokúsili urobiť niečo, čím
môžeme prispieť k zmierneniu vplyvov na kvalitu života budúcich generácií.
Ing. Jaroslav Tesák
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Rímskokatolícka farnosť
Čo sa udialo v roku 2009 v katolíckej farnosti v Mošovciach?
Nový rok farnosť začala v chráme adoráciou pred Sviatosťou
oltárnou a slávnostnou bohoslužbou s vyprosovaním božieho požehnania pre nás, naše rodiny a celú obec.
Už tradične sa v období Troch kráľov v našej farnosti konalo
koledovanie detí v rámci Dobrej noviny. Deti navštívili viac domov s koledami a vaše príspevky poslali na dielo „Dobrej noviny“ na rôznych miestach vo svete.
8. marca nastala výmena správcov farnosti. D. p. Mgr. Miroslav Baláž bol preložený za dekana do farnosti Partizánske Mesto a do Mošoviec prišiel Mgr. Peter Jurčík, dovtedy správca
farnosti Hontianske Nemce v dekanáte Krupina.
Dovoľte, vážení čitatelia, aby som sa vám, ako nový správca
farnosti v krátkosti predstavil. Narodil som sa pred 36 rokmi
v Martine. Od narodenia som býval v Turanoch, kde som vychodil ZŠ a odtiaľ som prešiel na Gymnázium v Martine.

sledovaní Krista budú takisto navštevované i v budúcnosti či už na
dekanátnej či diecéznej úrovni.
26. apríla našu farnosť z príležitosti vysluhovania sviatosti birmovania mladým farníkom navštívil generálny vikár banskobystrickej diecézy, Mons. Marian Bublinec. Birmovancov a tiež všetkých prítomných povzbudil predovšetkým k opravdivému nasledovaniu Ježiša Krista v každodennom živote na každom mieste
a v každej situácii, v ktorej sa ocitneme. Pri sv. omši účinkovali
miestny spevácky zbor a mladí z farnosti Banská Bystrica - stará
Sásová.
7. júna bolo vo farskom kostole v Mošovciach udeľovanie prvého svätého prijímania. Súčasne to bol sviatok patrocínia farského kostola Najsvätejšej Trojice. Veľmi pekne sme oslávili
s našimi najmenšími možnosť stretnúť sa s eucharistickým
Pánom.
27. septembra sme vo farskom kostole ďakovali za úrodu. Pri

Po maturite som bol prijatý na Univerzitu Komenského, teologickú fakultu - Teologický inštitút v Banskej Bystrici.
V roku 1999 som v Martine prijal kňazskú vysviacku a odišiel
som na Moravu do Olomouckej arcidiecézy, kde som pôsobil vo
viacerých farnostiach celkom päť rokov. V roku 2004 som sa stal
správcom novozriadenej farnosti Banská Bystrica - stará Sásová,
kde som bol štyri roky. Po krátkom pôsobení vo farnosti
Hontianske Nemce som v marci tohto roku dostal do správy farnosť Mošovce i s priľahlými filiálkami. Som veľmi rád, že som sa
stal obyvateľom obce Mošovce a dúfam, že budem môcť aj ja svojou trochou prispieť k rozvoju a budovaniu našej obce.
14. marca sa v Kláštore pod Znievom uskutočnilo dekanátne
stretnutie mládeže, ktorého sa zúčastnili i mladí z Mošoviec. Bolo
to povzbudivé stretnutie pre všetkých zúčastnených. Verím, že
podobné stretnutia a vzájomné povzbudzovanie sa mladých v na-

tejto príležitosti ženy vyzdobili kostol plodmi zeme a tiež vytvorili obrazy z rôznych potravín. Počas nasledujúceho víkendu cez
jarmok navštívilo kostol niekoľko stoviek záujemcov, ktorí sa veľmi pochvalne vyjadrovali na adresu výzdoby kostola.
Na pamiatku zosnulých 2. novembra sa naša farnosť zapojila
do projektu „Sviečka za nenarodené deti“. Pripojilo sa vyše 50 rodín a symbolickým zapálením sviečky a jej postavením do okna
a modlitbami za nenarodené deti a ich rodičov vyprosovali božiu
milosť pre náš národ.
Aspoň týchto niekoľko postrehov z uplynulého roka nech nám
je všetkým povzbudením do nového roka v istote, že Boh je vždy
„Emanuel“ t.j. Boh s nami.
Mgr. Peter Jurčík, administrátor farnosti
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Nový vzdelávací program
v materskej
povedomie
škôlke
Uplynulý detí o tom,

rok 2009 bol v školstve
rokom zmien, ktoré naštartoval nový
„školský zákon“ a s ním súvisiace legislatívne
normy. Od septembra 2009 je pre materské školy novým záväzným programovým dokumentom Štátny vzdelávací program ISCED 0, z ktorého sa odvíja školský vzdelávací program
každej materskej školy.
Najväčšou zmenou a profesionálnou výzvou pre nás bolo
vytvorenie nášho vlastného školského vzdelávacieho programu. Na jeho obsahovej podobe pracovali všetky učiteľky od
februára 2009. Cesta k jeho vytvoreniu nebola priamočiara
a jednoduchá. Diskutovali sme, triedili myšlienky a nápady,
overovali niektoré témy v praxi. Chceli sme, aby
náš školský program bol šitý na mieru našej
materskej školy, zohľadňoval podmienky, ktoré máme a prostredie, kde deti
žijú, vyrastajú. V auguste 2009
Školský vzdelávací program Materskej školy v Mošovciach s názvom Hraj sa, smej sa, poznávaj
a objavuj uzrel svetlo sveta a po prerokovaní v Rade školy bol schválený. Je
to 45 stranový dokument, v ktorom sú rozpracované ciele, formy, zameranie výchovy
a vzdelávania, personálne a a organizačné podmienky, bezpečnosť, spôsob
ukončovania a vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a najdôležitejšia časť, učebné osnovy
s výkonovými štandardmi,
stratégiami, so zameraním na
získavanie kľúčových kompetencií detí. Názov nášho školského
vzdelávacieho programu vyjadruje jeho filozofiu: Chceme, aby deti boli v materskej škole šťastné a zdravé, aktívne, dobré,
múdre, čestné a zodpovedné k sebe,
k ľuďom, k životnému prostrediu.
Chceme, aby sa deti v materskej
škole hrali a a pri hre aktívne
skúmali okolie, pozorovali,
emocionálne prežívali, experimentovali a tak nadobúdali skúsenosti, vedomosti, zručnosti podľa
svojich individuálnych
schopností. V školskom
vzdelávacom programe obohacujeme výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky a tradície, to znamená, že „žijeme s obcou, jej kultúrou, históriou a tradíciami“. Rozvíjame environmentálnu výchovu,

