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Darček od primátora
pre Radosť detí

Dňa 17. októbra 2014 pribudli na
Dopravnom ihrisku v Zlatých Moravciach
detské
hojdačky
so
šmýkačkou,
preliezačkou a pieskoviskom. Daroval ich
primátor Peter Lednár so slovami:
„Milí Zlatomoravčania, milé mamičky
a milé deti!
Žijem s Vami dostatočne dlhý čas na to,
aby som vedel, čo od primátora očakávate,
čo Vás trápi a čo by ste najviac privítali.
Uvedomujem si, že je toho veľmi veľa a
verte, že nie je ľahké uspokojiť všetkých
za okolností a podmienok, v ktorých
existujeme a zrealizovať prostredníctvom
Mesta všetko, čo skutočne potrebujeme.
Uvedomujem
si
výsledný
efekt
billboardov, z ktorých by som sa Vám pred
voľbami viac pripomínal a veľmi dobre viem,
že určitý cieľ bez pochýb plnia.
Rozhodol som sa však svoje financie
investovať užitočnejšie, splniť si sčasti aj
jedno z mojich prianí, ktoré sa mi nepodarilo
zrealizovať z rôznych dôvodov, pretože
moje kompetencie veľakrát nesiahajú až
tam, ako som si predstavoval, aby som
Vám dokázal dať všetko. Momentálne
chcem potešiť predovšetkým najmenších,
detským dreveným kútikom. Pretože radosť
a potešenie detí je pre mňa najväčšou
odmenou, akú si človek môže priať.
Užívajte v spokojnosti.
Váš primátor“
pozn. redakcie:
V roku 2011 Mesto Zlaté Moravce detské dopravné
ihrisko po dohode primátora Petra Lednára a
jeho majiteľa Milana Škoríka, zrekonštruovalo a
sprístupnilo po rokoch naspäť verejnosti.

Ľ. Rosinská

Kruhová križovatka je

dokončená

Bilancia nášho

spoločného úsilia

na ich príspevky a všetkým občanom na
vyjadrenia ich názorov. Ľudia dostali možnosť
sa do diania v našom meste zapájať rôznymi
formami. Či už patria medzi tých spokojných,
alebo nespokojných... tých, ktorí sa cítia byť
pozdvihnutí alebo ukrivdení. S podporou
primátora Petra Lednára prezentujeme
všetkých, bez ohľadu na ich politickú
príslušnosť, či zaradenie v spoločnosti. Na našej
internetovej stránke - www.zlatemoravce.info
a facebooku - Mesto Zlaté Moravce sa žiadne
komentáre nemažú a kedykoľvek máte u nás
možnosť svoj názor slobodne vyjadriť.

Čísla, na ktoré sme hrdí a ktoré
hovoria za všetko
priemerná návštevnosť webovej stránky za
štyri roky – 700 denne
n jedným príspevkom dokážeme osloviť na
infe - 3700 ľudí, prostredníctvom sociálnych
sietí takmer 25 000
n počet zverejnených článkov – 1900
(do počtu nie sú zahrnuté nami vyrobené
pozvánky, plagáty, spomienky, inzercia)
n počet video-reportáží – 241, počet pozretí
123 900
n

Štyri roky ubehli ako voda a ani sme sa
nenazdali, opäť prikročíme k volebným urnám,
aby sme svoju dôveru vložili do ľudí, o ktorých
si myslíme, že sú tí praví, ktorí nám pomôžu
žiť dôstojne a spokojne v našom krásnom
mestečku a ktorí majú možnosť prispieť k
radosti a pokoji v našich životoch v rámci
svojich kompetencií a možností.
Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila
z pozície šéfredaktorky Tekovských novín
a zároveň Vám z celého srdca poďakovala
za Vašu vernosť. Za to, že ste našej redakcii
dali svoju podporu vždy, keď sme ju najviac
potrebovali a keď nám niekoľkokrát hrozil
zánik vzhľadom k rozhodnutiam Mestského
zastupiteľstva. Zostáva nám veriť, že sa to už
nikdy v budúcnosti nezopakuje.
Prosím,
príjmite
z
mojej
strany
ospravedlnenie, ak Vaše príspevky nie sú
zverejnené v novinách, alebo ak sa niektorých
akcií nemôžeme zúčastniť. Nie vždy sa nám
podarí byť všade a s obmedzeným počtom
strán sa zverejniť všetko nedá. Dovolím si
s čistým svedomím povedať, že pre túto prácu,
ktorej časť výsledku práve držíte vo svojich
rukách, robíme maximum.

