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Vážení Mošovčania,
v striedaní práce i oddychu, starostí i radostí, povinností
i zábavy sme sa ani nenazdali a „prehupli“ sme sa do roku
2018.
V tomto roku si pripomenieme viacero významných okrúhlych výročí v živote našej spoločnosti, ktoré ovplyvnili jej ďalší vývoj pozitívne, ale žiaľ, niektoré aj negatívne.
V našej obci zorganizujeme aj tradičné kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Ich termíny nájdete v obecnom kalendári, ktorý ste už dostali do domácností.
V tomto príhovore Vám, vážení spoluobčania, nebudem dopodrobna rozpisovať hodnotenie našej práce v roku 2017 tak,
ako som to urobil pri roku 2016. V krátkosti len vymenujem
zrealizované aktivity:
– prvá etapa rekonštrukcie zdravotného strediska
(19.889,– Eur),
– investície do ŠRZ Drienok, s.r.o. – recepcia, rekonštrukcia vrtu, odvodnenie (19.279,– Eur),
– rekonštrukcia sociálnych zariadení a čiastočne obslužných priestorov domu smútku (10.618,– Eur),
– oprava verejného osvetlenia na ulici Vidrmoch (3.550,–
Eur),
– odvodnenie dolného dvora obecného úradu a rekonštrukcia oplotenia (4861,– Eur),
– rekonštrukcia ciest na Prostrednicu a za ŠRZ Drienok,
– rekonštrukcia oplotenia na multifunkčnom ihrisku a zakúpenie zámkovej dlažby,
– vybudovanie novej dažďovej kanalizácie na ulici Dolný
riadok
– množstvo iných menších akcií, ktoré robila obec svojpomocne.
V priebehu roku 2017 ste do domácností dostali množstvo
písomných materiálov k rôznym problematikám spojených

s výstavbou oblastného strediska služieb spoločnosti SWIETELSKY a petície proti tejto investícii. Svoje názory k tomuto som písomne prezentoval a stojím si za nimi dodnes.
Stratou tohto investora sme prišli o veľké financie a nevybudovanie novej križovatky sme pocítili zvýšením dopravy najviac na ulici F. Kafendu. Financie chýbali a chýbajú a s tým
súvisí, že nastali problémy pri zostavovaní rozpočtu na rok
2018. Museli sme aspoň niektoré poplatky v školstve a v sociálnej oblasti zvýšiť, aby sa mínus v týchto oblastiach nezvyšoval a v rozpočte zostali financie aspoň na pokračovanie rekonštrukcie zdravotného strediska, výmenu dvoch havarijných
rozvodní verejného osvetlenia na uliciach F. Kafendu, SNP
a na najnevyhnutnejšiu údržbu obecného majetku. Na dokončenie rekonštrukcie domu smútku, opravu chodníkov a ciest,
na spolufinancovanie výstavby zberného dvora, na výstavbu
nových šatní na futbalovom ihrisku, alebo na generálnu opravu multifunkčného ihriska si bude musieť obec vziať úver, ak
tieto potrebné investičné akcie bude chcieť zrealizovať. Záleží
to však na poslancoch obecného zastupiteľstva, či úver a úpravu rozpočtu obce na rok 2018 odsúhlasia a ktoré z týchto investičných akcií vyhodnotia, že je potrebné realizovať.
V roku 2017 sme zorganizovali podobné podujatia ako
v roku 2016. Myslím si, že úspešne. Pripravili sme aj nové podujatie – Festival klobás, ktorý sa stretol s veľmi priaznivými
reakciami širokej verejnosti. Druhý ročník je naplánovaný na
17. 11. 2018 a verím, že nájde pokračovateľov aj u nástupcov
po komunálnych voľbách, ak budú skôr, ako je tento termín.
Ocenením, že akcie v obci pripravujeme dobre a zodpovedne
bude aj skutočnosť, že 4. ročník Mošovského duatlonu bude aj
Majstrovstvami Slovenska v duatlone, ktoré sa budú konať dňa
9. 9. 2018. Už samozrejmosťou je jarmok, ktorého 24. ročník
pripravíme a zorganizujeme v dňoch 5. a 6. októbra, t. j. tradične v prvý októbrový víkend.
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Využívam tento priestor na opravu jedného chybného termínu z obecného kalendára. Fašiangy budú samozrejme v sobotu 3. 2. 2018. Za chybný údaj sa ospravedlňujem.
Špeciálne si dovolím spomenúť, že sa nám v uplynulom
roku podarila zrealizovať úloha z volebných programov aj
z predchádzajúcich období. Obec vďaka prístupu niektorých
aktívnych jednotlivcov zriadila Klub dôchodcov, ktorého činnosť sa sľubne rozbehla, myslím si, že k spokojnosti pravidelných účastníkov stretnutí v klube a na spoločných výletoch.
Verím, že na tieto stretnutia prídu aj ďalší dôchodcovia, ktorí
sú počtom najsilnejšou skupinou v obci.
Aj v roku 2017 sme prijali a aktualizovali množstvo obecných predpisov. Všetky, ale aj ďalšie materiály sú zverejnené
na webovej stránke obce – www.mosovce.sk. V tejto práci je
potrebné ďalej pokračovať, nakoľko zákony sa neustále menia
a novelizujú.
V nasledujúcom období musíme ešte vyriešiť, pre našu
obec, ale aj mesto Turčianske Teplice, problematiku nejasných
predpisov a nevýhodných zmlúv týkajúcich sa Združenia obcí
Horného Turca na ochranu životného prostredia (oficiálny názov pre skládku komunálneho odpadu Horná Štubňa, na ktorú
obec prostredníctvom Technických služieb vyváža odpad).
O problematike už bolo dvakrát písané aj v Živote Turca. Táto
problematika sa, žiaľ, stáva zrozumiteľnou už len pre právnikov a nezainteresovanému človeku je to ťažké vysvetliť. Čo sa
týka Spoločného obecného úradu Turčianske Teplice, ktorý
vykonáva vymedzenú agendu obecného úradu, sú problémy
týkajúce sa zmlúv už vyriešené.
V závere ešte spomeniem účasť občanov na rokovaniach
obecného zastupiteľstva. V roku 2017 po dlho pripravovanej
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novelizácii Rokovacieho poriadku obce Mošovce sa účasť výrazne zvýšila, aj keď niektorí účastníci prejavili nespokojnosť,
ako sú ich vystúpenia upravené týmto rokovacím poriadkom.
Obecné zastupiteľstvo je však malý „parlament“, ktorý musí
niekto viesť podľa určitých písaných pravidiel. Ak by tomu tak
nebolo, potom sa stane z tohto miesta „tržnica“... Tieto pravidlá môžu poslanci OZ ďalšou novelizáciou rokovacieho poriadku zmeniť. Pokiaľ tomu nie je tak, ja, ako predsedajúci OZ,
sa musím riadiť pri vedení zasadnutí týmto platným predpisom.
V roku 2018 sú naplánované tieto termíny zasadnutí OZ:
I. 24. januára, II. 7. marca, III. 18. apríla, IV. 20. júna, V. 12.
septembra, VI. 7. novembra, VII. 12. decembra.
Termíny zasadnutí v novembri a decembri sa môžu zmeniť
z dôvodu konania komunálnych volieb. Verím, že sa týchto
volieb zúčastníte. Svojim hlasovaním máte možnosť zhodnotiť
prácu volených predstaviteľov našej obce, ktorí budú chcieť
pokračovať vo svojej práci, prípadne dať mandát iným záujemcom o túto prácu.
Touto cestou ďakujem tým, ktorí v roku 2017 robili v prospech obce, spoločenských a záujmových organizácií, športovcov, alebo ich sponzorsky podporovali. Verím, že v tejto činnosti budú pokračovať aj v roku 2018.
Vážení spoluobčania, želám Vám do nového roku každému
to, čo najviac potrebuje a čo mu najviac chýba – chorému
zdravie, nešťastnému šťastie, nespokojnému spokojnosť, neúspešnému úspech, opustenému priateľstvo a lásku, nezamestnanému prácu, chudobnému peniaze..., alebo jednoducho, všetko dobré v roku 2018.
Peter Košík
starosta obce

Prehľad investícií do majetku obce v rokoch 2015 – 2017
Rok 2015
Investície v celkovej výške 59 204,84 Eur, z toho:
o obstaranie ÚPD vo výške 2 104,16 Eur. Územno-plánovacia dokumentácia bola v roku 2015 v celkovej výške
30 574,41 Eur zaradená do užívania.
o softvér – IS na spracovanie a evidenciu agendy na jarmok vo výške 2 500,– Eur,
o nákup traktorovej kosačky vo výške 2 815,– Eur,
o nákup štiepkovača za traktor vo výške 2 400,– Eur,
o rekonštrukcia sociálnych zariadení v prístavbe budovy
ZŠ vo výške 13 414,80 Eur,
o predĺženie verejného osvetlenia na ulici Starý rad vo
výške 3 849,60 Eur,
o rekonštrukcia strechy garáže vo výške 5 480,54 Eur,
o investície do ŠRZ Drienok boli vo výške 26 640,74 Eur
nasledovne:
o soc. zariadenie pre personál penzión ŠRZ 749,50 Eur
o sklad zeleniny penzión ŠRZ
580,00 Eur
o zadná chodba penzión ŠRZ
838,00 Eur
o rekonštrukcia penzión ŠRZ
7 548,47 Eur
o rekonštrukcia bazénov
5 100,47 Eur
o strecha AQUA
7 580,26 Eur

o rekonštrukcia horných soc. zariadení
o rozvodné skrine

650,00 Eur
3 594,04 Eur

Z vlastných finančných prostriedkov v roku 2015 obec investovala 35 072,45 Eur, zvyšok investícií vo výške 24 132,39
Eur obec uhradila zo zostatku prijatých návratných zdrojov financovania – z úveru, ktorý bol obci poskytnutý v roku 2014.

Rok 2016
Investície v celkovej výške 55 563,13 Eur, z toho:
o rekonštrukcia sociálnych zariadení a školskej jedálne
v Materskej škole vo výške 15 140,81 Eur,
o vybudovanie prípojok na jarmok vo výške 8 397,81 Eur,
o vypracovanie projektu Zberný dvor vo výške 936,– Eur,
o projekt na detské + fitnes ihrisko vo výške 400,– Eur,
o projekt na kotolňu pre OcÚ vo výške 250,– Eur,
o rekonštrukciu kúrenia v budove OcÚ vo výške 11 592,74
Eur,
o elektrická rúra do školskej jedálne ZŠ vo výške 2 835,07
Eur,
o rekonštrukcia 4-miestnych chatiek ŠRZ Drienok vo výške 618,86 Eur (faktúra z roku 2015),
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o rekonštrukcia stanového tábora ŠRZ Drienok vo výške
2 682,61 Eur (faktúra z roku 2015),
o rekonštrukcia bufetu Šmak v areáli ŠRZ Drienok vo výške 3 021,77 Eur,
o bazénová technológia v areáli ŠRZ Drienok vo výške
9 687,46 Eur.