že žijeme v
tesnej blízkosti chránenej krajinnej oblasti
NP Veľká Fatra, poznávame
jej faunu a flóru. Vedieme deti k zdravému životnému štýlu, základom ktorého je pohyb,
zdravá výživa, kvalitné životné prostredie a kvalitné sociálne vzťahy. Učebné osnovy tvorí 11 obsahových celkov a každý z nich má niekoľko tém. V nich deti poznávajú hrou a rôznymi edukačnými aktivitami blízke prostredie domova a materskej školy, nadväzujú sociálne vzťahy s rovesníkmi, s dospelými, učia sa bezpečne správať. Spoznávajú
ročné obdobia, typické činnosti v rôznych
profesijách, v rodine, rodinné vzťahy,
regionálne tradície od mošovského
jarmoku cez zimne radovánky, fašiangy, veľkonočné tradície a zvyky,
slávnostné podujatia pre starých rodičov, mamičky a samozrejme aj pre
deti. S knižkou sa vyberú do sveta
a pomocou nej prežívajú chvíle radosti,
poznania, nachádzajú odpovede na mnohé
otázky, učia sa orientovať v detských encyklopédiách a vyhľadávať informácie
.Objavujú a poznávajú svet od
blízkeho náručia mamy, cez rodisko, vlasť, zaujímavosti Zeme
až po vesmír, slniečko, mesiac,
hviezdy. V poslednom obsahovom celku Hurá leto sa po
celoročnej práci tešíme na teplé
a slnečné dni, plné hier, radosti
a pohybu. Hráme sa na lúke, poznávame kvety, pozorujeme chrobáčiky.
Hráme sa s vodou, pieskom a pritom posilňujeme svoje zdravie. Odhaľujeme ďalšie
tajomstvá prírody, lesa, alebo ležíme
v tráve pod stromami a cez listy
pozeráme na oblohu. A je nám
spolu dobre.
Čo na to poviete?
V závere tohto príspevku chcem poďakovať všetkým pedagogickým zamestnancom materskej školy za prácu a úsilie pri tvorbe školského vzdelávacieho
programu, ktorý sme tvorili pre
naše deti.
Danica Janecová, riaditeľka MŠ
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Október - mesiac úcty k starším v MŠ
Mnohí starí rodičia odprevádzajú svoje vnúčatká do materskej školy. Popozerajú výtvory detí na nástenkách, potešia sa,
porozprávajú sa s triednymi učiteľkami o ich ,,zlatíčkach“, poďakujú za starostlivosť. Vedia prečo. Vek a skúsenosti ich robia vnímavejšími. Inšpirujú tých, čo prídu po nich v tom ako
žiť, čo robiť a vôbec, ako existovať. A keďže ,,To, čo hovoríme
je menej podstatné ako to, čo robíme“, pozvali sme všetkých
starých rodičov ďalej, do priestorov materskej školy, aby sme
sa im formou piesní, poézie aj divadielka poďakovali. Bolo
príjemné a zábavné pozorovať, s akou nehou a láskou vyrobili spoločne s vnúčatkami jednoduché dekoratívne predmety
z textilu, vlny, papiera. Spoločne obkresľovali, strihali, zdobili, šili. Odovzdávali deťom vlastné zručnosti a skúsenosti.
Priestormi jedálne sa šírila srdečná nálada, ale aj vôňa bábovky a bylinkového čaju s medom. Úprimná radosť starých rodičov a ich vnúčatiek splnila svoj cieľ. Pripomenuli sme si tak
Október - mesiac úcty k starším. V tomto stretnutí bolo všetko, čo sa potrebovali naučiť aj deti - záujem, láska, spolupatričnosť, aj tvorivosť a zručnosti. Ďakujeme.
Eva Šmálová a kol.

❊

✽

Medzinárodná spolupráca v Materských školách
Kultúrne vzdelávanie je bezpochyby jedným z najvýznamnejších stavebných kameňov vzdelávania v rannom detstve.
Napriek tomu zostáva jednou z najväčších výziev našej doby.
Tvorí osobnosť detí tak, že sú otvorené voči iným kultúram,
ale zároveň si uvedomujú svoje vlastné korene, dedičstvo, históriu a tradície.
Budovanie multikultúrnej spoločnosti pomôže deťom spoznať, pochopiť a prijať kultúrnu rozmanitosť krajín, no v prvom rade spoznávať vlastné prostredie, tradície, zvyky a kultúru.

V máji roku 2009 sme sa ako jediná Materská škola zo
Slovenskej republiky zúčastnili medzinárodného workshopu
v predprimárnom vzdelávaní vo Varšave, kde si učitelia navzájom vymieňali skúsenosti a poznatky o práci v Materských
školách. Zúčastnili sa ho zástupcovia z 23 krajín.
Vianoce sú jedným z najpopulárnejších sviatkov na svete.
Práve v tomto období sme sa zapojili do spoločného medzinárodného projektu: „SIMILAR AND DIFFERENT CHRISTMASES“ (Rozdielne alebo spoločné Vianoce), ktorý sme realizovali spolu s Materskou školou v Poľsku, Litve, Rumunsku a Portugalsku. Deti
pracovali v rôznych výtvarných a pracovných činnostiach. Vyrobili vianočné pozdravy, maľovali, zdobili vianočný stromček, modelovali
a piekli tradičné medovníčky.
Dozvedeli sa, kto prináša darčeky deťom v iných krajinách.
S pomocou svojich učiteliek
a prostredníctvom internetu
deti navzájom spoznali najobľúbenejšie hry nových kamarátov a ich hračky, ale hlavne prezentovali svoje prírodné
bohatstvo, kultúru i vianočné
zvyky.
Janka Lichnerová
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Štefan Krčméry narodený v rodisku Jána Kollára
(26. 12. 1892 Mošovce – 17. 2. 1955 Pezinok)
Narodil som sa 26. decembra 1892, preto som
dostal meno Štefan. Neskôr som si v spisbe
osoboval meno Ján. Z rozkolu medzi
menami vyšla možno moja promócia. Narodený v rodisku Jána
Kollára a v jeho storočnicu, mal
som všeličo zakreslené zo
svojej budúcnosti. ...
*****
Básnikom bol už
môj starý otec. Otec
písal najviac nábožné
piesne, krátku biblickú epiku, starozákonnú i novozákonnú. Do umeleckých,
ale i od strofickej
pôvodiny odklonených strof zveršoval
i zlatý žalm Dávidov.
Menoval sa Benjamín. Starý otec písal
skôr poéziu svetskú,
buditeľskú, bol z devínskej družiny Štúrovej
a menoval sa Horislav.
*****
Po otcovej smrti šiel som na
gymnázium ev. do Banskej Bystrice.
(Otec chystal ma do Hodonína na reálku.) Vyššie gymnaziálne triedy odbavil
som v Bratislave, tamtiež i teológiu. Na teológiu
som šiel z rodinných tradícií, z materiálnych príčin
a z národných ohľadov.
Písal som mnoho, ale málo z toho uzrelo svetla. V gymna-