Nový dizajn a služby navyše
Osem - stranové čiernobiele noviny sme
zmenili na 12 až 24 - stranové, farebné, plné
výpovedných fotografií. Novinárske výstupy
sme obohatili o redaktorské, s výrobou
stoviek reportáží. Vyvážením tlačovej formy
Tekovských novín sme k úplnej spokojnosti
všetkých našich čitateľov dopriali web, ktorým
poskytujeme priestor všetkým dopisovateľom

Predvolebná kampaň na úkor novín

Mrzí ma, ak sa medzi kandidátmi nájdu
takí, ktorí Tekovské noviny a naše INFO
nedokážu využiť vo svoj vlastný prospech a
na prezentáciu svojich vlastných aktivít. Vždy
tú možnosť má každý jeden z nich. Výnimkou
je predvolebná kampaň formou inzercie, ktorú
štatút Tekovských novín nepodporuje. Nikdy
nepochopím, ak sa niektorí nemajú potrebu
zviditeľniť dobrými skutkami v prospech
ľudí, ale ponižovaním a očierňovaním našej
štvorročnej práce, ktorej sme venovali všetok
svoj voľný čas. Ponúkli sme podmienky
umožňujúce všetkým občanom verejne
reagovať a o problémoch diskutovať, vrátane
kandidátov na post primátora, aj budúcich
poslancov. (pozn. redakcie: dajte si do vyhľadávača

Cudzopasník medzi novinami
Som
toho
názoru,
že
najlepšou
prezentáciou akcie je článok spracovaný
novinárom, ktorý radosť z vašej práce zdieľa
a prežije s Vami. Bohužiaľ, v schránkach
si pravidelne nachádzame novinky, ktoré
sú opisom informácií získaných od nás,
trošku
pozmenených,
prispôsobených,
zavádzajúcich, bez účasti novinárky na
podujatiach, o ktorých píše. Z môjho pohľadu
je to veľmi nespravodlivé, neprofesionálne a
nemorálne.

Tekovské noviny do každej schránky
Na druhej strane sme sa vďaka webu stali
prvou výstupnou bránou informovanosti
nielen pre ľudí, ale aj pre iné komunikačné
médiá, ktoré sa na základe našich informácií
zaujímajú o spomenuté dotknuté strany a o
dianie v meste Zlaté Moravce.
Preto Vám, milí čitatelia, ešte raz ďakujem za
všetkých, ktorí sa na tvorbe Tekovských novín
spolupodieľali a spolupodieľajú. Ďakujem
za Vašu priazeň, ktorú k nám vzhľadom k
schránkovým iným novinám zdarma, do
dnešného dňa zachovávate.
S podporou primátora Petra Lednára je
mojou snahou zmena štatútu Tekovských
novín, za účelom dostať mestské noviny do
všetkých domácností zdarma, pretože sú
platené z Vašich daní, pretože sú o Vás,
Vaše a právom si ich zaslúžite.
Za redakciu Tekovských novín a
webového portálu zlatemoravce.info
ďakujem všetkým, ktorí nás na svoje
akcie pozývate. Ďakujeme za krásne
spoločné chvíle prežité s Vami a za tie
ďalšie, ktoré prídu. S láskou a úctou
sa skláňame pred všetkými, ktorí ich
nezištne tvoria a ktorých napĺňa dobrý
pocit z radosti druhých. Vážime si Vás
rovnako, ako vy nás. Ďakujeme aj tým,
ktorí o nás nerozprávali pekne a vďaka
ktorým sa o nás hovorí všade.