Rok 2017
Investície v celkovej výške 71 533,24 Eur, z toho:
o porez guľatiny – strecha Domu smútku vo výške 845,68
Eur,
o projektová dokumentácia na stavebné úpravy sociálnych
zariadení v Dome smútku vo výške 120,– Eur,
o stavebné úpravy sociálnych zariadení v Dome smútku vo
výške 8 900,– Eur,
o stavebné úpravy v Dome smútku – vysekanie, osadenie
vchodových dverí, doplnenie elektroinštalačného a vodoinštalačného materiálu vo výške 1 598,– Eur,
o doplnenie verejného osvetlenia na Vidrmochu vo výške
3 550,92 Eur,
o vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie
a stavebné úpravy Zdravotného strediska vo výške
2 500,– Eur,
o okná a stavebné úpravy na Zdravotnom stredisku vo výške 15 963,50 Eur,
o vypracovanie projektovej dokumentácie na plyn na
Zdravotné stredisko vo výške 1 210,– Eur,
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o poplatok za prípojku plynu vo výške 216,36 Eur,
o vysokotlaké hasiace zariadenie pre DHZ vo výške
4 000,– Eur,
o rekonštrukcia oplotenia multifunkčného ihriska vo výške
1 013,68 Eur,
o rekonštrukcia oplotenia pri budove OcÚ vo výške
4 861,– Eur,
o nákup zámkovej dlažby na vybudovanie nového chodníka vo výške 1 441,– Eur,
o panva elektrická výklopná smažiaca do školskej jedálne
ZŠ vo výške 1 910,40 Eur,
o vstupné dvere hliníkové do prístavby budovy ZŠ vo výške 4 123,64 Eur,
o rekonštrukcia vrtu VR. 1 v areáli ŠRZ Drienok vo výške
4 279,06 Eur, ktorú bolo treba vykonať z dôvodu novely Vodného zákona,
o odvodenie studne v areáli ŠRZ Drienok vo výške 2 000,–
Eur,
o poskytnutý kapitálový transfer na vybudovanie recepcie
v areáli ŠRZ Drienok vo výške 13 000,– Eur.
Podstatná časť zrealizovaných investícií v rokoch 2015 –
2017 vyplynula z požiadaviek odstrániť havarijný stav a zabezpečiť prevádzkyschopnosť jednotlivých obecných zariadení
vyplývajúcich z kontrol zo strany štátnych orgánov. Nakoľko
obec bola zaťažená úvermi (jeden úver bol splatený vo februári 2017, druhý úver má dobu splatnosti v roku 2024), nebolo
v uvedených rokoch možné realizovať ďalšie potrebné investície.
Mária Solárová

Schválený rozpočet obce Mošovce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je
rozpočet obce. Rozpočet obce na rok 2018 spĺňa hlavnú podmienku zostavenia rozpočtu stanovenú v § 10 ods. 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a to povinné zostavenie bežného rozpočtu ako vyrovnaného alebo prebytkového. Rozpočet obce bol zostavený na základe požiadaviek rozpočtových
organizácií zriadených obcou (Materská škola bez právnej
subjektivity, Základná škola, Základná umelecká škola) a potrieb obce. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi
a postupne upravené na základe dodržania zásady vyrovnaného rozpočtu.
V predpokladaných príjmoch rozpočtu na rok 2018 sa vychádza zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2018. Podstatnú
časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach
v správe obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Ostatné
príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované
podľa platných VZN v obci, podľa nájomných zmlúv a podľa
porovnateľných reálne dosiahnuteľných daňových príjmov.
Rozpočet obce je otvorený dokument, ktorý v priebehu roka je možné na základe vývoja tvorby verejných zdrojov zákonným spôsobom aktualizovať. Výdavková časť rozpočtu obce Mošovce na rok 2018 vychádza z doteraz známych skutočností, pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia za
predchádzajúce roky a predpokladanej výške podielových da-

ní poukázaných územnej samospráve a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov obce.
Vychádza taktiež z povinností pre obec uložených zákonmi,
z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov
a prevádzkových potrieb. V rozpočte sú zapracované dotácie
na prenesený výkon štátnej správy a dotácie na vzdelávanie.
Rozpočet obce obsahuje aj dotácie pre CVČ a dotácie poskytované obcou v zmysle platného VZN.
Financovanie originálnych kompetencií pre školy a školské
zariadenia sa zabezpečuje dotáciou z rozpočtu obce a financovanie prenesených kompetencií dotáciou zo štátneho rozpočtu.
Rozhodovanie o príjme a prioritách kapitálových výdavkov
je v kompetencii obecného zastupiteľstva. Pre tvorbu a schvaľovanie kapitálového rozpočtu nie je stanovená povinnosť vyrovnaného rozpočtu.
Kapitálový rozpočet obce pre rok 2018 obsahuje nasledovné investície:
– rekonštrukcia kúrenia v zdravotnom stredisku vo výške
30 000,– Eur
– stavebné úpravy tried v budove materskej školy vo výške 3 000,– Eur
– rekonštrukcia sociálneho zázemia na futbalovom ihrisku
– spoluúčasť vo výške 6 000,– Eur.
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Mošovské múzeá v roku 2017
Aj v tomto roku sprístupnili múzeá svoje expozície tuzemským aj zahraničným návštevníkom. Vďaka rodine Anny
Michalcovej boli zútulnené priestory múzeí rôznymi vyšívanými a háčkovanými dečkami a tkanými kobercami.
V roku 2017 navštívilo Múzeum Jána Kollára 903 návštevníkov, z toho 750 platiacich. Múzeum mošovských remesiel
navštívilo 744 návštevníkov, z toho 620 platiacich. Tržba
za vstupné a predaj propagačných materiálov oboch múzeí
bola 1173,20 Eur. Z toho za vstupné 694,00 Eur a za predaj
479,20 Eur.
Expozície múzeí navštívili žiaci základných škôl z Mošoviec, Kláštora Pod Znievom, ZŠ s MŠ z Turčianskych
Teplíc, Jozefa Krónera z Martina, Hronských Kľačian, Sučian,
Čadce a Banskej Bystrice. Zo stredných škôl to boli Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy z Lučenca, Gymnázium
Viliama Paulinyho-Tótha z Martina a gymnázium z Levíc.
Mošovské múzeá navštívili aj učitelia z Poľska, Španielska,
Talianska a Česka v rámci projektu Základnej školy v Mošovciach „TAKE THE E-TRAIN“. Ide o projekt zameraný na ľudové tradície.
Aj počas tohtoročného jarmoku navštívili obe múzeá jarmočníci, ktorí si našli čas a popri potrave tela mysleli aj na
svoju dušu. Počas dvoch jarmočných dní navštívilo Múzeum
Jána Kollára 141 návštevníkov a Múzeum mošovských remesiel 265 návštevníkov z rôznych regiónov Slovenska i zahraničia (Krahule, Somorova Ves, Nová Dubnica, Žilina, Poľsko).
Múzeá navštívili aj návštevníci z Bratislavy, Trenčína,
Lučenca, Dolnej Strehovej a Košíc. Kúpeľní hostia z Trnavy,
Vrbového, Chtelnice a Brezna. Záujem o mošovské múzeá
mali i kolegovia múzejníci z Parku miniatúr v Podolí i z Poš-

Praprapravnučka Jána Kollára Ľudmila Schulz s lektorkami múzea

tového múzea v Banskej Bystrici. Tradíciu návštevy múzeí počas letných prázdnin neprerušilo ani Centrum voľného času
z Kysuckého Nového Mesta. Do programu exkurzií po pamiatkach Slovenska si nás zaradili i rôzne jednoty dôchodcov
– napríklad zo Zemianskych Kostolian, Slovenský zväz telesne postihnutých z Bytče, ale i turistické krúžky – Rástočno
(Prievidza), Rajec. Expozície navštívil aj Cirkevný zbor ev.
cirkvi a.v. z Banskej Štiavnice.
Niekoľkokrát navštívil Múzeum Jána Kollára predseda občianskeho združenia Slavica z Nitry Miloš Zverina. Výsledkom jeho nadšenia mošovskou expozíciou bolo aj realizovanie
prvého ročníka Oslavy slovanstva v Mošovciach dňa 29. 10.
2017.
Mošovské múzeá opäť navštívili aj zahraniční návštevníci –
Cestovná kancelária Vsacan zo Vsetína; Jednota dôchodcov
z Moravy; Pobeskydskí priatelia výtvarného umenia z Frýdku
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Prapravnuk Jána Kollára Gerald Schnabelrauch s manželkou a neterou
Ľudmilou Schulz

Místku; profesor zo Školy histórie, filozofie, politológie a medzinárodných vzťahov Alexander Maxwell z Victoria univerzity vo Wellingtone v Novom Zélande. Tento profesor sa venoval prekladu niekoľkých diel Jána Kollára.
Dňa 28. augusta navštívili Múzeum Jána Kollára redaktorka RTVS Zuzana Ševčíková s kameramanom Igorom
Demčákom, aby tu natočili reportáž o Kollárovi a Mošovciach
do relácie RTVS Ahoj Slovensko. Relácia bola odvysielaná
12. septembra na druhom programe Slovenskej televízie.
Pre mňa osobne bolo nesmierne vzácne a inšpiratívne stretnutie s praprapravnučkou Jána Kollára Ľudmilou Schulz, ktorá 17. novembra navštívila už po druhýkrát expozíciu Múzea
Jána Kollára. Pani Ľudmila sa veľmi zaujíma o svojho slávneho predka. Snaží sa učiť nemecky a čo najviac sa dozvedieť
o Jánovi Kollárovi. Bolo pre mňa prekvapením, keď v expozícii múzeu uvidela fotku z roku 1963, na ktorej sú účastníci
osláv 170. výročia narodenia Jána Kollára pred sýpkou jeho
rodného domu. Pani Ľudmila poznala napríklad Jána Mičíka
Dolného, Ruda Brtáňa, ale i ďalších mošovčanov a priaznivcov Mošoviec. Týchto osláv sa osobne zúčastnila jej mama
Kerstin a babka Ľudmila s dedkom Walterom. Verím, že kontakt s pani Ľudmilou bude pokračovať a ja Vás budem v ďal-

Ľudmila Schulz so synmi Filipom a Viktorom

šom čísle Hlasu Mošoviec informovať o ďalších žijúcich potomkoch tohto nášho slávneho rodáka. Dňa 29. júla 2018 bude 225 rokov od narodenia Jána Kollára. Určite to bude jedna
z príležitostí stretnúť sa v Mošovciach aj s Ľudmilou
Schulzovou.
Adriana Brázdová

Oslavy slovanstva v Mošovciach
Ja to cítim, že celé Slavenstvo
moje jest a já som opět jeho.
To má hrdost, to má pýcha jestiť,
o ktorú sa připraviti nedám
Ján Kollár
V poslednú októbrovú nedeľu minulého roku sa v spolupráci s obcou Mošovce, občianskym združením Slavica
z Nitry, občianskym združením Občina Turiec, Mladou maticou v Nitre a občianskym združením Sofian uskutočnil prvý
ročník osláv slovanstva v Mošovciach. Zahájenie osláv bolo
na mieste rodného domu Jána Kollára. Úvodné slovo predniesol predseda občianskeho združenia Slavica v Nitre Miloš
Zverina. Odborný výklad o živote Jána Kollára a výňatok z jeho myšlienok o slovanskej vzájomnosti predniesla lektorka
múzea, ktorá prítomných previedla expozíciou Múzea Jána
Kollára. Slávnostný sprievod pokračoval k Múzeu mošovských remesiel, kde po prehliadke expozície a odbornom výklade za budovou múzea (kaplnka Révayovcov) boli zasadené
stromy symbolizujúce slovanstvo a všeslovanské hnutie (lipa

a dub). Účastníci osláv sa presunuli na námestie, k soche Jána
Kollára, kde po úvodnom prednese úryvku zo Slávy dcery
v podaní Danuši Lúdikovej, odzneli príhovory starostu obce
Mošovce Ing. Petra Košíka, zástupcov občianskych združení
a mošovskej evanjelickej farárky Mgr. Andrey Cabadovej. Po
ukončení oficiálnej časti sa prítomní presunuli do evanjelického kostola, kde je umiestnená pamätná tabuľa hlásateľa
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všeslovanskej vzájomnosti Jána Kollára. Z jeho knihy O literárnej vzájomnosti
dovoľte citovať niekoľko jeho myšlienok:
„Literárna vzájomnosť môže i tam byť
a jestvovať, kde národ
žije pod viacerými
žezlami, kde je rozdelený do viacero štátov, kráľovstiev, kniežatstiev, panstiev alebo republík. Vzájomnosť je možná i tam,
kde v jednom národe
je viacero náboženstiev, cirkví a vierovyznaní, kde nájdeme
rozličné písmo a písmená, pásma a krajiny, zvyky a obyčaje.
Svetským vrchnostiam a zemepánom nie je nebezpečná, pretože necháva na pokoji hranice a krajiny, závislosť poddaných
od toho alebo oného monarchu a iné podobné politické okolnosti, uspokojuje sa s jestvujúcim stavom vecí, podrobuje sa
všetkým vládnym formám, všetkým spôsobom občianskeho života, nedotýka sa práv a zákonov cudzích krajín, skrátka žije
s každým vládcom v mieri, s každým susedom v priateľstve.“

„Hovorí sa: „Slovanská povaha je príliš mierna, príliš nežná, príliš mäkká, nemá vraj potrebnú silu a energiu pre niečo
veľkého, ako je vzájomnosť alebo prevzatie a splnenie oného
veľkého určenia.“ Na to odpovedáme: netreba byť Slovanom,
treba len myslieť, aby sme sa presvedčili o sile a energii národa, ktorý si vedel vybojovať vlastnou odvahou a mužnosťou
panstvo nad desatinou zemegule a vo veľkých búrkach mnohých stáročí v najprudších útokoch mnohých nepriateľov sa
zachoval a uhájil. Pravda, nikdy sa Slovania neuchádzali
o panstvo nad svetom, nezamestnávali sa remeselne krvipreliatím a zotročením druhých národov, lebo si ctili a milovali aj
slobodu nepriateľa, vôbec milovali viac mier ako vojnu. Človek nemá šľachetnejšieho slova pre svoje určenie, ako je sám,
totiž humanitu, pretože on je obrazom Boha, lásky a nežnosti.
Nech sa teda náš národ vždy snaží zachovať jemnejší zmysel,
nežnejší pocit, jemu vrodenú srdečnosť, miernosť a nežnosť
ako najkrajšie perly svojho vnútorného národného života.“
„Múdrejšia časť Slovanov nech sa menej drží vecí, ktoré
nás rozlišujú a odďaľujú ako tých, ktoré nás spájajú. Malé potôčiky sotva unesú brvná a dosky na svojich vlnách. Volga,