ziálnych rokoch veršoval som i maďarsky (ale
vždy s povedomím slovenským, ktoré som
mal z rodičovského domu), dvakrát som
dostal i odmenu.
*****
Prvé slovenské verše
uverejnil som v Dennici,
potom v Živene, v Pohľadoch a Národných
novinách. Intímnejšiu
lyriku mám v rukopise. Možno ju vydám
knižne. Uverejnené
verše sú zväčša bezcenné, toho som si
povedomý, neuverejňoval som ich
z naivnosti, ale pre
dennú potrebu, a
mali svoje čitateľstvo. ...
V poézii ďalších
plánov nemám.
Beletriu som málo
pestoval. ...
S literárnou históriou
a kritikou sa zaoberám (pobočne) od 7 - 8 rokov. ...
Pôsobil som vždy viac živým slovom, ako písaným.
V Bratislave som od rokov zhromažďoval mládež mužskú i ženskú. ...
Mienim sa venovať hlavne osvetovej
práci, jej organizovaniu a hýbaniu. Literatúra sa
odo mňa vari mnoho cenného nedočká.
Š. Krčméry: Autobiografia, životopisné záznamy
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Narodil sa 26. decembra 1892 v Mošovciach. Po štúdiách
teológie sa stal redaktorom Národných novín, neskôr zastával
funkciu tajomníka Matice slovenskej v Martine a pôsobil zároveň ako redaktor Slovenských pohľadov. Zomrel 17. februára 1955 v Pezinku, pochovaný je na Národnom cintoríne
v Martine.
Štefan Krčméry = básnik, prozaik, literárny historik, kritik
a teoretik, estetik, prekladateľ, neúnavný organizátor kultúrneho a literárneho života.
Kalendárium diel: poézia:
Keď sa sloboda rodila, Herbárium, Piesne a balady, Slovo
čisté,
Pozdrav odmlčaného básnika
básnická próza: Oslobodenie
zbierka biografických próz: Zimná legenda
básnické a prozaické listy: Ty a ja s podtitulom Libsbrífy
výber próz: Román bez konca
literárnohistorické diela: Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti, Ľudia a knihy,
Zo slovenskej hymnológie, Stopäťdesiat rokov slovenskej
literatúry, Dejiny literatúry slovenskej
knihy: Moyzes a Kuzmány, Estetické reflexie prekladová
tvorba
(Mošovce v premenách času,
Mošovce v historickej, kultúrnej a prírodnej mozaike)

Mošovčania, neostaňte ľahostajní!

V tomto roku budeme v Mošovciach oslavovať netradičné jubileum, 777. výročie existencie obce.
Oslavu tohto výročia, ktorá vyvrcholí v auguste, plánujeme spojiť s otvorením rodného domu Jána Kollára.
Takže počas leta sa v našej obci bude pohybovať viac návštevníkov, hostí, turistov, rodákov, ktorí v Mošovciach
ešte neboli, alebo boli veľmi dávno a možno chodia pravidelne.
Obraciame sa preto na Vás, vážení spoluobčania, opäť s výzvou, aby ste sa zapojili do akcie „obnov svoj dom“,
aby ste tým prispeli ku skrášleniu a spríjemneniu celkového vzhľadu obce.
Vy sami najlepšie viete, či fasáda Vášho domu nepotrebuje nový náter, resp. novú omietku, či plot na Vašej záhradke nie
je veľmi hrdzavý, či zelené plochy okolo domu nepotrebujú dosiať trávu alebo pristrihnúť živý plot, či celkový vzhľad
a pohľad na Váš pozemok či dom nenarúša len tak pohodený už nepotrebný a nepoužiteľný kus niečoho
nedefinovateľného, či by ste niekde inde nemohli preložiť pred domom stojacu hromadu stavebného či iného materiálu,
vrak auta...
Veríme, vážení spoluobčania, že Vám taktiež ako nám záleží na tom, aby aj náhodní návštevníci našej obce
boli u nás spokojní, aby o nás hovorili priateľom a známym s uznaním,
potešením a aby sa k nám s radosťou a často vracali.
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KOLLÁROV DOM
Dňa 16. 8. 1863 sa v Mošovciach rozšíril požiar a okrem
iných zhorel aj Kollárov rodný dom, z ktorého sa dodnes zachovala iba kamenná sýpka. V nej bola v roku 1974 zriadená
a v roku 1982 reinštalovaná Pamätná izba Jána Kollára.
Od tejto doby uplynulo niekoľko mesiacov, počas ktorých
obec nezabudla na svoj prísľub, ale v rámci svojich možností
vykonala všetky opatrenia na úspešnú realizáciu tohto projektu.

V letných mesiacoch roku 2008, si slovenská kultúrna verejnosť a občania obce Mošovce pripomenuli 215. výročie narodenia predstaviteľa národno-uvedomovacieho procesu slovenského národa, zapáleného hlásateľa myšlienky všeslovan-

Za účelom obnovy a rekonštrukcie Domu Jána Kollára vyhlásila obec Mošovce verejnú zbierku, na ktorú doteraz fyzické a právnické osoby prispeli čiastkou 7345,Hrubá stavba domu je postavená. Zhotoviteľom stavby je
INTEX Mošovce. Stavba by mala byť zrealizovaná v období
05/2009 - 06/2010 v hodnote 118000,-

skej a česko-slovenskej vzájomnosti, mošovského rodáka,
básnika Jána Kollára.
Toto výročie a tieto oslavy boli podnetom a obec Mošovce
dala verejný prísľub obnovy a rekonštrukcie rodného domu
Jána Kollára ako národnej kultúrnej pamiatky. Pôvodný drevený dom okrem kamennej sýpky, postavil Kollárov otec.
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Mama, oco, poďme spolu do knižnice!
Pokles čitateľov a zvlášť
detských je možno všeobecný problém verejných knižníc. Televízor, video, počítač
odvádzajú pozornosť detí od
kníh. Čítanie pomaly vychádza z módy, čo je prinajmenšom na škodu rozširovania
slovnej zásoby. Netreba zabúdať na to, že keď sa deti nenaučia používať knižnú literatúru, neskôr to už nedobehnú. Často si študenti myslia, že informácie sú všetko, čo potrebujú a je možné ich získať z internetu. To, že sú knižnice, v ktorých je veľa kvalitných titulov, ich
takmer nezaujíma. Pritom práve v knižniciach často nájdu
kvalitnejšie a úplnejšie informácie.
Najideálnejšie by bolo, keby dieťa videlo, že rodič občas
vezme do ruky knihu. Mohol by to byť predpoklad, že ono sa
takisto bude zaujímať o to, čo je ukryté na husto popísaných
stránkach publikácií. V dnešnej uponáhľanej dobe neraz zabúdame na ten najkrajší večerný rituál - čítanie rozprávok pred
spaním. Nielenže tým naše deti ochudobňujeme o čaro tajomstva, ale predovšetkým o našu prítomnosť. Ak malý školák
málo číta, nemusí to ešte znamenať, že sa bude knihám vyhýbať vždy. V každom období života človeka môže nastať etapa,
keď buď hltá jednu knihu za druhou, alebo z nevôle nejaví
o čítanie záujem. No neskôr práve v knihách môžu deti nájsť
potešenie, obohatia si slovnú zásobu, nájdu si v detských príbehoch obľúbených hrdinov.