šéfredaktorka Ľubomíra Rosinská

na internetovej stránke www.zlatemoravce.info
akékoľvek meno a kľúčové slovo, ktoré súvisí so
sťažnosťami na náš úkor a zistite si pravdu, čo a kto
svoj priestor dostal, či nedostal a spýtajte sa, či o to
niekedy požiadal)

Milí čitatelia, ďakujeme za Vašu priazeň, úprimne ďakujeme, že ste. Len vy dávate našej práci zmysel.
TEKOVSKÉ NOVINY
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ČO NOVÉHO V NEMOCNICI?
Nové kardiologické oddelenie

JUDr. Ing. Martin Cimrák
Od avizovaného rokovania s potencionálnym
investorom „Svet zdravia“ ešte v mesiaci jún,
ktorý prejavil v tom čase o našu nemocnicu
záujem, sme našich občanov neinformovali
o výsledku celého procesu, ani o súčasnom
stave, v ktorom sa momentálne nemocnica
nachádza. Na základe uznesenia schváleného poslancami mestského zastupiteľstva
bola investorovi ponúknutá možnosť urobiť
v nemocnici audit, ktorý by preskúmal jej
možnosti z hľadiska investície. Výsledkom
tohto náročného procesu bolo, že investor
z rokovaní odstúpil.
Napriek faktu, že potenciálny záujemca nakoniec o nemocnicu nemal záujem, je potrebné zdôrazniť, že poskytovanie ústavnej
zdravotnej starostlivosti v meste Zlaté Moravce musí byť zachované. Vedenie mesta
na čele s primátorom Petrom Lednárom

Kruhová križovatka je
dokončená
Svetelná križovatka pri Obchodnom dome
Tekov je navždy minulosťou. Na jej mieste je
„kruháč“. Dňa 19. októbra sa ukončila posledná
etapa výstavby kruhovej križovatky, ktorej
zhotoviteľom je firma ARDIS, a.s.
Oprava pôvodného krytu vozovky a realizácia
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podniklo a podniká všetky potrebné kroky,
aby nemocnica fungovala v tejto nezávideniahodnej situácii. Počas tohto roka sa podarilo uviesť do praxe mnohé opatrenia, ktoré
viedli k tomu, že nemocnica sa vymanila zo
straty, ktorú mala ku koncu minulého roka
a je predpoklad, že dokonca vytvorí mierny
zisk.

spôsobilých osôb, pacientov, personálu
nemocnice, až po súčasné vedenie mesta,
nikdy nepresvedčia argumenty poslancov,
prečo sa neefektívny a život ohrozujúci
problém nedal včas vyriešiť možnosťou,
ktorá sa naskytla.

Politika nesmie mať vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Primátor Peter Lednár musí pri záchrane
nemocnice nanešťastie bojovať na dvoch
frontoch. So zdravotnými poisťovňami, ktoré
nedostatočne platia za poskytnuté výkony
a s poslancami, ktorí nemocnicu používajú
ako prostriedok politického boja, bez ohľadu
na ohrozenie pracovných miest a jej ďalšieho
fungovania. Napriek tejto neutešenej situácii
sa riaditeľovi nemocnice Martinovi Cimrákovi
za podpory primátora podarilo vyrokovať so
zdravotnými poisťovňami lepšie podmienky,
ako aj otvorenie nových ambulancií.
Už 1. novembra bude otvorená
nová kardiologická ambulancia a od
1. decembra aj ortopedická ambulancia.
Tieto prvé kroky, ktoré sú výsledkom
intenzívnej ročnej práce vedenia nemocnice,
sú prvým znamením obratu k lepšiemu.
Nie je potrebné zdôrazňovať, že tieto
ambulancie budú prvými, ktoré sa po
20-tich rokoch v nemocnici otvoria.
Rovnako v ďalšom roku je plánované
otvorenie jednodňovej gynekologickej
chirurgie a ďalšie skvalitňovanie zdravotnej
starostlivosti.
Aj týmito krokmi má nemocnica nádej,
aby išla ďalej aj v prípade, keď, ako jedna
z posledných mestských nemocníc, nepatrí
do sféry žiadneho finančného žraloka.