Hlas Mo‰oviec
Dunaj unesú veľké lode tam, kde sa ich vody spájajú do veľriek. Táto vzájomnosť neukráti ani jedno nárečie, lebo si každý národný kmeň zachová svoju osobitosť, ostane pri svojom
nárečí a literatúre, ale výtvory druhých slovanských kmeňov
bude poznať, kupovať a čítať. Tu je teda ešte krásne pole pre
každého Slovana, ktorý to myslí verne so spoločným národom:
tu treba dobýjať, ba ešte viac, obrátiť na pravú cestu. Tu treba, aby lepší z národa podali si ruky k tomuto skutočnému svätému spolku. Lebo skutočnou bezbožnosťou je doterajší chlad
a nezáujem, ba často apatia alebo dokonca antipatia medzi
Slovanmi navzájom. Nie ten, kto je medzi Slovanmi prvý, najväčší, najsilnejší, ale ten, ktorý je najvzájomnejší a najviac
s druhými kmeňmi a nárečiami spojený, kto si život a samostatnosť aj menších a slabších najviac ctí a váži: len ten si zaslúži v našich časoch chválu a uznanie a krásne meno
Slovan.“

Myslím si, že v dnešnej uponáhľanej a príliš zložitej politickej situácií má význam podporovať podujatia, ktoré posilňujú súdržnosť medzi ľuďmi a národmi. Na záver môjho príspevku opäť použijem slová Jána Kollára, ktoré vlievajú trochu optimizmu do každodenného života:
„Nech nás ešte čakajú hocaké prevraty sveta a vývoj ľudstva, nemôže raz získaný a vybojovaný duch skutočnej čistej
humanity v umení a vede nikdy viac zahynúť, iba ak s ľudským
pokolením. Bolo treba, ako sme videli, mnoho národov a storočí, aby ho vyniesli a svetoobčiansky zošľachtili a už táto dlhá a drahá minulosť zaručuje jeho trvanlivú budúcnosť.
Dobro stojí všade najväčšie obete, vstupuje len po dlhých krutých bolestiach do života.“
Adriana Brázdová
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Rok 2017 mojimi očami
Milí spoluobčania, priatelia, známi. Aj
tento rok mám možnosť prihovoriť sa Vám
cez náš občasník. Dlho som premýšľala,
o čom budem tento rok písať, lebo sa toho
v obci udialo veľa. Nakoniec som sa rozhodla, že ako členka kultúrnej komisie napíšem
o akciách, ktoré sme robili v priebehu roka
ako komisia a o akciách, ktoré som robila sama ako sprievodkyňa cestovného ruchu na
vlastnú živnosť.
Január
Na začiatku roka sa nám vďaka mrazom,
hasičom a ochotným rodičom podarilo urobiť za požiarnou zbrojnicou klzisko, na ktorom sa naše deti dlho korčuľovali.
Ďalej sa uskutočnil ako každý rok Maškarný ples, ktorý
nám umožnil riadne sa zabaviť.
Marec
V tomto mesiaci som sprevádzala skupinu z celého
Slovenska po našich krásnych Mošovciach. Boli nadšení z toho, čo všetko tu máme a aká bohatá história sa spája
s Mošovcami.
Apríl
v základnej škole sa konala prvá burza použitého oblečenia,
kde mali občania možnosť predať, kúpiť alebo vymeniť použité alebo aj nové oblečenie. Dokonca mali sme aj oblečenie,
ktoré bolo zadarmo.
Máj
Robila som zájazd do Južných Čiech, pozreli sme si Červenú Lhotu, Hlubokú, Jindřichův Hradec, České Budějovice,
Český Krumlov. Trojdňový zájazd bol určený záujemcom,
ktorí ma oslovili a dopredu si zaplatili ešte v januári zálohu,
aby som mohla zaplatiť za ubytovanie.
Jún
Uskutočnila sa veľká akcia na Drienku. Bol to Obecný piknik pre deti a dospelých spojený s dňom detí. Naše deti sa vy-

bláznili na rôznych súťažiach, na ktorých dostali aj sladké odmeny a samozrejme ich čakal aj obed. Predviedli sa nám aj hasiči, policajti a psovodi. Večer bola zábava.
September
Hneď prvý septembrový deň sme boli na
zájazde na Betliari a v jaskyni Domica. Pre
veľký záujem občanov sa nepodarilo zobrať
všetkých do autobusu. Tí, čo boli, prežili
krásny deň. Najmä detičky budú mať na čo
spomínať.
Ďalej sme tu mali celoslovenskú akciu
Mošovský duatlon. Pre spokojnosť vedenia
duatlonovej federácie s organizáciou a úžasným prostredím budú v roku 2018 v Mošovciach Majstrovstvá Slovenska v duatlone.
November
Druhá burza použitého oblečenia plus tentokrát sme pridali aj iné veci, ktoré sa ešte niekomu zídu.
December
Vianočné trhy v Budapešti spojené z návštevou Tropikária.
Pekný slnečný deň, ktorý sme si vychutnali.
Ďalej to bola posledná tohtoročná akcia Mošovské zimné
radovánky. Moja partia mala na starosti zabíjačku. Dva dni
sme pre Vás pripravovali dobroty a svoj čas a aj peniaze sme
použili pre Vás, aby ste boli spokojní. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do pripraveného prasiatka dobrovoľnou sumou
peňazí, ktoré použijeme na nákup sladkostí pre deti na júnový
Obecný piknik.
V tomto článku som nechcela ďakovať všetkým menovite,
čo pri akciách, ktorých bolo neúrekom, pracovali a trávili s nami svoj čas. Hádam sa nikto neurazí (oni vedia, ktorí to sú).
Tak len všeobecne jedno veľké ĎAKUJEM, ŽE STE!
Vám, drahí spoluobčania, prajem krásny zážitkový rok
2018.
Vaša Svetlana

Letný obecný piknik – Rozprávkový les
V sobotu 17. júna 2017 sa uskutočnil v našej obci v areáli
kúpaliska Drienok Letný obecný piknik pre deti, tzv. „Rozprávkový les“. Hlavným organizátorom tohto podujatia bola

Obec Mošovce a poslanci Obecného zastupiteľstva v spolupráci s materskou a umeleckou školou, spoločenskými a športovými organizáciami s podporou miestnych firiem a podnikateľov, dobrovoľníkov. Na rôznych stanovištiach vítali rodiny
s deťmi rôzne rozprávkové postavy ako Červená čiapočka,
čarodejnice, princezné, rozprávkový šašo, lesné víly a mnoho
iných rozprávkových bytostí. Za účasť a športový výkon získali deti pečiatky, s ktorými po nazbieraní plného počtu sa zapojili do losovania o rôzne pekné ceny, ktoré potešili malých
výhercov. Súťaže detí na rôznych stanovištiach zahŕňali: chytanie rybičiek udicou, hádzanie loptičiek a šišiek do rôznych
vedierok, triedenie geometrických tvarov a ovocia, navliekanie korálikov na silon, kde si deti vytvorili pekné farebné náramky. Ďalším stanoviskom bolo kreslenie kriedami na chodníčky alebo obľúbená športová dráha Jamesa Bonda, kde bežali slalom pomedzi tyče, dostupovali na nášľapné kamene, preskakovali prekážky, prechádzali čiernym tunelom a do cieľa
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museli doskákať vo vreci. Malí odvážlivci si vyskúšali aj hasenie prúdnicou, manipuláciu s hadicou v hasičskej výstroji.
Iných zas potešilo maľovanie na tvár za pomoci šikovných rúk
výtvarníčok, ktoré zakrátko premenili deti na rôzne zvieratká
alebo rozprávkové postavy. Účastníci podujatia si mohli pozrieť ukážky skupiny policajných psov cvičených bojových
plemien, zločineckú akciu predvádzanú policajnými majákmi,
ukážku streľby farbou na terč, hasičský útok v prevedení nášho
DHZ Mošovce, ale aj výstavu drobných zvierat ako holuby,
zajace a hydinu, ktorú zabezpečil Slovenský zväz chovateľov
z Mošoviec. Všade vládla spokojnosť, príjemná nálada a chutná vôňa z vareného guľášu, sladkých pochúťok a cukroviniek.
O dobrú zábavu sa postaral Bc. Miroslav Grajciar zo ZUŠ
Mošovce svojou hudbou, ktorá pokračovala detskou diskotékou. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave a zrealizovaní tejto úspešnej akcie podieľali. Ďakujeme predovšetkým
pánovi starostovi, zamestnancom obce a poslancom, kolektívu
kuchyne občerstvenia, učiteľom škôl, ale aj rodičom, že si na-

Hlas Mo‰oviec

šli čas sa tohto podujatia zúčastniť a zároveň potešiť svoje
dieťa, pretože nie je nič krajšie, ako venovať deťom svoj čas
a zároveň vidieť v ich očiach úprimnú radosť.
Dana Zubáňová

ZŠ Jána Kollára opäť v dvoch medzinárodných projektoch
TAKE THE e-TRAIN a FOLK TRADITIONS
sú názvy nových dvojročných medzinárodných projektov
v rámci programu Erasmus+, ktorý odštartovala ZŠ na začiatku tohto školského roka.
V októbri 2017 hosťovalo u nás 12 koordinátorov (učiteľov)
z 5 krajín, ktorí sa spoločne podieľajú na projekte o vlakoch.
Jedným z cieľov je vytvorenie knihy s príbehmi a obrázkami detí – chlapca a dievčaťa – migrantov, ktorí putujú vlakom a postupne navštívia Litvu, Poľsko, Slovensko, Taliansko,
Grécko a Španielsko. V každej krajine sa zastavia a spoznajú
jej kultúru, zvyky, pamiatky, prírodu. Takto postupne vznikne
kniha s obrázkami a príbehmi, ktorú vytvoria nielen naši žiaci, ale aj žiaci partnerských krajín.
Okrem plánovania projektu sa hostia zoznámili so školou,
obcou a jej blízkym okolím. Navštívili Múzeum Jána Kollára,
múzeum remesiel, obecný úrad. Učitelia navštívili materskú
školu, ktorá sa im veľmi páčila. V Martine sa zastavili na
Svätomartinských hodoch, kde ochutnali medovinu a zaujali
ich tradičné remeselné výrobky.
Keďže je to projekt o vlakoch, cestovali do Banskej Bystrice ako inak – vlakom. Prezreli si Múzeum SNP, kde ich uchvátila veľkosť a dominancia pamätníka SNP.
Niektorí hostia a žiaci boli na výlete v Bojniciach, kde navštívili Bojnické kúpele, zámok a ZOO.

Sme veľmi šťastní a hrdí, že patríme medzi malú skupinu
úspešných škôl, ktoré môžu pracovať v rámci projektov
Erasmus+. Už teraz sa tešíme na najbližšie jarné spoločné
stretnutia učiteľov a žiakov v gréckom Volose a v júni poľskom
Krakove.