No nielen v súvislosti s mladou generáciou, ale všeobecne
možno povedať, že sa číta oveľa menej. Zanedbávame čítanie,
lebo je pohodlnejšie vstrebávať zaujímavé príbehy prostredníctvom obrazovky. Zachutilo nám to a vôbec si neuvedomujeme, že podliehame pasivite a ochudobňujeme sa o rozvíjanie
myslenia a fantázie.
Vlastnú mienku však nemožno nikomu vnucovať, ani v súvislosti s čítaním. V podstate má každý právo na to, aby nečítal vôbec, alebo ak číta, aby nedočítal knihu do konca. V tejto
súvislosti treba povedať, že čítať možno kdekoľvek, lebo táto
činnosť nikoho v blízkom okolí nemôže rušiť.
Milí rodičia, ak to bude trocha možné, skúste sa prekonať
a priviesť svoje poklady aj do našej knižnice, alebo staršie deti k nám vyslať.
Skúste si predstaviť, že mesiac má 30 dní, počas ktorých aspoň jeden utorok alebo štvrtok v mesiaci, by vaše dieťa išlo do
knižnice, kde by strávilo napríklad 15 minút. Po večeroch, alebo cez dlhú sobotu či nedeľu by si prečítalo aspoň 2 strany.
Myslíte si, že je to veľa? Každému dieťaťu zostane ešte dosť
voľného času, ktorý strávi s kamarátmi na ulici, bicyklovaním,
pri počítači, pri učení a pod.
Bolo by na škodu veci, keby knižničný fond, ktorý obec
každoročne dopĺňa novinkami, zostal neprebádaný a málo využitý. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy knižné tituly sú dosť drahé
a v mnohých rodinách sa možno za celý rok nekúpi žiadna
kniha.

A K D E NÁ S NÁ J D E T E ?
Od novembra 2009 v priestoroch novej budovy ZŠ na prízemí.
Čas otvorenia:
utorok, štvrtok od 15.00 do 18.00 hod.

Jana Fánčiová
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Spoluobčania, priatelia, záhradkári!
Tohto roku bolo málo ovocia, ale
nahradili ho krásne kolekcie kvetov. Treba pochváliť najmä Tomáša Fánčiho, Máriu Fánčiovú, Máriu Windischovú a Annu Zorkócyovú. Práve ich rukami bola výstava krásne naaranžovaná. Za

Od založenia záhradkárskej organizácie v Mošovciach
uplynulo už 50 rokov. S úctou si spomíname na jej zakladateľov. Boli to Ján Valocký, Ing. Krisl, Blažej Rožko, Juraj
Firák a iní. Z ich myšlienok a veľkého vzťahu k záhradkám
čerpáme i dnes pre svoju prácu v organizácii.
Slovenský zväz záhradkárov od svojho vzniku prešiel rôznymi zmenami. Ako vo vedení, tak i v skladbe členov. Zväz
organizoval rôzne podujatia. Veľmi úspešné boli oberačkové
zábavy i odborné školenia členov. Niektoré sa robia i dnes.
V spolupráci s obcou sa znovu obnovila súťaž „O najkrajšiu
preddomovú záhradku“. Vyhodnocovať takúto súťaž je veľmi
zložité, pretože je veľa pekných záhrad a nechceme nikoho
uraziť. Vyhodnotenie robíme každoročne pri otvorení Mošovského jarmoku. V roku 2009 sa umiestnili prví piati s odmenou upomienkových darčekov. Sú to: Tomáš Fánči, Mária
Fánčiová, Rastislav a Zdenko Zorkócyovci, Pavol Kapusňák,
Jaroslav a Ivan Pálešovci.
Páčili sa tiež záhradky Jaroslava Tesáka, Pavla Fánčiho,
Dušana Rišiaňa, Milana Polónyho, Jaroslava Petroviča,
Miroslava Reťkovského, Alžbety Veselovskej, Zdenka Majera,
Petra Hrču, Márie Mičíkovej, Miroslava Šikuru, Milana
Reťkovského, Marty Reťkovskej, Svetozára Thomku, Anny
Karabeľovej, Jána Piecku, Igora Žilu, Rímskokatolíckej fary.
Najväčšou akciou je Výstava ovocia, zeleniny a kvetov.

túto prácu sme získali pochvalu od RV a OV SZZ. Škoda len,
že viacerí členovia a občania nedoniesli svoje výpestky.

Každoročne organizujeme zájazdy na
celoslovenské výstavy poriadané RV SZZ.
Tieto výstavy a návštevy sadov nám dávajú
možnosť poznávať nové druhy ovocia, a tak
dopĺňať naše odborné vedomosti.
Spolupráca s OV SZZ a obcou Mošovce je
veľmi dobrá.
Do roku 2010 ZO SZZ želá svojim členom, ale i všetkým občanom, bohatú úrodu
v záhradkách, krásne upravené domy, aby
sme mali radosť zo svojej práce, a tak prispievali ku skrášľovaniu našej obce.
Ľudovít Páleš,
predseda ZO SZZ Mošovce

hlas_2010

12.2.2010 8:33

Stránka 15

Hlas Mošoviec

15

NÁŠ TURISTICKÝ ROK
História organizovanej turistiky v Turci spadá do sedemdesiatych rokov 19. storočia, keď na počesť Memoranda slovenského
národa (1861) vtedy známi aktivisti začali každoročne organizovať pravidelné turistické vychádzky do okolia Martina (Stráne,
Stará Bôrová, Sklabinský Podzámok atď.). Tieto aktivity pretrvávajú dodnes, avšak vo väčšom rozsahu.
V súčasnosti sú turisti nášho regiónu združení v Klube slovenských turistov Turiec. Jeho súčasťou je aj Turistický oddiel mládeže Drienok Mošovce, ktorý aktívne pracuje dvadsaťdeväť rokov. Deti sa menia, ale hory ostávajú. Je šťastím pre našu mladú
generáciu, že v tomto nádhernom prostredí začína svoju turistickú dráhu. Ponúka sa jej široký výber turistických, kultúrnych
a poznávacích podujatí. Aktivity posilňujú vzťahy medzi deťmi,
nadväzujú nové kontakty, upevňujú zdravie - pozitívne vplývajú
na celkový rozvoj osobnosti.
Našu činnosť sme v uplynulom roku začali vychádzkou v Necpaloch. Predhorím Veľkej Fatry sme došli až do Mošoviec. Bol
marec, sem - tak sme ešte prekonávali zvyšky snehu. Medziiným
v lese nad Ďanovou sme videli veľké stádo jelenej zveri, ktorá sa
dala do pohybu. Pre nás všetkých to bol veľký zážitok.
Počasie v apríli bolo mimoriadne priaznivé pre pobyt v prírode, preto sme sa stretli na troch celodenných akciách.
Pre mojich turistov je vzácnosťou, keď cestujeme hlavne vlakom, aby sme sa dostali k vzdialenejším turistickým cieľom.
Vycestovali sme do Zvolena a odtiaľ sme šli pešo na Pustý hrad,
ktorý sa nachádza nad sútokom riek Slatiny a Hrona. Prvý raz sa
spomína r. 1214. Do 14. storočia bol sídlom Zvolenskej župy.
Potom jeho funkciu prebral Zvolenský zámok. Pred niekoľkými
rokmi bol Pustý hrad zanedbanou zrúcaninou, v súčasnosti tu prebiehajú reštauračné práce. Zároveň sa tu robí archeologický výskum.
Na ďalšom stretnutí naše kroky smerovali z Belej cez Jasenskú
dolinu na jeden z najkrajších vyhliadkových vrcholov Veľkej
Fatry, na Lysec (1381 m). Práve na jar táto oblasť hýri fialovými
a bielymi farbami šafranov a snežienok. Mali sme čo obdivovať!
Do Veľkej Fatry sme zamierili i v tretiu aprílovú sobotu.
Nástupnou dedinou našej pešej turistiky bolo tentoraz Podhradie.
Odtiaľ sme prešli ku Katovej skale, ktorú môžeme vidieť, keď cestujeme z Mošoviec do Martina. Povesť, prečo sa volá Katova, sme
si prečítali na informačnej tabuli. Keďže na Sklabinský hrad je odtiaľ blízko, neobišli sme ho. Týči sa nad Sklabinským Podzámkom vo výške 625 m. Najstarší záznam o hrade je z roku
1242. Okrem iných, majiteľom tohto hradu boli aj Révaiovci od
roku 1527. V 18. storočí ho opustili a postavili si kaštieľ v Turčianskej Štiavničke.
Tradičný výstup na Tlstú sme nevynechali ani tento rok. Skôr,
ako sme vystúpili na vrchol, zastavili sme sa v jaskyni Mažarná.
Pri svetle lampášov je vždy plná tajomstiev, napätia a zábavy.