Spoločným návrhom primátora Petra
Lednára a riaditeľa nemocnice Martina
Cimráka malo Mestské zastupiteľstvo
rozhodnúť o prijatí úveru z Európskej banky
pre obnovu a rozvoj, spolu s nenávratným
finančným príspevkom približne 50 000 €
na rekonštrukciu tepelného hospodárstva.
Keď sa však skrížia politické plány s
opatreniami, ktoré je nutné pre lepšie a
ekonomickejšie hospodárenie bezodkladne
vykonať, nastáva problém.
Napriek
jasným výhodám a úsporám (vo výške
minimálne 100 000 €) tento nízko úročený
úver Mestské zastupiteľstvo neschválilo,
čím prišla nemocnica o možnosť dostať
nenávratný príspevok, ako aj o možnosť
vymeniť neefektívne tepelné hospodárstvo.
Popritom poslanci odignorovali petíciu
zamestnancov nemocnice a občanov mesta
Zlaté Moravce, ktorí na nich apelovali, aby
nechali svoje politické hry bokom a použili
zdravý rozum.
Nemocnica a tým pádom aj mesto, zatiaľ
zostáva naďalej zaťažené nezmyselnými
výdavkami cez 100 000 € minimálne na ďalší
rok a minimálne rok budeme žiť v obavách
pred možným zlyhaním vykurovacieho
systému v priestoroch nemocnice. Len
zainteresované osoby, od kuričov, odborne

vodorovného dopravného značenia v celom
dopravnom priestore križovatky si vyžiadala
úplnú uzávierku ciest II/511 (Hviezdoslavova
ul., Továrenská ul.), III/06433 (Hviezdoslavova
ul.) a miestnej komunikácie (Duklianska ul.).
Dňa 17. októbra (piatok) o 16. h sa križovatka
úplne uzatvorila s určením obchádzkových
trás, vyznačených dočasným, dopravným
značením. Naspäť bola sprístupnená 19.

Nová nádej pre nemocnicu

Ľubomíra Rosinská

októbra 2014 (nedeľa).
Až nástupom Petra Lednára do funkcie
primátora sa celý tento dlhodobo neriešený
proces (od r. 2007) dal do pohybu a konečne
sa po siedmich rokoch podarilo v meste Zlaté
Moravce zrealizovať projekt, ktorý bol jednou
z podmienok k povoleniu stavby Hypermarket
Tesco.
Ľ. Rosinská
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esto Zlaté Moravce sa v roku 2012
zapojilo svojou žiadosťou do
výzvy EÚ ohľadne projektu „Ďalšie
vzdelávanie – cesta k zlepšeniu
kvality života seniorov“ a získalo prostredníctvom
eurofondov finančný nenávratný príspevok vo
výške 93 641, 78 € na pomoc seniorom v ich
nezávislejšom a rozhľadenejšom každodennom
živote.
Dňa 13. októbra 2014 sa odštartovala realizácia
tohto projektu v praxi. Občania nad 50
rokov, ktorí prejavili záujem sa vzdelávacieho
programu zúčastniť, majú možnosť po dobu
troch nasledujúcich mesiacov absolvovať kurzy:
n Práca s Informačné a komunikačné 		
technológie (IKT) – začiatočníci
n Práca s IKT – užívateľ
n Práca s IKT – pokročilý užívateľ
n Právna gramotnosť
n Zdravie a životný štýl
n Prvá pomoc, zdravoveda pre seniorov
n Anglický jazyk
n Nemecký jazyk
n Spoločenská etiketa
n Komunikačné zručnosti

Tento projekt má umožniť seniorom vzdelať
sa vo sférach, prostredníctvom ktorých nájdu
lepšie uplatnenie svojich potrieb a túžob, s
menej obtiažnym zaradením sa do súčasnej
spoločnosti.
Majú sa možnosť naučiť pracovať s počítačom,
ako zdravšie žiť, lepšie sa orientovať v zákonoch,

Buďte predvídaví!
Náčelník Mestskej polície Marián Takáč
predostrel skupine seniorov základné
rady, ako sa vyvarovať nepríjemnému
prekvapeniu, ktoré obvykle prichádza po
stretnutí s „vreckármi“. Stalo sa tak 14. októbra
na ďalšej bezpečnostnej prednáške, ktorá sa
uskutočnila tradične v priestoroch Denného
centra.
Všetci by si mali osvojiť nosenie osobných
dokladov oddelene od finančnej hotovosti.
Pri nevyhnutnom nosení väčšieho množstva
peňazí sú vhodnou alternatívou dve
peňaženky s rozdelenými financiami, ktoré
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Zo seniorov sa stali