FOLK TRADITIONS
V dňoch 26. 11. – 29. 11. 2017 sa konal 1. míting druhého
medzinárodného projektu, zameraného na ĽUDOVÉ TRA-
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DÍCIE. V českom Kolíne sa stretli zástupcovia spolupracujúcich krajín – Slovensko, Španielsko, Česko. Dohodli si postup, aktivity i návštevy, ktoré si medzi sebou vymenia. Tak,
ako v projekte o vlakoch, tak i v tomto deti pocestujú do jednotlivých krajín a zahraničné deťúrence zase k nám. Vyskúšajú si pobyt v partnerskej rodine i v škole na vyučovaní.
Zároveň spoznajú pamiatky a rôzne zaujímavosti, ktoré hos-

10
ťujúca krajina pripraví. V priebehu dvoch rokov sa okrem
návštev budú plniť rôzne dohodnuté aktivity, projekty, videá či
výroba maskota projektu.
Tešíme sa na nových kamarátov, spoluprácu a veľa veľa nových zaujímavých aktivít i akcií…
Lenka Hanková a Zuzana Kramarčíková

ŠRZ Drienok, s. r. o. – ďalší úspešný rok
Ako sme Vás oboznámili v minuloročnom Hlase Mošoviec,
hospodárske výsledky spoločnosti neustále rastú. Je to vďaka
tomu, že sme zrealizovali niekoľko investičných akcií, ktoré
nám umožnili zabezpečovať tento rast. Občanom musíme ale
znovu vysvetliť, pretože sa množia dotazy, prečo sme realizovali niektoré investičné akcie. V prvom rade pevné odhradenie
plechovým plotom medzi bazénmi bolo vykonané zo zásadnej
podmienky RúVZ (hygieny) z dôvodu nemožnosti vydania
rozhodnutia o prevádzke hlbokého plaveckého bazénu, aby sa
zabránilo úrazu pri prevádzke letného kúpaliska, ktoré, a tu
musíme podotknúť, je možno prevádzkovať len vďaka vykonaným investíciám do automatických filtrácií a chlórovania. Bez
tejto investície by bolo kúpalisko zatvorené. Či sa plot niekomu páči alebo nie, nie je podstatné, podstatný je výsledok.
Ďalšou otázkou je, prečo sa realizuje výstavba recepcie
a nie napríklad prerobenie pár chatiek. Investícia do recepcie
má tri dôvody, a to:
1. Registrácia hostí prebiehala vždy pri bare v penzióne, čo
pri povinnosti čašníčok pri návale hostí bolo, aj je, veľmi problematické. Obrovský problém nám robia tisícové návštevy.
2. V strategickom rozvoji strediska do roku 2020 máme
prestavbu penziónu s tým, že ubytovacia časť sa prerobí na izby s plným sociálnym vybavením a vznikne tu aj malé wellnes. Z tohto dôvodu by riadenie firmy bolo vykonávané z recepcie, kde by bol zabezpečený priamy styk so zákazníkom.
3. Určite nikoho netešila malá búdka, v ktorej sa vyberalo
vstupné na kúpalisko. Sami uznajte, že každý areál má pri
vstupe budovu, v ktorej s vami personál vybaví všetky náležitosti pobytu, ako aj výber vstupného s kontrolou vstupu na
bráne.
Recepcia je budovaná z časti z prostriedkov obce a z časti
z prostriedkov ŠRZ Drienok. Hrubú stavbu spolu s projektom
zafinancovala obec Mošovce. Celé dokončenie stavby a kolaudáciu zabezpečí ŠRZ Drienok, s. r. o., zo svojich prostriedkov v roku 2018. Celkový rozpočet stavby je 46.000,– Eur.
Obec Mošovce vyčlenila 13.000,– Eur. Vďaka tomu, že ŠRZ
Drienok, s. r. o., má rozšírenú podnikateľskú činnosť o stavebnú, tak náklady podľa prepočtov by mali byť max. do 30.000,–
Eur
Tento rok bola realizovaná ďalšia investičná akcia, a to rekonštrukcia nového napúšťania bazénov z vrtu, kde sme museli reagovať na platnosť prijatého zákona o čerpaní podzemných vôd, kde do konca septembra 2017 muselo byť zriadené
meranie tejto spotreby. Táto akcia sa stihla do začiatku kúpacej sezóny.
Ako sme na úvod hovorili, hospodárske výsledky spoločnosti neustále rastú, avšak tu je treba povedať jednu zásadnú
pripomienku, že celoročné náklady firmy si spoločnosť zabezpečuje sama, a to len z prevádzky v mesiacoch máj – október.

Každý, kto rozumie trošku podnikaniu, si uvedomuje, aký výkon musí spoločnosť v týchto mesiacoch podať. Pre lepšiu
orientáciu Vám uvádzame dosiahnuté hospodárske výsledky
v rokoch 2014 – 2017:

Pri hodnotení týchto čísel treba poznamenať, že máme historicky najvyššiu vybranú a aj odvedenú daň z ubytovania obci Mošovce za existencie ŠRZ Drienok, s. r. o.
Náklady a výnosy zodpovedajú našej činnosti za letnú turistickú sezónu. Tieto výsledky nám pomohli zabezpečiť tak
ozdravovacie pobyty detí, športové sústredenia, rôzne autozrazy, niekoľko výstav psov, preteky musherov, celoštátny motorkársky zraz, ako aj festivaly, a to Festival Drienok a Festival
FourTune. Výhrady zo strany občanov boli v minulosti k Festivalu zdravia, ktorý zo začiatku nebol akceptovaný občanmi
s nadšením, avšak za posledné roky sa to prelomilo. Najviac
výhrad zaznamenal festival FourTune pre jeho štýl hudby. Tu
sa chceme všetkým občanom poďakovať za trpezlivosť aj s tou
poznámkou, že ani my tejto hudbe nefandíme, avšak je to podujatie, ktoré prináša finančný efekt. Aby ste mali predstavu,
tento festival za 3 dni priniesol Drienku 16.000,– Eur na
tržbách, pre obec daň z ubytovania vo výške 1258,20 Eur a podielu na nájme vo výške 649,– Eur. Organizácia tohto festivalu bola zabezpečená na 100% vo všetkých smeroch, čo ocenil
aj Okresný policajný zbor TR.
Je potešiteľná skutočnosť, že všetci zákazníci, ktorí v roku
2017 v ŠRZ Drienku niečo organizovali, alebo sa niečoho
zúčastnili, prejavili záujem aj pre rok 2018 a obsadenosť strediska je už k tomuto dátumu veľmi slušná, čo je aj predpoklad,
že v roku 2018 budú opäť výsledky minimálne na úrovni roku
2017 alebo aj vyššie.
Vážení občania, treba si však uvedomiť, že stredisko sa blíži
k svojmu limitu v rámci letnej turistickej sezóny, a práve preto je naším zámerom do budúcnosti prestavba penziónu na zabezpečenie celoročného príjmu pre spoločnosť, ako aj obec
Mošovce. Myslíme si, že ubytovanie vyššieho štandardu si
naša obec určite zaslúži.
Záverom môjho príspevku sa chcem poďakovať personálu,
vďaka ktorému sme tieto výsledky dosiahli, poslancom obecného zastupiteľstva a pracovníkom OcÚ za spoluprácu, ako aj
Vám, občanom, za pochopenie, trpezlivosť a podporu.
Želám Vám všetko dobré do nového roku 2018.
Pavel Sklenár, konateľ spoločnosti
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Základná umelecká škola Mošovce
Milí občania, pedagogický zbor celý rok húževnato pracoval na rozvíjaní školy. Škola ako taká, je plne organizovaná
a ponúka deťom umelecké vzdelávanie, ktoré pripravuje deti
na štúdium na stredné odborné školy. Plne rozvíja ich záujem
a zručnosti v umeleckej i teoretickej oblasti. Predstava o tom,
čo naša škola ponúka, je často chybná. Rodičia, žiaci, či kolegovia z iných typov škôl vyučovanie na ZUŠ často berú ako
krúžkovú činnosť. S touto mylnou predstavou bojujeme už dlho. Učitelia jednotlivých odborov, ktorí už pracujú u nás dlhšie, podávajú so žiakmi výsledky, či už na súťažiach, či v príprave na stredné umelecké školy. Spolupracujeme aj na programoch a festivaloch obcí. Naša škola spolupracuje a pripravuje program podľa požiadaviek jednotlivých obcí, v ktorých
máme elokované pracoviská. Okrem programov sa zapájame
aj do ozvučovania akcií v našej obci a sme ochotní vždy vychádzať v ústrety.

Poďme sa teda pozrieť na bilanciu akcií a vystúpení za minulý školský rok 2016/2017:
 Mošovský jarmok býva v našej obci každoročne. Pre našu
školu je to vždy prvá väčšia akcia v každom školskom roku, do ktorej sa aktívne zapájame. Z nášho pohľadu by bolo lepšie, keby bol priestor pre našu školu dostatočný.
Našim prianím je posunúť vystúpenie žiakov ZUŠ na neskorší čas, aby sa naplnilo hľadisko väčším počtom ľudí.
 Úcta k starším patrí každoročne do plánu akcií. Tento
školský rok sme sa zapojili aj v obci Malý Čepčín
a Jazernica.
 Mikulášske oslavy v našej obci neboli jediné, škola pripravila zaujímavé programy aj pre obec Trebostovo, Ďanová, Jazernica či Hotel Rezident v Turčianskych Tepliciach.
 Vianočný čas je vždy náročný. Programy a vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy boli okrem našej obce aj
v obciach elokovaných pracovísk – Belá-Dulice, Malý Čepčín, Dubové, Jazernica, Sklené a Slovenské Pravno.
 Nový rok 2017 priniesol mnoho ďalších výziev a podujatí.
Hneď v úvode roka bolo vystúpenie detí tanečného odboru
a DFS Lysec v Skanzene, Fašiangy, Karneval či vystúpenie pre pacientov Onkologického oddelenia v Martine.
 Tento rok sa žiaci hudobného odboru zapojili aj do súťaže
FullStar v Ružomberku.
 V marci sa žiaci hudobného odboru zapojili prvýkrát do
akcie Červeného kríža.

 V mesiac apríl sme boli mimoriadne hrdí na žiačky
Katarínu a Renátu Sumkové, ktoré sa nielen zúčastnili,
ale aj získali zlaté a strieborné pásmo v „Súťaži Českej
a Slovenskej republiky v hre na keyboard“, pod vedením
Evy Krajčovej, DiS. art. Srdečne blahoželáme.
 Stavanie mája v obciach Mošovce, Belá-Dulice každoročne pripravujú manželia Mgr. Eva Dudková a Bc. Jozef
Dudka. Pod ich vedením pracuje DFS Lysec pod
Základnou umeleckou školou Mošovce.
 Deň matiek patrí taktiež k pravidelným podujatiam, do
ktorých sa naša škola zapája s programom. V tomto školskom roku sme so žiakmi pripravili pekné vystúpenie aj do
spoločného programu v našej obci a taktiež sme sa zapojili s programom aj v obci Belá-Dulice.
 Mesiac máj pre našu školu je aj mesiacom, v ktorom sa
musia naše deti preukázať tým, čo sa naučili počas rokov
na našej ZUŠ. Každý absolvent je preskúšaný skúšobnou
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komisiou z technickej oblasti a pripravujú sa aj na záverečný absolventský
koncert v mesiaci jún.
Výchovný koncert spojený s výstavou výtvarného oddelenia sa konal
v obci Slovenské Pravno. Do koncertu sa zapojili učitelia hudobného, literárno-dramatického a výtvarného odboru.
Mesiac jún je v našej škole k mesiacom, kedy sa konajú absolventské
výstavy, koncerty našich žiakov. Sme radi, že naša škola kvalitatívne rastie
a vidieť i počuť to práve na záverečných koncertoch. Boli by sme radi, keby sa tieto akcie stali aj pre našich občanov zaujímavými a prišli sa pozrieť
na žiakov a ich výsledky. V priestoroch školy je celoročná výstava prác výtvarného odboru, ktorá je priebežne obmieňaná a je verejne prístupná.
Okresná hasičská súťaž – z našej strany bolo zabezpečené ozvučenie
akcie.
Letný obecný piknik – tento rok sme sa zapojili už po druhýkrát. Naša
škola pripravila umelecké stánky s tvorivými hrami pre deti, či poskytla
športové nápady pre túto akciu. Do budúcnosti plánujeme stále sa zapájať
a vymýšľať nové aktivity pre deti.
Pre „Valčiansky festival“ si pripravili krásne vystúpenie deti tanečného
odboru DFS Lysec.
„Letný umelecký tábor“ – denný tábor. Tento školský rok sa konal prvýkrát na pôde školy, kde sa mohli prihlásiť deti z celého Žilinského kraja.
Akcia sa tešila peknému záujmu. Nadviazali sme spoluprácu so ZUŠ
J. Potočára v Čadci, čoho dôkazom bolo lektorovanie Mgr. Júlie Weglorzovej. Letný umelecký tábor bol sprevádzaný bohatým programom pre
deti. Doobeda sme spolu pripravovali program na záverečné vystúpenie.
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V hudobnom odbore vznikol malý orchester zložený z violončela, flauty, huslí a gitár. Vo výtvarnom odbore deti pracovali s prírodnými materiálmi, vytvárali kulisy, priestorové diela, no skúsili si aj návrhársku tvorbu modelov. V tanečnom odbore sa deti mohli stretnúť s rôznymi štýlmi tancov. Pre niektorých to boli ich prvé skúsenosti s tancom
a prebudil sa ich záujem aj o štúdium tohto odboru.
Literárno-dramatický odbor pracoval na letnom tábore iba
okrajovo, deti mali pripravené rôzne etudy, témy. Tento rok
to bola spoločná téma pre výtvarný a literárno-dramatický

odbor – indiánska téma. Z nášho pohľadu a reakcie rodičov sa prvý ročník veľmi vydaril.
Ďakujeme a tešíme sa na stretnutia s Vami pri našich
ďalších podujatiach a akciách.
Milan Olšiak, Nadežda Holenková

Klub paličkovanej čipky v Mošovciach
Učarovala mi krása slovenskej paličkovanej čipky. I keď
som pôvodom zo Žiliny, kde sa nepaličkovalo, mnohé roky
som žila v rôznych mestách Slovenska, kde sa mi podarilo
vniknúť do tajov zhotovovania paličkovanej čipky. Stalo sa tak
aj vďaka kurzom paličkovania v Bratislave a následnou mnohoročnou aktívnou činnosťou v Klube paličkovanej čipky
v Petržalke. Aby toto krásne ľudové umenie zostalo zachované pre ďalšie generácie, rozhodla som sa po presťahovaní založiť aj v Mošovciach klub paličkovanej čipky .
Začínali sme sa stretávať u nás doma, prvými nádejnými
čipkárkami boli p. Brázdová, Deméňová a Hessová. Keď nás
bolo viac, s dovolením starostu sme sa presťahovali v roku
2012 na obecný úrad. V súčasnosti má klub 12 členiek, začiatočníčky i pokročilé z Mošoviec, Martina a okolia. Okrem základov paličkovania sa učíme tiež regionálne čipky zo Slovenska a zahraničné z Idrije (Slovinsko). Tvoríme paličkované obrázky, bytové doplnky, vianočné i veľkonočné dekorácie,
každá podľa svojej chuti, potreby a zručnosti. Spolupracujeme
s OZ Pôvabnica Turca v Martine. So združením sme sa zúčastnili čipkárskych trhov v českom Vamberku, výstavy v Mohelnici a festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch. Okrem
toho navštevujeme výstavy čipkárskych klubov a krúžkov.