Najväčší záujem prejavili
naši mladí turisti o Vysoké
Tatry. Na realizáciu tejto cesty
sme využili výhodnú ponuku
Železníc SR. Tatranskú magistrálu zo Skalnatého plesa
na Hrebienok a k Studenovodským vodopádom sme úspešne zvládli, aj keď nám počasie veľmi neprialo. Slniečko
sa schovalo za mraky, vysokohorské končiare boli ponorené
do hmly. I napriek tomu pre
malých i veľkých turistov bolo
zážitkom vyviezť sa visutou
lanovkou na Skalnaté pleso a
pozemnou lanovkou do Smokovca.
Vyvrcholením činnosti Klubu slovenských turistov je Celoslovenský zraz, ktorý sa tento rok konal v okrese Senica v prvom
júlovom týždni. My sme sa ho tiež zúčastnili. Ubytovali sme sa
v Základnej škole Sobotište. Spoznali sme prírodné krásy
Záhoria. Navštívili sme hrady Čachtice, Brač, kde práve prebiehali národné oslavy príchodu Cyrila a Metoda (r. 863) na naše
územie. Hlboko na nás zapôsobila mohyla Milana Rastislava
Štefánika na Bradle. Jeho osobnosť nám erudovane priblížila
sprievodkyňa v Múzeu M. R. Štefánika v jeho rodisku - Košariskách. Okúzlilo nás mesto Skalica s obnoveným historickým
jadrom. Obdivovali sme Dom kultúry, jedinečnú stavbu navrhnutú Dušanom Jurkovičom, známym slovenským architektom.
Zaujala nás Rotunda sv. Juraja, ale aj zvláštna vodná stavba Baťov kanál. Neobišli sme ani Šaštín - Stráže, pútnické mesto so
známou bazilikou. Turistiku sme vystriedali pobytom pri Kunovskej priehrade vzdialenej od nášho dočasného domova 2 km.
V septembri sme sa znova stretli. Vyšli sme na Blatnický hrad.
Vracali sme sa Plešovicou. Zostup z nej bol dosť dramatický, ale
úspešne sme ho zvládli.
Pretože október bol dosť upršaný, vybrali sme sa do Banskej
Bystrice. Navštívili sme Múzeum SNP. Keď dážď utíchol, neodpustili sme si výstup na Urpín, ktorý sa týči nad mestom.
Opekanie špekačiek každého poteší. Tak to bolo aj v jednu novembrovú sobotu. Prešli sme cez Rybníky do Mače. Na peknej
lúčke blízko potôčka sme roznietili oheň, pripravili jedlo a konzumovali. Spokojne sme sa cez Bukovinu vrátili domov.
Takýto bol náš turistický rok. Teším sa na ten budúci a verím,
že aj ten bude plný zábavy a zážitkov.

Je básňou i piesňou tento kraj.
Jeho spev, melodickosť, obraz sú zakliate
v každej hrudke zeme,
kvapke vody, v tichosti lesa, vo vánku vetra,
iskre slnka.

Mgr. Oľga Šimová

hlas_2010

12.2.2010 8:33

Stránka 16

Hlas Mošoviec

16

Učiteľka tanca
Po úspešnej poľovačke na jeleňa
v septembri 1976 pán Stefano C. M. F.
zo severného Talianska požiadal vedenie
bývalého LZ Mošovce o to, že by rád
prišiel v novembri alebo decembri na
lov diviaka - kanca, ktorého stopu mu sprievodca pri love jeleňa
ukázal v kališti. Akcia bola dohodnutá.
V novembri bolo snehu dosť, ale ako na potvoru po oteplení
a následných silných mrazoch sa na ňom vytvorila kôra,
a práve v tejto dobe sa v oblasti Rybníkov objavil očakávaný diviak.
V priebehu 12 hodín od pozvania sa na miesto lovu dostavil
pán Stefano a ešte v ten večer so sprievodcom, nebohým Pavlom
H., zasadli pod Hradišťom na vysoký posed, kde bol predpoklad,
že v noci tade diviak pôjde do poľa.
Noc jasná, tichá, ničím nerušená. Mesiac veľký ako lopár pláva po oblohe a čas ako stvorený na romantické predstavy.
Pred polnocou z lesa vyšla črieda diviakov a pomaly sa uberala smerom na Križkovú, ale prešibaný starý kanec i napriek tomu,
že je doba chrutia, nechodieva s hlučnou spoločnosťou a zvlášť za
takejto svetlej noci.
Skúsený sprievodca trval na tom, aby ostali ešte čakať i napriek
tomu, že mráz sa poľovníkom silne tlačil pod kabáty. A vyplatilo sa
ostať. Ani nie po pol hodine po stopách diviačej čriedy vyšiel z lesa veľký diviak a miernym klusom prebiehal cez osvetlenú lúku. Je
to on! Hosť na pokyn sprievodcu vystrelil na diviaky, ale ten po rane „prášil“ snehom ako delová guľa a stratil sa poľovníkom z dohľadu v smere na Malú Okrúhlovú. Poľovníci ešte sedeli na posede
a pokiaľ im to jazyková bariéra dovoľovala, rozoberali situáciu, keď
v tom zo smeru úniku diviaka zadunel nocou výstrel. Okamžite
zliezli z posedu a ponáhľali sa preveriť „nástrel“, či bol diviak zasiahnutý. A veru bol! Na nástrele rozprsknutá farba a chumáče srsti. A to bol útok na nervy pána Stefana: „Môjho postrieľaného diviaka tam dolu voľakto dostrelil!“ A rozhodol. „Paul, poďme ihneď
za Šimom!“ A tak po jednej hodine v noci dvaja sparení chlapi ma
burcujú z najlepšieho spánku, aby som išiel s nimi preveriť situáciu.
Nuž čo. Rýchlo sa obliekam, beriem pušku a samozrejme psa - suku, bavorského farbiara Boru.
Po príchode na nástrel Bora na stope s chuťou zabrala, a tak sledujeme slabo pofarbenú stopu, (kde - tu kvapka farby) cez Malú
Okrúhlovú smerom na Križkovú. Tu sa však stopa oblúkom začala
vracať a smerovala na Malinie (Maču). Tak je to v poriadku. Hosť
sa presvedčil, že na „jeho“ kanca nikto nestrieľal. Dohľadávku sme
prerušili s tým, že budeme pokračovať ráno.
Po krátkom spánku už sme znovu na stope tam, kde sme
v noci prestali. Po krátkom sledovaní stopy pán Stefano aj so
sprievodcom uznali, že by ma pri dohľadávke len zdržiavali,
a tak sa ďalej plahočím sám so psom v hlbokom a prelamujúcom
sa snehu. Prechádzame z Malinia cez Maču a zase nahor do
Huláčova. Problém, ktorý ma trápi, je však v tom, že v stope je
farba len sem - tam a kanec si vykračuje, ako by mal
o jednu nohu viac. Ale čo to? Diviak začína špekulovať. Jeho stopa sa kľukatí okolo skupinky malých smrečkov. Tak pozor! Ten
hľadá miesto na zaľahnutie. Ani som to nedomyslel, keď
z druhej strany smrečkov sa vyrútila čierna opacha - postrieľaný
diviak. Tak! A je „v dyme.“ Uvoľňujem Boru z remeňa
v chabej nádeji, že ho zastaví, ale márne. Ostalo len pri mojom
želaní. Bora hlási na stope a jej hlas sa vzďaľuje smerom odkiaľ
sme prišli. Jej hlas sa vzďaľuje, až nakoniec ho vôbec nepočuť.
Nastalo rozpačité ticho.
Mám pred sebou celý zimný deň, a tak sám sledujem stopu diviaka a psa. Už som prešiel znovu Huláčovo, strepal som sa skalami do Mače a pri výstupe na hrebeň Malinia v diaľke sa mi za-