študenti

získať znalosti spoločenskej etikety a cudzie
jazyky, ktoré by im po absolvovaní jazykových
kurzov, nemali byť už natoľko cudzie.
Všetci uchádzači končia kurzy certifikátom o
ich absolvovaní.
Vzdelávanie seniorov prebieha v Dennom
centre a v priestoroch Centra voľného času
v Zlatých Moravciach od 8.00 do 19.00 h vo
viacerých etapách.
Prvých študentov prišiel „do školských
lavíc“ privítať aj primátor Peter Lednár, aby im
poprial veľa šťastia, úspechov a dal im svoju
podporu a sympatie k prejavenému záujmu na
prispôsobenie sa súčasnej dobe, v ktorej nie je
veľakrát ľahké prežiť s vedomosťami, ktorými
staršia generácia disponuje. „Je skvelé, ak
sa chcú ľudia, ako vy, stále učiť nové veci
a zdokonaľovať si svoje vedomosti a
zručnosti bez ohľadu na vek. Preto máte
môj obdiv.“

Seniori pociťujú rôzne sociálne, ekonomické,
zdravotné a psychické ťažkosti, cítia sa byť
osamelí, nepotrební, stávajú sa v bežných
životných situáciách nesamostatní a závislí
na iných osobách. Realizáciou uvedeného
projektu sa seniorom vhodným spôsobom
poskytnú základné informácie, ktoré sú pre nich
potrebné v rôznych oblastiach života. Umožnia
im lepšiu orientáciu v predmetných oblastiach
a zlepšia ich samostatnosť pri zabezpečovaní
základných potrieb, občianskych práv a ďalších
práv a povinností z bežného života. Modul
zároveň zlepšuje dostupnosť informácií pre
seniorov a ich prístup k základným službám, čo
má pozitívny vplyv na zabezpečenie kvalitného
života v každom veku.
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ.“
Ľubomíra Rosinská

sú hlavným lákadlom pre vynaliezavých
podvodníkov a zlodejov.
Vzhľadom k aktuálnemu ročnému obdobiu,
skoršiemu stmievaniu sa a blížiacemu sa
Sviatku všetkých svätých, prinášajúcemu
zvýšenie a zhustenie premávky, je na mieste
nosenie reflexných prvkov, ktorých účel
netreba podceňovať.
Primátor Peter Lednár tiež apeloval na
predvídavosť a opatrnosť seniorov pri
nakupovaní v nákupných centrách a aj pri
pohybovaní sa tmavšími uličkami mesta,
hlavne vo večerných a nočných hodinách.
Svoj časový priestor si, ako zvyčajne, v
prednáške našli otázky a odpovede súvisiace
s informáciami o aktuálnom dianí v meste.

Problematika
krádeží,
podvodov
a
zločinnosti, ktorú sme kedysi vnímali iba
sporadicky a sprostredkovane z médií, je už,
žiaľ, každodennou súčasťou tejto doby. Preto
je pravidelná osveta v oblasti bezpečnosti
na mieste a jej opakovanie má jednoznačne
svoje opodstatnenie. V tomto prípade platí,
radšej stokrát počuť a zásady bezpečnosti si
osvojiť ako raz zažiť.
V prípade núdze volajte Mestskú políciu na
bezplatnom telefónnom čísle 159.
M. Petrovičová
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Návšteva
z Poľska a Ukrajiny