V posledných rokoch ožíva záujem o paličkovanú čipku.
V rôznych krúžkoch a kurzoch sa pomaly začína kriesiť prekrásne bohatstvo, ktoré uložili v slovenských paličkovaných
čipkách generácie žien i mužov predchádzajúcich storočí.
Preto, ak by ste aj vy chceli vyskúšať paličkovanie, stretávame
sa týždenne vždy v utorok o 16.00 hod na obecnom úrade.
Potreby pre začiatočníčky zabezpečím a tešíme sa na každú
novú budúcu čipkárku...
Jozefa Mojteková
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ROK 2017 – rok 500. výročia reformácie
Milí spoluobčania, bratia a sestry v Pánovi
Ježišovi Kristovi!
Za nami je rok 2017. Pre nás evanjelikov to
bol rok osláv – pripomenuli sme si a oslávili sme
500-té výročie reformácie. V roku 1517 pribil Dr.
Martin Luther na chrámové dvere vo Wittenbergu 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov,
čo rozvírilo vlnu diskusie.
Lutherov duchovný osobný zápas však začal
už omnoho skôr. Spadá do jesene roku 1512, kedy sa ako doktor teológie chystal na prednášky
pre svojich žiakov na výklad žalmov. Práve sa
pripravoval na Žalm 31: „K Tebe sa utiekam, ó Hospodine,
kiež nikdy nie som zahanbený! Zachráň ma svojou spravodlivosťou!“ Pri tomto žalme si uvedomil, že existuje nielen aktívna spravodlivosť – tú, ktorú konáme my, ale aj pasívna spravodlivosť – tú, ktorú Boh dáva veriacemu človeku.
To bol nový pohľad v teológii, nové nazeranie na Písmo
sväté. Napokon z toho vznikli štyri hlavné myšlienky reformácie: sola gratia (jedine milosť), sola fide (jedine viera), sola Scriptura (jedine Písmo) a sola redeptione Christi (jedine
vykupujúci Kristus). Jedine Božou milosťou, jedine vierou
v Neho, jedine dielom spásy Ježiša Krista, ktorý umrel za mňa
na kríži, môžem byť spasený.
Martin Luther povedal: „Neviem nič o Ježišovi Kristovi,
pretože som Ho telesne nevidel a nepočul, poznám iba Jeho
meno... ale to úplne stačí. Vo svojej najväčšej slabosti, v úžase a v pocite hriešnosti, v strachu a v bázni pred smrťou... som
zažil a pocítil Božiu moc, ktorú mi poskytlo toto meno, práve
vtedy, keď som bol zo všetkých stvorení najopustenejším; vtedy ma vytrhlo zo smrti a znovu ma učinilo živým a potešovalo ma v najväčších pochybnostiach.“
A ďalej povedal: „Človek musí do evanjelia vstupovať celý
a odtiaľ vystupovať nový, ako ten, ktorý zo seba stiahol starú
kožu, ako robieva had, keď mu koža zostarne: vyhľadá si uzučkú prasklinu v skale, preťahuje sa ňou a pred ňou potom zanecháva stiahnutú kožu. Takto má človek vstupovať do evanjelia
a Božieho slova, a potešený si prisvojovať Jeho zasľúbenia;
a nebude sklamaný. Takto sťahuje svoju starú kožu, zanecháva
vonku svoj jas, svoje temno, svoju vôľu, lásku, radosť, svoje
reči, skutky a stáva sa celkom iným, novým človekom, ktorý
všetky veci vidí inak ako predtým, inak hovorí, inak miluje,
inak sa raduje, inak koná a putuje životom.“
Doba pre Martina Luthera bola v určitom smere prajná; vynašli kníhtlač, a tak sa jeho myšlienky mohli rýchlo šíriť ďalej.
Luther túžil dať ľuďom Božie slovo do rúk v zrozumiteľnom jazyku, aby ho každý mohol s radosťou čítať, počúvať a učiť sa
mu. V roku 2012 sme si pripomenuli 490. výročie vydania
Lutherovej Novej zmluvy preloženej do nemčiny. Dnes už má
skoro každá domácnosť vo svojej knižnici Bibliu. Tak samozrejmou sa nám stala!
Úsilie Martina Luthera sa vyplnilo. Jeho myšlienky prenikli medzi ľudí a ovplyvnili svet a beh dejín, minimálne dejiny
cirkvi. Neoslavujeme však človeka, ale jeho myšlienky, ktoré
majú čo povedať i dnešnému hľadajúcemu človeku, pýtajúceho sa na rôzne duchovné otázky.
Rok 2017 bol teda rokom osláv reformácie. Túto veľkú udalosť oslávila naša cirkev v celom svete. Po mestách Európy

cestoval veľký kamión, aby prezentoval myšlienky kresťanstva a reformácie. Bolo navštívených 68 miest Európy s väzbou na reformáciu.
Podujatie sa začalo 3. novembra 2016 v Ženeve
a vyvrcholilo 20. mája 2017 vo Wittenbergu.
Takisto aj v našich seniorátoch a zboroch sme sa
na túto udalosť pripravili. V jednotlivých seniorátoch sa konali stretnutia venované odkazu
reformácie. V našom Turčianskom senioráte
sa konala oslava 500-tého výročia reformácie
21. mája 2017 v Žiline. 31. októbra 2017 (na
Pamiatku reformácie) vyvrcholili tieto oslavy v Bratislave –
a to nielen v evanjelickom chráme, ale i v Národnom divadle,
kde uviedli operu pod názvom, aký má i naša evanjelická
hymna „Hrad prepevný“.
Keďže „História je učiteľkou života.“ Spoločenstvo evanjelických žien k 500-ročnici reformácie pripravilo projekt
„Vyšívaná história reformácie na Slovensku“. Ide o sériu vyšívaných obrazov – gobelínov s výjavmi z dejín evanjelickej
cirkvi na Slovensku. Autorkou predlôh obrazov je prof. Ing.
arch. Janka Krivošová, PhD. Sériu 16 vyšívaných obrazov
otvára Modlitba za Slovensko od významného evanjelika,
Milana Rúfusa. Zvyšné obrazy zobrazujú výjavy z dôležitých
medzníkov kresťanstva a reformácie na území Slovenska. Je tu
zachytených veľa evanjelických kostolov, obdobie protireformácie, Tököliho povstanie či Tolerančný patent Jozefa II.
Obrazy približujú i významné osobnosti, ktoré sa podieľali na
rozvoji kultúry a vzdelania našich predkov a ktorí obstáli aj
v ťažkých životných situáciách. Zobrazujú desiatky pokrokových biskupov, kňazov, ale aj panovníkov, šľachticov, mecenášov, národovcov, štúrovcov, spisovateľov, vedcov, politikov
či umelcov, ako aj výnimočné evanjelické ženy.
Pred niekoľkými rokmi sa začal i projekt „500 stromov reformácie“. Tento projekt spojil slovenských evanjelikov na celom svete. Svoj strom reformácie majú i dolnozemskí Slováci
v Srbsku, Chorvátsku a Maďarsku, ale aj v ďalekej Austrálii.
21. októbra 2010 v Lutherovej záhrade vo Wittenbergu zasadil „náš strom reformácie“ za ECAV na Slovensku náš generálny biskup Miloš Klátik. „Strom reformácie“ sa nachádza aj
u nás vo farskej záhrade. Bol zasadený 25. septembra 2011 na
14. nedeľu po Svätej Trojici pri príležitosti osláv 200. výročia
narodenia Michala Miloslava Hodžu.
Takisto vznikla „pamätná medaila“ k 500. výročiu reformácie, ktorou predsedníctvo našej cirkvi ocenilo 500 osobností, ktoré sa zaslúžili o dobré meno našej cirkvi v spoločnosti. Na zberateľské účely boli vyhotovené pamätné mince,
ktoré sú zmenšenou kópiou medaily. Taktiež bola vydaná poštová známka k 500. výročiu reformácie.
Vznikol projekt „Svetlo do tmy“. Ide o originálne pamätné
sviece s textom domácej pobožnosti na Pamiatku reformácie.
V Partizánskej Ľupči totiž majú evanjelici zvyk na Pamiatku
reformácie zapáliť sviece v oknách svojich domov a mať spoločnú rodinnú pobožnosť. Vedenie našej cirkvi sa rozhodlo, že
je to veľmi pekná myšlienka, a preto dala tieto originálne svie-
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ce vyhotoviť pre cirkevné zbory i domácnosti, aby sme nielen
v zborových spoločenstvách, ale i doma v kruhu našich blízkych oslávili Pamiatku reformácie.
Nesmieme ani zabudnúť na modlitebnú reťaz, ktorá vznikla
už 18. júna 2016. V modlitebných spoločenstvách našich cirkevných zborov prebiehalo 500 dní modlitieb za cirkev. Veď
modlitba neodlučiteľne patrí k životu kresťana. Kým čítanie
Božieho slova je pre kresťana prijímaním pokrmu – veď bez
jedla sa nedá žiť – modlitba je pripodobňovaná k dýchaniu,
čiže je pre kresťana ešte nevyhnutnejšia. Potrebujeme modlitby. Potrebujeme modlitby, aby sme mali múdrosť a odvahu –
podobne ako Martin Luther – postaviť sa proti neporiadku
v cirkvi, nesprávnym hodnotám v spoločnosti a zlu vo svete.
Modlíme sa za svoje domácnosti, za manželstvá, deti a rodiny.
Za chorých, umierajúcich i pozostalé smútiace rodiny. Za pokoj a mier v našej krajine. Za požehnanie cirkvi i vlasti našej.
Modlíme sa, veď to je poslaním cirkvi! A jej úloha je v tom
nezastupiteľná. Beda národu, ktorý žije bez Boha! Beda národu, ktorý nemá prosebníkov, ktorí sa modlia zaň!
Rok 2017 bol rokom veľkých osláv. Verím, že všetky podujatia, ktoré naša cirkev pripravila, boli na požehnanie našim
veriacim a na slávu Božiu!
Andrea Cabadová, evanjelická farárka
Parafráza Otčenášu
Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Vieme, že nie si v priestorovej diaľke. Si blízko pri nás, si
uprostred ľudí. A jednako si celkom iný, prítomný vo svojom
a našom svete.
Posväť sa meno Tvoje!
Daj, aby sme sa báli Teba a nie ľudí, aby sme Ťa nadovšetko milovali a dôverovali Ti.