zdalo, že počujem hlas psa. Nie som si istý, či je to Bora, lebo srdce mi bije v divokom svale a v spánkoch mi „kujú kováči“. Na
upokojenie niet času, a preto sledujem stopu ďalej. Pes sa nevracia. Teda je stále diviakovi v pätách. Prechádzam Jablonské,
Hradište, Petrovú, Boriny a cez Tisovec a Záhorie do Blatnickej
doliny. Tuto stopa prekrižuje pri Tenise a už za súmraku sa z posledných síl vlečiem po stope Konským dolom. V Muráni pod
Tlstou sa konečne stretávam s vracajúcou sa Borou. Chúďa moje.
Ty si si ale dala! Labky rozodrané do krvi od snehovej kôry. Ja
som bol tiež so silami na konci, ale nemohol som svojho pomocníka - Boru, nechať, aby sa „ťahala sa kancom za prsty“ sama. Je
20,00 hodín. Štvanica trvala celý deň.
Po príchode domov som jej labky ošetril a výnimočne mohla
nocovať v byte, čo si s pôžitkom užívala.
Tu by príbeh mohol končiť, ale nekončí!
O dva týždne lesník z Rakše hlási, že ten veľký kanec - jeho
stopa sa objavila v Nedozorskej doline a je asi zaľahnutý
v smrečine na Salášku. Vraj rana mu mokvá a žltý výtok kvapká
do stopy. Na lesnom závode je poplach. Chlapi, ideme nato!
Kolega Ďuro L. sa trápi, že musí ísť do Martina, a tak mu radím:
Ďurko môj, keď skončíš v Martine, postav sa autom v Blatnickej
doline na miesto, kde minule kanec prešiel a on ti tam vlezie „do
rúry“, ak nám ujde na Salášku.
Diviaka na Salášku sme obstali, ale keďže Bora si doma liečila zranené nohy, nemal kto diviaka ohlásiť, takže nám ubzíkol bez
rany. Nuž, škoda. Keby tu bola Bora, bola by „hudba aj tanec.“
V zime sa rýchlo stmieva a keď sa doma prezliekam po neúspešnej poľovačke, je už tma. V tom sa rozdrnčí zvonec! Čo je?
Kto je? Ďuro! „No, čo máš? Postrieľal som toho veľkého kanca!
Ale netáraj!“
Tak si predstavte! Ďuro si sedí v aute v Blatnickej doline, tak,
ako som mu viac-menej zo žartu kázal, keď v tom z lesa cez dolinu vypochoduje kanec. Keď prechádza cez potok, Ďuro naň vystrelí, ale diviak vbieha do lesa. Už sa zmrákalo a keď Ďuro sledoval pofarbenú stopu, diviak v húštine proti nemu dvakrát vyrazil. Ďalej sa bál ísť, a preto ho mám tu. „Čo povieš, čo ideme robiť?“ - skúša Ďuro. Nuž čo, ideme za ním. V priebehu chvíle
zburcujeme ešte dvoch kolegov s mladými psami (nech sa mládež
učí), Bore obkrútim labky, beriem pušku, lampáš a ide sa.
Na stope diviaka je farby toľko, akoby rozlieval z krhly. Diviak
určite nie je ďaleko. Nedočkavú Boru vypúšťam z remeňa a o pár
minút už ostro hlási na jednom mieste. Má ho! Na pomoc jej vypúšťame „aj mládež.“ A to bola hudba, ale aj tanec. V Blatnickej
doline to len tak vrelo. Diviak z posledných síl útočí na psov
a všetko sa to vo svetle lampášov krúti ako kolotoč. Bora tančí
okolo diviaka, ale už bez bielych ponožiek. Vo vhodnej chvíli diviaka dostreľujeme, a tým sa končí jedna príhoda z našich lesov.
Na záver čo dodať? Diviak mal od hosťa ranu na nízku komoru tak, že guľka chytila len prsnú kosť.
Pri nasledujúcej návšteve sa pán Stefano o príbeh veľmi zaujímal, ale trofej z diviaka odmietol prijať s tým, že jeho rana nebola pre diviaka smrteľná, čím dokázal svoju poľovnícku vyspelosť
a Ďurko L. získal právom svoju životnú trofej diviaka.
Vysvetlivky:
farba - krv poranenej zveri
bavorský farbiar - druh poľovného psa
hlásenie - štekanie duriaceho psa
chrutie - párenie diviakov
kalište - miesto, kde sa diviaky váľajú v bahne
komora - hrudná dutina (pľúca, srdce)
vlezie do rúry - príde pred hlaveň pušky
Ing. Juraj Šimo

hlas_2010

12.2.2010 8:33

Stránka 17

Hlas Mošoviec

17

MANŽELSTVO UZAVRELI
Peter Kimijan
Rastislav Straka
Juraj Mišina
Martin Petrovič
Vladimír Piško
Jozef Chmel
Ing. Stanislav Lauko
Ivan Letrich