Príď kráľovstvo Tvoje!
Nech príde k nám na zem, do nášho života, do našich dejín.
Daj nám zreteľne vedieť, že svoje kráľovstvo chceš stavať s nami a nikoho sa nechceš zriecť.
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!
Pomôž nám poznať Tvoju vôľu a presaď svoju vôľu tam,
kde my chceme ináč a kde si namýšľame, že to vieme lepšie
ako Ty.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes!
Nám a všetkým ľuďom na zemi daj to, čo potrebuje naše telo. Nech sa darí ovociu na poliach a záhradách, nech napreduje práca v priemysle a hospodárstve. Daj nám nájsť možnosti
lepšie rozdeľovať plody zeme a spravodlivejšie ich deliť medzi
národy.
A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom
svojim!
Prosíme Ťa, odpusť nám, že sa tak často spoliehame na
vlastnú silu a málo si ceníme Tvoju pomoc. Odpusť nám, že sa
vždy nanovo odťahujeme od spoločenstva blížnych a seba považujeme za niečo lepšie, a tým neuznávame potreby blížnych
a nepomáhame im. Pane, daj nám prísť k istote, že Tvoj Syn
Ježiš Kristus nás naozaj oslobodil od každej ťarchy a viny, takže sme sa stali slobodnými odpúšťať aj svojim vinníkom.
I neuvoď nás do pokušenia!
Áno, Pane, chráň nás pred takými situáciami, na ktoré sme
nedorástli. Chráň nás pred ľuďmi, ktorí využívajú naše slabosti, chráň nás pred lákadlami, ktorým nemôžeme odolať. Pane,
vieš, akí sme slabí a náchylní k pádu. Neopusť nás.
Ale zbav nás zlého!
Náhlej nepredvídanej smrti, hrozby vojny a prírodných pohrôm, našej ľahostajnosti a pomstychtivosti, sužujúcej starosti
a našej zábudlivosti, keď ide o iných.
Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.
(Martin Luther, 1526)

Barón František Révai
František Xavier Révai sa narodil 21. septembra 1835
v Budapešti Jurajovi Révaiovi (1799–1859) a Róze, rodenej
Keglevichovej de Buzin (1794–1857). Manželia mali celkovo
sedem detí (Terézia, Alžbeta, Gizela, Ladislav, Etela, Imrich
a Róza, ktorá sa v roku 1856 vydala za Ladislava Cebrián).
František bol najmladší.
O jeho detstve veľa nevieme, avšak v dospelosti žil utiahnuto, bez záujmu o veci verejné, či politiku. Po svojom otcovi
zdedil rozsiahly majetok, avšak ani ten nebol dôvodom, aby sa
vzdal skromnosti, ktorú preferoval. Niektorým záľubám vyšších spoločenských vrstiev však holdoval aj on – rád cestoval
po celom svete a bol vášnivým poľovníkom. Podľa tradície
práve z tohto dôvodu rád navštevoval mošovské hory a trávil
čas v tamojšom kaštieli, ktorý slúžil rodine ako letné sídlo.
Mal blízko aj k miestnym obyvateľom – štubniansky rodák
Ján Reichl (1866–1944) sa stal jeho verným a ceneným služobníkom aj napriek tomu, že bol jeho osud zo začiatku pohnutý. Jeho otec bol husárom rakúsko-uhorskej armády a padol v boji, krátko na to prišiel aj o matku. Do Mošoviec sa dostal ako chránenec ženy, ktorá v kaštieli u Révaiovcov pracovala ako kuchárka. S Františkom sa zoznámil ako štrnásťročný, keď sa barón vrátil po dlhšom pobyte vo Viedni a súhlasil,
aby sa Ján stal jeho osobným sluhom. Sprevádzal ho najmä na
poľovačkách v miestnych lesoch, neskôr ho barón dokonca po-

výšil na svojho sekretára
a umožnil mu, aby mu
robil spoločnosť aj na
dlhších cestách do zahraničia. Ján sa stal
Františkovým obľúbencom, ak nie priamo priateľom, a za verné služby
mu bol v závete odkázaný kaštieľ v Záturčí
s priľahlými majetkami,
čo však vyvolalo veľké
pohoršenie v révaiovskej
rodine.
František zomrel 17.
demcebra 1914 v Budapešti, avšak jeho posledným prianím bolo odpočívať v mošovských le- Hrob Františka Révaia v mošovských
soch. V maďarských no- lesoch
vinách Budapesthirlap
z roku 1914 sa písalo, že pohreb sa bude konať „podľa starých
mravov“ na mošovskom panstve. Zomrel ako bezdetný, a tak
väčšinu majetku zdedila grófka Mária a grófka Rozália Ceb-
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rian, ktorá uzavrela v roku 1894 manželstvo s Jánom Hubai.
Kaštieľ v Mošovciach však navštevovali aj naďalej. Neostali
nič dlžní dobrému menu, ktoré Révaiovcom robil v Mošovciach ich predchodca František. Obci dokonca ponúkli na rekonštrukciu obecného domu sumu 20 000 korún.
Posledná právoplatná majiteľka kaštieľa v Mošovciach,
Rozália Hubaiová, zomrela v Budapešti 30. 11. 1944 a všetok

svoj majetok odkázala manželke svojho syna Ondreja, Edle
Hubaiovej, rodenej Astrup. Krátko po druhej svetovej vojne
bol však révaiovský majetok v Mošovciach skonfiškovaný
uznesením Predsedníctva SNR zo dňa 9. 10. 1945 pod číslom
11343/45 a jeho ďalší osud bol spätý s vôľou štátnej moci.
Katarína Sadloňová

Človek, láska a Božia voľba
„Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha
a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha..... Láska
je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás
a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ (1Jn
4, 7, 10). Božia láska zostáva vždy pevne zviazaná s pravdou
Vtelenia a vykúpenia človeka. V katolicizme je už dávno prítomné systematické rozvinutie tejto témy, ale prečo jej interpretácia voči veriacim a svetu zlyháva? Najmä v Teologickej
sumy sv. Tomáša sú niektoré otázky, pokiaľ ide o racionálnu
reflexiu lásky, úplne kľúčové a patria medzi najvýznamnejšie
texty k tejto téme a v dejinách vôbec. Skreslené a pomýlené
chápanie lásky v tomto svete odzbrojuje aj Cirkev, ktorá
v mnohých smeroch už nie je oporou veriacim, ale len nejakou
poľnou nemocnicou, ktorá ošetruje všetkých a v skutočnosti
nikoho nevylieči. Boh do dejín nezasahuje preto, aby sme zostali stále rovnakí, ale aby sme sa obnovili, pretvorili, aby sme
mohli mať stále väčšie srdce a zmenili svoj život.
Boh miluje človeka a dokázal to tak, že už urobil pre nás
všetko, čo mohol. Preto človek nemá právo robiť niečo proti
Bohu a jeho zákonu a príkazom, pretože naša spása závisí od
nášho konania a ľudské konanie, ak má byť v súlade s Božou
vôľou, vyžaduje obrátenie. Božia láska nie je len nejaká priazeň, sympatia, protekcia alebo výhoda, ale je silnejšia ako
smrť. Preto je potrebné veľa práce, aby človek prešiel od všeobecného chápania lásky k jej uskutočňovaniu rovnako ako ku
konaniu pravdy. Čo pre človeka znamená milovať? Táto otázka nám môže pomôcť k náležitej orientácii vo vlastnom morálnom a duchovnom živote. Preto je pre človeka veľmi dôležité správne pojmové uchopenie samotného pojmu a následné
poznávanie seba a Boha.
Ak sa usilujeme zachytiť, čo patrí do podstaty každej lásky,
je to práve ten moment, že sa dáva. Dokáže spôsobiť, že dve
odlišné bytia si navzájom vyjdú v ústrety. Táto láska je spätá
so silou zjednocovania sa a súčasne je protikladom každej izolovanosti a rezervovanosti. Stvorením Boh povoláva k bytiu
to, čo predtým nebolo. Toto konanie je čistým darom a nemožno ho vysvetliť iným spôsobom mimo lásky. V prvom článku
sv. Tomáš uvažuje o láske v Bohu (ST1, q. 20, ar. 1). V ko-

najúcom subjekte je vôľa buď motivovaná pasívne alebo aktívne. V prvom prípade je motivovaná dobrom, ktoré je poznané
rozumom. V druhom prípade ide o primát vôle vzhľadom na
rozum, teda či samotná vôľa smerujúca k dobru je determinovaná rozumom, hoci aj tu musíme uznať, že musí byť prítomná poznávacia schopnosť vzhľadom na akt vôle; ale samotná
voľba je autonómna. Tieto dve modality (vôľa, ktorá motivuje
a vôľa, ktorá je motivovaná) sú prítomné v jednote subjektu,
ktorý sa realizuje a ktorý je vo svojej voľbe slobodný. Vždy
však platí, že chce realizovať svoje možnosti a práve láska je
tým konaním, ktoré plne rozvíja každú osobu. Volitívna potencia má svoju oporu v tejto mohutnosti. „Primus enim motus voluntatis etcujuslibet appetitivae virtutis est amor“ (ST1.
q.20, ar. 1, resp.). Preto každá voľba a túžba predpokladá amorem, pretože táto láska zodpovedá prirodzenosti subjektu, ktorého je súčasťou (ST1. q.20, ar. 1, resp.). Láska ako činnosť je
v človeku odlišná od vôle, z ktorej vychádza, ale je odlišná
ako druhý akt vo vzťahu k prvému aktu, ako dokonalosť, ktorá
završuje bytie (ens), ktoré je zdokonaliteľné – akt lásky (milovať aktuálne) je odlišný od lásky ako istej mohutnosti, ktorá je
v človeku (schopnosť milovať). V Bohu je dokonalá zhoda medzi predmetom poznania a predmetom lásky. Božia láska je
imanentná činnosť uskutočnená v čírom Akte a je esenciálnym
atribútom. Boh miluje sám seba úplne, skrze svoju esenciu je
prítomný sebe samému. V Bohu nejestvuje rozdiel medzi láskou prirodzenou a láskou zvolenou (je zjavné, že u človeka to
neplatí), a len v Bohu sa stretneme s takouto formou lásky.
Okrem toho Boh, ktorý je príčinou všetkého, miluje všetko pre
nadmernosť svojej dobroty a všetko udržuje v bytí. Božia láska je žičlivá a nezištná, pretože pochádza z Boha ako z dobra
a z Boha ako z milujúceho, a je pre dobro každého. Preto Boh
miluje všetko, čo je a táto láska spôsobuje ich dobrotu.
A z tohto rezultátu vyplýva mimoriadne závažná teologická
formulácia: Nikto by nemohol byť lepším než ostatní, ak by
nebol Bohom viac milovaný. Teda preferencia vyvolených
vzhľadom na nevyvolených sa interpretuje na základe princípu predilekcie: „Cum amor Dei sit causa bonitatis rerum, ut
dictum est, non esset aliquid alio melius, si Deus non vellet uni
majus bonum quam alteri“ (ST1 20, 3 co.).
Ernest Svrček, admin. Rím.-kat. cirkvi Mošovce

Už sa schádzame
S myšlienkou zriadenia Klubu dôchodcov v Mošovciach
sme sa stretávali už tri minulé volebné obdobia, keď si to do
svojich volebných sľubov dávali kandidáti na poslancov a starostu obce. Tieto úvahy rezonovali i pri rôznych spoločných
akciách, hlavne medzi staršími občanmi našej obce. Smutné
však bolo, že už zvolení zástupcovia obce akosi zabudli tieto
sľuby splniť.

V marci 2017 oslovil Jaroslav Borcovan starostu obce Ing.
Petra Košíka s pripomienkou, aby sa začalo s postupnou opravou Strhárskeho domu, kde bol pôvodný zámer zriadiť Klub
dôchodcov. Z tohto stretnutia vzišiel od pána starostu návrh,
využiť 10 rokov nepoužívané priestory v zdravotnom stredisku (predtým dočasný byt pre lekára).
Na základe tejto skutočnosti malá skupina nadšencov –
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Jaroslav Borcovan, Vladimír Bibza a Ivan Ballo – prezrela tieto priestory. Všetci navzájom usúdili, že tieto priestory by vyhovovali Klubu dôchodcov.
Nasledovali jednania v kultúrnej komisii, i na zasadnutí
obecného zastupiteľstva, kde bol dosiahnutý súhlas k zriadeniu klubu.
Začalo sa s upratovaním priestorov. Pánovi Borcovanovi sa
podarilo zozbierať základný nábytok najmä vďaka ústretovosti Jaroslava Rybu, Miroslava Markoviča, Stanislava Géryka
a Tibora Windischa. Popri Jaroslavovi Borcovanovi sa do prác
húževnato zapájali Ivan Ballo, Vladimír Bibza, postupne sa
pridávali Viera Piecková, Dagmar Gáletová, Ľudmila Faťarová
a ďalší. Členovia začali ochotne donášať do klubu vlastné veci
aj hodnotnejšieho charakteru. Svojou čiastkou prispela aj obec
Mošovce.
Spoločným úsilím sa podarilo vytvoriť príjemné prostredie
pre schádzanie sa a aktívnu činnosť dôchodcov.
Dňa 14. júna 2017 sa zišla prvá členská schôdza, kde bolo
prítomných 30 zakladajúcich členov. Za predsedníčku klubu
bola zvolená pani Viera Piecková. Dohodli sme sa, že sa budeme stretávať každý štvrtok od 14,00 hod.
Pri káve a čaji sme spriadali svoje plány do budúcnosti, ktoré sa nám podarilo i zrealizovať. Boli to autobusové zájazdy do
Podhradia, na jarmok do Kláštora pod Znievom, do Rajeckých
Teplíc a boli sme aj v Poľsku. V októbri nás prišli do klubu pozdraviť s milým vystúpením deti z Materskej školy. Mali sme
i prednášku o bylinkách s praktickými radami odborníka z fir-

my Bio Medika. Dobre sme sa pobavili i na Mikulášskom posedení. Mohli ste si nás všimnúť i na Mošovských zimných radovánkach, kde naše členky podávali zdarma vianočný punč.
Pre rok 2018 plánujeme ísť vlakom do Košíc a do Bratislavy. Budeme pokračovať v autobusových zájazdoch podľa
záujmu našich členov. Už teraz pripravujeme niekoľko zaujímavých prednášok a množstvo iných spoločných podujatí.
Tešíme sa na ďalších nových členov. Všetci budú u nás srdečne vítaní a veríme, že aj oni sa budú tešiť na ďalšie spoločné stretnutia!
Výbor Klubu dôchodcov