+
+
+
+
+
+
+
+

Martina Kmeťová
Veronika Čavolská
Ivana Petrovičová
Miroslava Košíková
Zuzana Kruppová
Petra Rišicová
Ing. Iveta Kendrová
Anna Piotrovská

Michal Bednár
Rudolf Bakala
Miroslav Mariak
Peter Bajana
Ján Pecko
Jozef Ivaška
Ján Rožko

+
+
+
+
+
+
+

Alena Kmeťová
Katarína Kukučková
Jana Slichová
Gabriela Jesenská
Gabriela Jakubčáková
Martina Petrovičová
Monika Šimonidesová

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
65. narodeniny
Dušan Petrovič
Vladimír Šimonides
Tatiana Lehotzká
Václav Maršík
Ivanka Tkáčová
Blažena Šimonidesová
Marta Deméňová
Jarmila Chorvátová
Marta Košíková

70. narodeniny
Sabína Straková
Oľga Tesáková
Anna Košíková
Božena Pálešová
Emília Firáková
Anna Michalcová
Ľudmila Thomková
Stanislav Chrochotský
Víťazoslava Podhorová
Božena Fabianová
Emília Šimonidesová
Johann Hess

✟ ✟ ✟
Milan Jesenský
Vladimír Šimko
Blažej Košík
Pavol Borcovan

48-ročný
68-ročný
77-ročný
29-ročný

75. narodeniny
Oľga Polónyová
Emília Reťkovská
Ernest Poništ
František Harnas
Mária Radzová
Anna Poništová
Oľga Hrčová
Anna Kajanová

85. narodeniny
Július Juríček
Katarína Hrčová
Mária Búňová
Júlia Minárová
Elena Šavlová
Rudolf Jambor
90. narodeniny
Emília Bibzová

80. narodeniny
Alžbeta Veselovská
Vladimír Šimo
Anna Kubisová
Ján Radzo
Gizela Jesenská
Marta Badová
Vlasta Domková
Elena Piecková
Ján Kozák

ROZLÚČILI SME SA...
Emília Klaudínyová
Mária Rajčeková
Emília Lepiešová
Pavol Prokša

88-ročná
92-ročná
79-ročná
56-ročný

✟ ✟ ✟
Ján Radzo
80-ročný
Milina Daubnerová 87-ročná
Antol Karabel
77-ročný

NARODILI SA . . .
Timotej Mičko
Michal Bada
Laura Lúdiková

❊

❊

Janka Pálešová
Alex Czakóová
Juraj Vladár

ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽSTVA V ROKU 2009
narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo

6 občanov
23 občanov
17 občanov
11 občanov
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S čím a ako hospodárila obec v roku 2009
Hospodárenie obce Mošovce v roku 2009 sa riadilo schváleným rozpočtom.
Okrem finančných prostriedkov, ktoré boli schválené v pôvodnom rozpočte , obec získala na základe podaných žiadostí
účelové dotácie na bežné ale aj kapitálové výdavky.

Príjmy 2009
7%

14%

Bežné
Kapitálové
Finančné

79%
- Na výstavbu čistiarne odpadových vôd z Envirofondu
čiastku 150 344,- . Celková hodnota investície bola
167 605,- , rozdiel 17 261,obec uhradila z vlastných zdrojov.
- Na individuálne potreby obce bola poskytnutá dotácia
z MF SR 10 500,- . Z týchto prostriedkov boli vymenené okná a opravená strecha na budove vo dvore obecného úradu ( veľká zasadačka ).

Výdavky 2009

- Na vybavenie knižnice počítačom MF SR poskytlo finančnú čiastku 862,- .
39%
- Na dofinancovanie potrieb obce MF SR uhradilo výpadok dane z príjmu FO čiastku 45 023,- .

61%

Bežné
Kapitálové

- Zo Žilinského samosprávneho kraja na spracovanie CD
„Vitajte v Mošovciach“ bola poskytnutá dotácia 5 647,50
a pre ZUŠ Mošovce pre Detský folklórny súbor
Drienok 1 600,- .
Okrem týchto dotácií boli pre obec poskytnuté finančné
prostriedky na úhradu nákladov na voľbu prezidenta, Euro
parlamentné voľby ako aj voľby do VUC. Pre financovanie
škôl okrem prenesených kompetencií boli poskytnuté dotácie
na dopravné žiakov 1405,- , príspevok na stravu pre deti
v hmotnej núdzi 880 , a školské potreby 149,.

Investičné akcie v roku 2009
Čistiareň odpadových vôd
Dom J. Kollára

Verejná zbierka na výstavbu domu Jána Kollára k 31. 12.
2009 predstavovala čiastku 6 910,- .
Obec v roku 2009 hospodárila s finančnými prostriedkami v členení:

Rekonštrukcia námestia

167 605,- EUR
51 336,- EUR
197 019,- EUR

Rekonštrukcia soc. zar. – zdravotné stredisko 8 371,- EUR
Proj. dokumentácia - rekonštrukcia ZŠ

3 356,-EUR
15 463,- EUR

PRÍJMY

VÝDAVKY údaje v

Proj. dokumentácia - rekonštrukcia PZ

BEŽNÉ

954 553

771 232

Proj. dokumentácia - revitalizácia ver. plôch 29 765,- EUR

KAPITÁLOVÉ

162 959

484 033

Nadstavba budovy na ihrisko

6 788,- EUR

FINANČNÉ

89 590

-

Bezbariérový vchod do budovy OcÚ

2 436,- EUR

CELKOM

1 207 102

1 255 265

Oplotenie pri OcÚ

1 894,- EUR

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami obec riešila krátkodobým preklenovacím úverom, ktorý poskytla Dexia banka
Slovensko a. s.

Ing. Milina Kašubová
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Stalo se před 50 roky
V loňském prosinci vysílala ostravská televize reportáž
o návštěvě dětí z Dolného Kubína v Základní škole v OstravěStaré Bělé. Byly tam pozvány na tzv. Vánoční dílnu. Ihned
jsem si vybavil naše seznamování se slovenskými kamarátmi
okolo roku 1960. Pomohly mi kroniky obecní, školní
a Ženského pěveckého sboru, ve kterých jsem si ty časy a děje
upřesnil.
Měli jsme strýčka v N. Zámcích a taky jsme jeli na školní
výlet do Tater, ale se slovenskými chlapci i děvčaty jsme se
poprvé blíže seznámili až v Mošovcích a ve Staré Bělé.
Začalo to tím, že „v r. 1959 naše JZD uzavřelo družbu
s JRD v Mošovcích, rodišti Jana Kollára. Obě družstva se
letos přede žněmi vzájemně navštívila. Vystoupil tam
i Mužský pěvecký sbor. Také žáci VIII. třídy se 7. června
v Mošovcích zastavili a byli velmi přátelsky přijati“. K tomu dodávám, že otec i dědeček byli zpěváky onoho MPS
a matka jako členka JZD byla při této návštěvě. Vždy s dojetím vzpomínala na písně mošovských žen, které právě sušily
sena na loukách a tam při setkání poctily své hosty nádherným
zpěvem.
V r. 1960 kontakty pokračovaly ve Staré Bělé. „Slavnost
15. výročí osvobození započala již 23. dubna, kdy k nám
přijely děti z Mošovců. Večer téhož dne bylo v kulturním
domě slavnostní vystoupení pěveckého sboru HESLO ze
Skřečoně, vystoupily také děti ze Slovenska“. V kronice
ŽPS je zápis bohatší. „23. dubna 1960 se naplnil náš kulturní dům směsicí jazyka polského, slovenského a českého.
Tímto večerem družby – polského smíšeného sboru PZKO
ze Skřečoně u Bohumína, dětí z Mošovců a našich pěveckých sborů byly zahájeny oslavy 15. výročí osvobození
ČSR“.
Slovenské děti připomněly v písních a recitacích hrůzy
prožitých šesti let válečných. Děvčata 8. tříd zatančila
v krojích tanec Východního Slovenska. Zvláštní oblibu si

získal chlapec, který sám zpíval písničku „Na mošovské
veži dva holubci sedia“. Žáci ze Slovenska zůstali se svými
učiteli do druhého dne, kdy si prohlédli Ostravu, Porubu
a VŽKG. Odpoledne se rozloučili se svými hostiteli z naší
školy. Bylo to loučení dojemné, neboť zpěváci, kteří si vzali děti do svých domovů si velmi oblíbili milé a ukázněné
chlapce a děvčata. Bylo sice špatné počasí avšak doufáme,
že si od nás odvezli pěkné vzpomínky“.
U nás byl ubytovaný Jan (Janko) Polorecký a u dědečka
Eva, příjmením asi Hanke. Vzájemné seznamování bylo tak
usnadněno. Ale to ještě nebylo všechno.
Naše tehdejší VIII. B třída (tř. učitel p. C. Damborský)
v rámci školního výletu („koncem května a zač. června odjely třídy VI.-VIII. na školní výlety“) navštívila Mošovce,
kde jsme sehráli fotbalový zápas a po utkání jsme se společně
vyfotografovali. Tímto naše „družba“ skončila – škoda.
Vždy, když jsem později jezdil do Velké Fatry, Banské
Bystrice, Kremnice nebo Martina jsem na tato setkávání
a Mošovce vzpomínal. Sám jsem podobné partnerství škol organizoval (Ostrava-Žilina) a z vlastní zkušenosti vím, že u žáků zanechávají hlubokou stopu. Starobělské základní škole se
v r. 2009 podařila dobrá věc a přeji všem, aby pokračovali.
Já už od r. 1978 bydlím ve vedlejší městské části –
v Proskovicích. Ale žijeme poměrně bohatým společenským
životem. A v našem aktuálním věku jsou vzpomínky na dětství našim stále častějším tématem. Za těch padesát let došlo
k obrovským změnám. Ve Staré Bělé (v Proskovicích) a jistě
taky v Mošovcích. V hospodářství, politice a samozřejmě
v rodinách. Ale zážitky z dětství – to se nedá zapomenout.
U mne k nim určitě patří i dvě setkání s mošovskými chlapci
i dívkami v r. 1960.
Srdečně všechny zdraví Karel Sýkora,
Ostrava-Proskovice a Stará Bělá

Fotbalové utkání Mošovce – Stará Bělá (VIII,B tř.) 1 : 3, červen 1960. V tmavých dresech zleva nahoře: Klečka, Hurník, Slamečka, Sýkora, Štverka, Adámek,
Hajný, Zezulka, zleva klečící Šebesta, Jakubek a brankář Ševčík. Autor příspěvku pátý zleva nahoře.
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Od 2. 11. 2009 je vo vašej peknej obci Mošovce zriadená prevádzka kaderníctva, kde sú vám poskytované služby
dámskeho, pánskeho a detského strihania s kompletnou starostlivosťou o vaše vlasy (farbenie, melírovanie, trvalá ondulá-cia ...). Nebolo to ľahké obdobie, predchádzalo tomu veľa práce aj z toho dôvodu sa otvorenie predlžilo zo septembra na november. Preto sa vám chcem poďakovať za trpezlivosť. Viem, že aj v minulosti tu boli poskytované tieto služby,
ktoré sa po odchode pani Mikušovej skončili. Preto vás chcem aj takýmto spôsobom osloviť a pozvať do staronových
priestorov (budova za Obecným úradom), ktoré mi boli poskytnuté od Obecného úradu. Touto cestou sa chcem poďakovať OcÚ Mošovce za túto možnosť. Teším sa na vašu návštevu.
Mária Chromeková

Podujatia na rok 2010
Fašiangy – 13. 2. 2010 – pochod masiek a dychovej hudby obcou, večer fašiangová zábava
Stavanie mája – 30. 4. 2010 – celoobecné podujatie s kultúrnym programom detí ZŠ J. Kollára a ZUŠ
Deň matiek – 9. 5. 2010 – celoobecná oslava Dňa matiek s vystúpením detí MŠ, ZŠ J. Kollára a ZUŠ
Mošovský sedmohlások – máj 2010 – okresná súťaž detí v speve slovenských ľudových piesní.
Toto podujatie organizuje každoročne Základná škola J. Kollára v Mošovciach
Olympijský festival detí a mládeže – jún 2010 – ukončenie školského roku
Súťaž hasičských družstiev O pohár starostu obce Mošovce – prvá júlová nedeľa patrí vždy
požiarnikom z blízkeho i ďalšieho okolia, ktorých družstvá mužov a žien súťažia v požiarnom útoku
na ihrisku ŠK DRIENOK.
Kontakt: Obecný úrad Mošovce, Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce, tel.: 043/494 41 00
Celoobecné oslavy 777. výročia vzniku obce Mošovce – 6.–8. 8. 2010 – spojené s otvorením
Domu Jána Kollára a súčasne oslavy 135. výročia vzniku DHZ
Memoriál Stana Géryka – august – futbalový turnaj
Volejbalový turnaj mužov a žien o Putovný pohár ŠRZ DRIENOK – 27.–29. 8. 2010 – na počesť
výročia SNP s medzinárodnou účasťou. Kontakt: Juraj Zubáň, Mošovce,
Čerňakovo 39, 038 21 Mošovce, tel.: 043/ 494 43 80
Mošovský jarmok – 1.–2. 10. 2010 – poriada obec v priestoroch námestia. Jarmok je spojený
s oblastnou výstavou hospodárskych zvierat, drobného zvieratstva, exotického vtáctva, hydiny,
zeleniny, ovocia a kvetov s bohatým kultúrnym programom.
Kontakt: Obecný úrad Mošovce, Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce, tel.: 043/494 41 00
Mikuláš – 6. 12. 2010 – patrí deťom, prichádza s darčekmi obdarúva všetky mošovské deti do veku 14 rokov.
V tento deň sú Mošovské zimné radovánky podujatím, kde miestni občania ponúkajú svoje výrobky
navodzujúce atmosféru Vianoc. Nechýba kultúrny program detí miestnych škôl. Podujatie organizuje
obec za pomoci miestnych sponzorov.
Kontakt: Obecný úrad Mošovce, Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce, tel.: 043/494 41 00
Futbalový turnaj OLD BOYS – december 2010
Vianočný stolnotenisový turnaj – december 2010
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