Obnovenie činnosti Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Mošovciach
Dňa 18. decembra 2017 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Mošovciach, ktorou sa obnovila činnosť
tejto spoločenskej organizácie v obci. Na ustanovujúcej schôdzi, ktorej sa ako hostia zúčastnili predseda oblastného výboru SZPB Martin Radomír Žingor, tajomník oblastného výboru
Štefan Tichý a starosta obce Peter Košík, boli zvolené orgány
základnej organizácie – výbor v zložení: predseda Peter Mojtek, podpredseda Michal Sadloň, tajomníčka Elena Tarašová
a revízor účtov Miroslav Petrovič.
Medzi hlavné úlohy si v roku 2018 základná organizácie
uložila :
– Odsudzovať všetky pokusy o znevažovanie miesta

a významu SNP v slovenských dejinách a odmietať snahu o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku
– Spolupracovať s obcou pri organizovaní pietnych aktov
významných výročí národnooslobodzovacieho boja,
stálej starostlivosti o ochranu a údržbu pamätníkov
a pomníkov hrdinov protifašistického odboja
– V súčinnosti so ZŠ Mošovce vhodnou formou pripomínať jej žiakom významné historické výročia viažuce sa
k domácemu a zahraničnému odboju v rokoch 2. svetovej vojny
– Naďalej rozširovať členskú základňu o občanov, ktorým
nie je osud našej krajiny ľahostajný.
Peter Mojtek

FUTBAL 2017 – SVITLA NÁDEJ
Rok 2017 bol v činnosti futbalového oddielu TJ ŠK
Drienok Mošovce bohatý a zaujímavý. Nebol síce až tak vyšperkovaný výnimočnými podujatiami ako rok 2016, keď si
futbalisti pripomenuli 95 rokov svojej činnosti, no i tak priniesol mnoho vzruchu, potešenia a radosti.
Je škoda, že futbalové dianie v obci nebolo dostatočne
zaujímavé pre zostavovateľov mošovského kalendára 2018,
ktorí mu nevenovali ani jednu snímku, ani jeden mesiac
v kalendári.
Generácie futbalistov v minulosti i súčasní aktéri –
hráči, fanúšikovia, funkcionári, by si to určite zaslúžili.
Veď dlhé roky šírili a šíria dobré meno obce.

Veď v minulom roku 2017 družstvá TJ ŠK Drienok odohrali spolu 72 (!) majstrovských futbalových zápasov, 18 prípravných zápasov a realizovali viac ako 200 (!) tréningových
jednotiek. V rámci súťaží organizovaných Turčianskym futbalovým zväzom hrali 3 družstvá: A-mužstvo dospelých, družstvo žiakov a družstvo prípravky. V týchto súťažiach hrávalo
54 hráčok a hráčov. Okrem toho mimosúťažne sa stretávali
družstvá seniorov a predprípravky, ktorí sú veľkým prísľubom
a budúcnosťou nášho športu. Najmladší hráči majú len 5 rokov
a tí najstarśí hrajúci seniori už dávnejšie prekročili šesťdesiatku.
Výbor pod vedením Ing. V. Jančího pracoval v rovnakom
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zložení ako v predchádzajúcom roku: T. Petrovičová, M. Šavol st., Jaroslav Borcovan, J. Žirko, S. Géryk, P. Daubner. Do
budúcna treba uvažovať o omladení výboru. To sa realizuje
ťažko a pomaly, oživenie a omladenie nemá zatiaľ konkrétnu
podobu, mladší nemajú záujem o dobrovoľnú prácu, resp. sú
vyťažení prácou v prospech seba a svojich rodín.
Rok 2017 sa vo futbalových kruhoch považuje za stabilizačný vo výsledkoch i výkonoch všetkých družstiev, ktoré
štartovali v súťažiach organizovaných Turčianskym futbalovým zväzom.
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ritov súťaže. A zrazu to išlo. Družstvo za polovicu súťaže získalo len o jeden bod menej, ako za celú predchádzajúcu sezónu. Škoda niektorých nevydarených zápasov, inak by po jeseni mohlo byť umiestnené i vyššie ako na piatom mieste.
Dôležité bolo, že na zápasy sa vrátili fanúšikovia a že tí
mohli hráčov po väčšine zápasov vyprevádzať do kabín s potleskom.

A-družstvo dospelí – 1. trieda
Po vcelku dobrej zimnej príprave, keď mužstvo absolvovalo kondičné sústredenie i nádejné prípravné zápasy, prišlo
súťažné trápenie. Hráčom sa od začiatku jarnej časti súťaže neveľmi darilo, často chýbal povestný krôčik, či centimetre, či
proste športové šťastie. A tak miesto boja o popredné miesta sa
hráči i funkcionári až do posledných kôl strachovali o zotrvanie v súťaži.
Hráčom na zápasovej pohode určite nepridalo, že pri trénerskom kormidle sa vystriedali Jozef Lukáč st. a ako hrajúci
tréneri Peter Lúdik ml., Michal Petrovič st., pomáhal
i Miroslav Zubáň. Trénerom ani hráčom nebolo možné vytknúť snahu, jednoducho – nešlo to. Po konci súťaže, keď ŠK
Drienok obsadil 11. miesto, si všetci vydýchli.

V priebehu roku do vedenia mužstva ako tréner pristúpil
Jozef Lukáč ml. a svojim trénerským nasadením presvedčil
o schopnostiach viesť družstvo. Zostava sa nezmenila, no zlepšila sa atmosféra v kabíne, čo sa odzrkadlilo na tréningovej
morálke a následne i na výkonoch mužstva v zápasoch.
Vedúcim mužstva bol Miroslav Ličko.
Tím, ktorý sa v jarnej časti výkonnostne i výsledkovo trápil, v prvých kolách jesene po dobrých výkonoch zdolal favo-

Družstvo žiaci – U15 okres
Družstvo počas celého roku trénoval a v zápasoch viedol
Jozef Lukáč st. V jarnej časti mu významne pomáhala Zuzana
Kepešová, ktorá chlapcom a dievčatám prispela i sponzorsky.
Naši žiaci hrali dobré zápasy i s vedúcimi mužstvami súťaže
a nakoniec obsadili s 52 bodmi výborné 4. miesto s vysoko aktívnym skóre 77:39.
Ako každý rok po jarnej časti muselo družstvo kvôli vekovému limitu opustiť niekoľko opôr a pred trénerom stála úloha, ako ho prebudovať. Jozef Lukáč st. túto úlohu zvládol, naši
žiaci a žiačky hrali dobrý technický a bojovný futbal a výborne reprezentovali obec. Družstvo po jesennej časti sezóny
2017/18 obsadilo vynikajúcu a nádejnú 2. pozíciu.
Počas roku 2017 nás reprezentovali:
Z. Lukáčová, B. Lukáčová, N. Halahijová, L. Lichner,
J. Mateček, L. Jamriška, M. Ličko ml., A. Ličko, D. Páleš,
L. Lvončík, M. Dobrotka, M. Mních, R. Džúr, Š. Čano, E. Železník, S. Kuzma, P. a J. Veterníkovci.
Družstvo prípravka – U11 juh
Družstvo, ktoré trénoval Ing. Jančí, najmä v jarnej časti doplácalo na slabšie obsadené ročníky. Súperi boli starší, fyzicky vyspelejší, a tak naše „nádeje“ bez bodového zisku obsadili 10. miesto.
Určitý obrat nastal v jesennej časti, keď naši ostali praktic-
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ky bez výraznejšej zmeny, no súperi museli svojich hráčov
preradiť do vyššej vekovej kategórie. Družstvo vyhralo 5 zápasov, získalo 17 bodov a obsadilo 6. miesto. Najlepším strelcom bol Filip Kubík, Miško Šipula a Aďo Lomnický patrili
medzi najlepších hráčov súťaže.
Počas roku 2017 nás reprezentovali:
A. Bačová, N. a V. Markové, R. Šnircová, N. Ličková,
A. Lomnický, M. Šipula, F. Kubík, L. Žila, A. Baranček,
D. Páleš, L. a M. Zelina, F. Višňovec, M. Kováčik, M. Svitač,
M. Facuna, P. Daubner, M. Géryk
Veľkými nádejami pre budúcnosť mošovského futbalu sú
chlapci a dievčatá vo veku 5–7 rokov, ktorí sa pravidelne stretávajú na tréningoch pod vedením M. Facunu, P. Svitača
a J. Lukáča st.. U nich zatiaľ viac ako o futbal ide o pravidelné športovanie a získanie športových zručností. No i tak mnohí z nich už hrali aj za družstvo prípravky.
Seniori
Aj chlapi, ktorí už futbal aktívne registrovane nehrávajú, sa
pravidelne stretávajú na ihrisku, či v hale a udržujú si športového ducha. Pomohli zorganizovať a hrali 11. ročník Memoriálu S. Géryka staršieho, zúčastnili sa turnaja seniorov
v Príbovciach. Tento turnaj, ktorého sa zúčastnilo 8 seniorských mužstiev z okolia, naši chlapi vyhrali.
Medzi významné, pravidelne organizované akcie, ktoré by
si tiež zaslúžili miesto v mošovskom kalendári udalostí, určite patrí Turnaj ulíc v halovom futbale. V roku 2017 bol zorganizovaný už 16. ročník tohto predvianočného turnaja za účasti cca 40-tich futbalistov. Zvyčajne na ňom nie je až tak dôležité, kto ho vyhrá (lebo najčastejšie je to Starý rad), dôležitá je
dobrá nálada, zdravé hecovanie a láska k futbalu.
Sme hrdí
Nie je každodennou udalosťou, aby sa niekto z Mošoviec
stal reprezentantom našej krajiny. A o to viac, ak je to v najpopulárnejšom športe – futbale, v jeho ženskej variante.

Hlas Mo‰oviec

Mošovská futbalová rodina je preto veľmi hrdá, že odchovankyne TJ ŠK Drienok – Janka a Zuzka Lukáčové sa prebojovali do reprezentačných futbalových družstiev vo svojich vekových kategóriách a odohrali za našu krajinu reprezentačné
zápasy.
Ďalšie dievčatá, Barborka Lukáčová a Natália Halahijová,
hrávajú okrem zápasov TJ ŠK Drienok i zápasy FOMAT
Martin, ktorý je popredným futbalovým družstvom dievčat
v Žilinskom kraji. Výkony všetkých týchto dievčat sú výsledkom ich vlastnej driny a nasadenia a tiež poďakovaním za prácu ich trénerom.
Dievčatá, blahoželáme, ďakujeme a držíme palce.
Ako ďalej?
Všetky mužstvá všetkých súťaží stále hovoria o potrebe doplniť, posilniť a omladiť káder. A platí to samozrejme i o všetkých mošovských družstvách. No ešte viac to platí o mošovských futbalových funkcionároch. Bolo by vhodné doplniť
ich káder a priniesť nové sily, myšlienky a novú energiu.
Keby sa to podarilo, bolo by to najlepšie ocenenie ich doterajšej práce.
Ako ďalej, to sa treba zamyslieť i pri futbalovej infraštruktúre. Povyše pekne upraveného trávnika sa čupia staré neútulné kabíny, ktoré sú už dávno vo futbalovom dôchodku. Tieto
nezodpovedajú hygienickým kritériám, sú našou hanbou a potreba omladiť práve kabíny a sociálne zariadenia je najväčšia.
Preto výbor TJ ŠK Drienok okamžite zareagoval na výzvu
Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na získanie dotácie na
rekonštrukciu infraštruktúry futbalových štadiónov. Napísal
a zaslal projekt, ktorý bol SFZ vyhodnotený ako najlepší
v okrese. Pre rok 2018 získal dotáciu vo výške 18 tis. EUR.
Prirodzene, čiastka 18 tis. EUR nemôže byť dostatočná na
výstavbu novej sociálnej budovy. Otázne je, či sa oplatí opravovať a rekonštruovať čosi, čo je staré a nevyhovujúce.
Riešením by bolo doplniť dotáciu SFZ o vlastné zdroje a namiesto starej budovy postaviť novú, vyhovujúcu. TJ ŠK
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Drienok však na to vlastné zdroje nemá a v obecnom rozpočte nie je priestor pre investičné akcie takéhoto rozsahu.
Svitla nádej, no čo s ňou?
A na záver
Za aktívnu a úspešnú činnosť TJ ŠK Drienok patrí poďako-

vanie všetkým, ktorí sa o ňu zaslúžili. Vyjadrujeme presvedčenie, že v čo najskoršom horizonte sa podarí zrealizovať aj
opatrenia na vylepšenie podmienok pre všetkých, ktorých futbal baví a ktorí šíria jeho dobré meno v širokom okolí. Podarí
sa to už v tomto roku?
Ján Žirko, Vladimír Jančí

Tiež šport
Zaujímavou témou nášho života je šport. Pestuje sa u ľudí
odpradávna. Vraví sa: „Športom k trvalej invalidite." Áno,
môže to byť takto: Niekto začne športovať, aby dokázal ostatným, ako si so všetkým poradí. V začiatkoch je to ešte fajn.
Postupne to prechádza od pasivity k aktivite. Tam sú dve možnosti. Prvou je nevedomosť. Ňou spôsobené problémy môžu
pochádzať z jednostrannej záťaže. Alebo ich príčinou môže
byť prepínanie vlastných síl a nepozornosť. Zlý odhad svojich
schopnosti. Druhá možnosť – vrcholový šport. Pri súťažení
chceme byt víťazi. Musíme trénovať na veľkú záťaž a stojí to
mnoho námahy.
Stojí to za to? Aby nastali problémy so zdravím? Alebo
chceme cítiť bolesti kĺbov? Niekto to podstúpi, no mnohí nie.
To je len pre silných a húževnatých.
Je tu ešte jedna stránka športu. Tá pozitívna. Ak ku športu
pristupujeme s radosťou a zábavnou formou, je šport zdravší.
Je dobre športovať, ale s rozumným rozložením síl. Veď sa
vraví: „V zdravom tele zdravý duch". A k tomuto sa viaže ďalšia pozitívna vlastnosť. Športom proti stresu. Pri športovaní sa
nesústredíme na uplynulý deň, týždeň, mesiac,... Ak nastane
uvoľnenie mysle, stres a napätie uniká z tela.

Súčasné obdobie je charakterizované uponáhľaným, často
až psychickým stresovým spôsobom života. Človek je odtrhnutý od prírody, psychicky unavený a obmedzovaný v prirodzených pohybových činnostiach. V protiklade k práci, ktorá
zaťažuje nervový systém a zvyšuje psychickú únavu, vystupujú do popredia športové aktivity, ako prostriedok regenerácie
a aktívneho odpočinku.
V prípade, že sa jedinec nedokáže prispôsobiť podmienkam
niektorého športu, ostáva mu ešte možnosť vykonávať pohybovú činnosť na rekreačnej úrovni, ktorá je v mnohých prípadoch zaujímavejšia, zábavnejšia a zdravotne výhodnejšia ako
akákoľvek športová činnosť na vrcholovej úrovni. Pohybové
aktivity sú nenahraditeľnou súčasťou a náplňou voľného času.
Okrem výchovnej, zdravotnej funkcie, sa stále viac do popredia dostáva rekreačná funkcia pohybovej aktivity. Význam pohybových aktivít je však oveľa širší a spočíva na niekoľkých
základných faktoroch:
– pomocou pohybovej aktivity dochádza k obnove fyzických a psychických síl, ktoré boli vynaložené na pracovnú činnosť
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– pohybová činnosť pôsobí ako kompenzácia niektorých
základných pohybov, ktoré chýbajú v mimo športovej
činnosti
– pomocou pohybu dochádza k upevňovaniu zdravia, zlepšovaniu telesnej zdatnosti, zlepšeniu systémov v ľudskom tele
– pohybová činnosť prináša nové možnosti
v prehĺbení a rozšírení sociálnej aktivity osobnosti spojenej s jej harmonickým telesným
a duševným rozvojom
– rekreačno-športová činnosť prináša možnosť
zábavy a spoločenského vyžitia.

Hlas Mo‰oviec
silňovni telocvične (ktorékoľvek popoludnie po dohode s trénerom). Verím, že každý, kto má záujem niečo pre seba urobiť
a po večeroch sa hýbať, nájde si v ponuke to svoje. Príďte
a uvidíte, že zabudnete na každodenné povinnosti a stres
a budete sa cítiť mladší a krajší!
Renáta Matulová

Prečo všetky tie poučky a múdre slová?
V Mošovciach v telocvični Základnej školy Jána
Kollára športuje množstvo ľudí, od malinkých až po
najstarších, ktorým je pohyb vlastný a potrebujú ho
k životu. Chcem pozvať aj tých, ktorí ešte nenašli
odvahu (?), myslia si, že to nie je pre nich alebo
majú strach zo samotného začiatku. Príďte medzi
nás a zacvičte si s nami! Do ponuky dávame cvičenie žien, či už pri hudbe, prípadne kolektívne cvičenia na spevnenie postavy (pondelok a piatok večer)
alebo tí, ktorým nevyhovuje spoločné „odfukovanie“, môžu sa zamerať na samostatné cvičenie v po-

Stolnotenisový turnaj a činnosť Obecného klubu stolného
tenisu Mošovce
Koncom roka sa už tradične stretávame, aby sme si pripomenuli náhly a nečakaný odchod nášho priateľa a predsedu
klubu Igora Šavla. Na jeho pamiatku sme zorganizovali
Stolnotenisový turnaj „Memoriál Igor Šavla“, ktorý sa uskutočnil 17. decembra 2017 v telocvični Základnej školy Mošovce.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: registrovaní v OBSTZ
a neregistrovaní hráči. Zápasy v obidvoch kategóriách prebehli v priateľskom duchu a mali dobrú športovú úroveň. Víťazom
turnaja sa stal Imrich Arvay, ktorý obhájil svoje minuloročné
víťazstvo. Druhé miesto obsadil Jozef Jaško z Martina a tretie
miesto vybojoval po dobrom výkone nádejný domáci hráč
Pavol Mišák. Kategóriu neregistrovaných vyhral Vincent Štefunda pred Michalom Rybom a Máriom Štefundom.
Vecné ceny pre víťazov a náklady na organizáciu turnaja
boli pokryté z dotácie od Obce Mošovce, za čo chcem touto
cestou poďakovať.
Náš klub sa zúčastňuje okresnej súťaže 6. ligy mužov, kde
sme po jesennej časti obsadili pekné 6. miesto. Dosiahli sme
22 bodov za štyri výhry a jednu remízu z deviatich odohraných zápasov. Na jar sa pokúsime zabojovať o ešte lepšie
umiestnenie v tabuľke. Súťažný tím tvoria hráči Milan Rakús,
Ján Thomka, Roman Košík, Pavol Mišák a Ján Feriančik.
Pravidelné tréningy máme v utorok a piatok medzi 18,00
a 20,00 hod. v telocvični ZŠ. Záujemci z radov občanov
Mošoviec budú medzi nami vítaní a môžu príjemne a zdravo
stráviť voľný čas.
Ján Feriančik
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ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽSTVA V ROKU 2017
narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo

14 občanov
40 občanov
29 občanov
17 občanov

V ROKU 2017 SA NARODILI
Alexej Šulaj
Viktória Kopecká
Tomáš Reťkovský
Katarína Červeňová
Radoslav Valocký



Teodor Štekláč
Jana Tesáková
Sofia Tesáková
Romana Buricová
Maruška Poništová

Peter Majerčík
Adrián Valocký
Michaela Valaštíková
Viktória Kevešová



UZAVRELI MANŽELSTVO V ROKU 2017
Peter Pittner
Stanislav Géryk
Martin Baranček
Karol Chovanec
Edward Carlton Kromer
Mikuláš Alexík
Milan Fidrik

+ Zuzana Kútniková
+ Henrieta Reťkovská
+ Miroslava Bačová
+ Jana Zubáňová
+ Miroslava Šikurová
+ Jana Kovačková
+ Monika Paláková

Lukáš Fúčela
Michal Čerbák
Ivan Šimko
Peter Urban
Martin Turčan
Jan Očenášek
Matúš Martiška

+ Veronika Sobolová
+ Petrana Suchá
+ Natália Telková
+ Viola Sadloňová
+ Ľubica Škorvaneková
+ Gabriela Markovičová
+ Kristína Tarbajová

JUBILANTI V ROKU 2017
65-roční
Jozef Felcan
Miroslav Lukáč
Viliam Miškoci
Pavel Windisch
Ing. Jozef Klocháň
Ján Šavol
Jozef Červeň
Jozef Ohurniak
Bohuslav Klaudíny
JUDr. Ján Gemerský
Viera Šavlová
Elena Koleňáková
MUDr. Anna Hrčová
Emília Petrovičová
Oľga Štefundová
Mgr. Dagmar Naščáková
Mária Straková

70-roční
Ing. Ján Žirko
Vladimír Sýkora
Ján Slovák
Dušan Šavol
Vladimír Bibza
Ján Piecka
Mária Reťkovská
Mária Fánčiová
Elena Haľamová
Oľga Záborská
Anna Zámečníková
Anna Hanková
Katarína Mareková
Mária Kafríková
Anna Rakúsová
Emília Martinusiková
Anastázia Michalcová

75-roční
Blažej Petrovič
Ivan Chorváth
Ján Krajč
Milan Petrovič
Anna Barančeková
Elena Bibzová
Elena Šarkanová
Elena Piecková
Zuzana Ráhelová
Elena Krajčová
Marcela Bodorovská

85-roční
Karol Mondek
Juraj Ballo
Darina Líšková
Elena Košová
Elena Barančeková
Anna Sklenárová
Eleonóra Rybová
95-roční
Milina Milanová
Anna Sýkorová
Emília Dvornáková
Františka Slováková

80-roční
Milan Lojka
Jozef Feriančik
Ondrej Lvončik
Mária Mičíková
Mária Trofimenková
Anna Borcovanová
Marta Ballová

ZOMRELI V ROKU 2017
Helena Lichnerová
Monika Višňovcová
Dušan Inštitoris
Anna Maršíková
Elena Barančeková
Ľudmila Rajčeková
Jozef Lukáč
Jozef Reťkovský
Jarmila Rybová
Elena Piecková
Miroslav Lukač
Milina Milanová
Mária Trofimenková

90-ročná
42-ročná
68-ročný
69-ročná
85-ročná
90-ročná
43-ročný
66-ročný
64-ročná
75-ročná
65-ročný
95-ročná
80-ročná

K 31. 12. 2017 mali Mošovce 1355 obyvateľov.

Lola Feriančiková
Jaroslav Mikáč
Ivan Hlobej
Juraj Ballo

92-ročná
68-ročný
87-ročný
85-ročný

Bývalí obyvatelia Mošoviec
Viera Čierna, rod. Windischová
Miloslav Teceľ
ThMgr. Ján Lacko, ev. a. v. farár
Štefan Boďa
Ondrej Rokošinyi
Mária Petrovičová, rod. Hrčová
Oľga Mizerová

67-ročná
88-ročný
88-ročný
60-ročný
73-ročný
90-ročná
85-ročná
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V roku 2018 pripravujeme v Mošovciach
20. 1. 2018

7. Maškarný ples
3. 2. 2018

Fašiangy – pochod masiek a dychovej hudby obcou
30. 4. 2018

Stavanie MÁJA na námestí s kultúrnym programom detí miestnych škôl
13. 5. 2018

Celoobecná oslava Dňa matiek s vystúpením detí miestnych škôl
24. 5. 2018

Mošovský sedmohlások – regionálna prehliadka detí v speve slovenských ľudových piesní
2. 6. 2018

Letný obecný piknik pre deti v areáli ŠRZ Drienok
24. 6. 2018

Jánska vatra
30. 6. 2018

Súťaže hasičských družstiev v požiarnom útoku O putovný pohár starostu obce Mošovce
7. 7. 2018

Letná tanečná zábava
29. 7. 2018

225. výročie narodenia Jána Kollára
24. – 26. 8. 2018

42. ročník Medzinárodného volejbalového turnaja mužov a žien O putovný pohár ŠRZ Drienok
3. 9. 2018

55. výročie úmrtia Frica Kafendu
5. 9. 2018

30. výročie úmrtia Anny Lackovej – Zory
9. 9. 2018

Majstrovstvá Slovenska v duatlone a 4. ročník Mošovského duatlonu
5. – 6. 10. 2018

24. Mošovský jarmok
2. 11. 2018

135. výročie narodenia Frica Kafendu
17. 11. 2018

2. Mošovský festival klobás
9. 12. 2018

Mošovské zimné radovánky – Vianočné trhy, Mikuláš, Obecná zabíjačka
22. 12. 2018

Futbalový turnaj ulíc
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