V dňoch 24. – 25. septembra 2014 Zlaté
Moravce opäť navštívili družobní susedia z
Poľska, z mesta Sierpc, so svojimi partnermi.
Mesto Zlaté Moravce participuje na
projektoch Európskej únie, o ktoré sa
uchádzajú Poliaci. Tentokrát ide o aktivity
na podporu sociálnej ekonomiky v Plockom
regióne, prostredníctvom ktorého získavajú
zúčastnené strany širšie vedomosti o sociálnej
sfére vo vybraných krajinách.
V rámci projektu „OWES“, ktorého vedúcou
je Beata Puda, sa dvojdňového stretnutia
v našom meste zúčastnilo 45 zástupcov
Poľska a Ukrajiny – Sociálne družstvo “Šanca”
(predseda Andrzej Mankowski), Sociálne
družstvo Centrum komunitných služieb “CUS”
(predsedníčka Aleksandra Pecherzewska) a
Sociálne družstvo “Ríša snov” (zástupkyňa
Paulina Dzurlik).
O vypracovanie programu spĺňajúceho
požiadavky projektu a spokojnosť družobných
hostí počas pobytu v našom meste, sa postaral
Miroslav Košút, vedúci Oddelenia projektov
a propagácie mesta. Spoločne navštívili
pracoviská, ktoré poskytujú lepšie podmienky
a výhody pre dôstojnejší život ľudí odkázaných
na sociálnu výpomoc.
TERRA BONNA – Občianske združenie
s priestormi na Duklianskej ulici, ktoré
vytvára dobrú pôdu pre ľudí so zdravotným
znevýhodnením, ktorí aj napriek tomu dokážu
vytvárať hodnoty a pracovať. V období, keď
stúpa nezamestnanosť, je náročné vytvárať
pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným
handicapom. Terra Bonna ponúka zmysluplnú
prácu a priestor pre tých, ktorí chcú spoločne
so zakladateľmi združenia vytvárať hodnoty,
pracovať a tešiť sa z výsledkov svojej práce.
Denné centrum – nachádza sa na Mojmírovej
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ulici a má kapacitu 100 miest. Tieto priestory
sa využívajú na kultúrnu, záujmovú činnosť a
poskytovanie sociálneho poradenstva. Konajú
sa v ňom výstavy (veľkonočná, vianočná a
jesenná), tvorivých dielní, ktoré sú zamerané
na ručné práce (háčkovanie, pletenie z papiera,
pletenie košíkov z pedigu, zdobenie kraslíc),
prednášok (o bezpečnosti, zo sociálnej oblasti
a o zdravej výžive).
Dom s opatrovateľskou službou (DOS) a
opatrovateľská služba – slúži na ubytovanie
starých a osamelých občanov, ktorých
zdravotný stav a sociálne pomery odôvodňujú
potrebu opatrovateľskej služby a tých, u
ktorých možno odôvodnene predpokladať, že
budú v krátkom čase potrebovať takúto službu
vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav.
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
na Rovňanovej ulici – účelové zariadenie Mesta
Zlaté Moravce s kapacitou 13 miest pre ťažko
postihnutých a starých občanov, zriadené
od roku 1992 na základe zriaďovacej listiny. V
zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje
sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby.
Práčovňa, Mangľovňa – chránená dielňa,
ktorá poskytuje služby svojim klientom
od roku 2001 (hotely, reštaurácie, školy,
internáty, pranie pracovných odevov…)
prostredníctvom zamestnaných občanov so
zdravotným postihnutím.
Chránené pracovisko – zamestnáva
zdravotne ťažko postihnutých pracovníkov
na plný úväzok, ktorí sú zamestnancami
Mesta a striedajú sa pri obsluhe kamerového
systému v priestoroch Mestskej polície v rámci
trojzmennej prevádzky.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
– politika zamestnanosti, trhu práce, práca
s nezamestnanými.
Terénna sociálna práca – pracovisko sa
nachádza na Slnečnej ulici a tento projekt
realizuje Mesto Zlaté Moravce s pomocou
Európskeho sociálneho fondu v rámci

Operačného programu „Zamestnanosť a
sociálna inklúzia“. Je to program na podporu
a starostlivosť o sociálne znevýhodnené,
vylúčené a marginalizované rodiny a
jednotlivcov, pod názvom ,,Komunitná
sociálna práca v Zlatých Moravciach“. V rámci
tohto projektu poskytli pracovníčky exkurziu
do prirodzeného prostredia rómskej komunity
v mestskej časti Chyzerovce, kde prebehla
ukážka zvykov, kultúry a rozhovor s rómskou
rodinou.
Takmer štyri roky je neodmysliteľnou
súčasťou stretnutí s Poľskom človek, ktorý
okrem toho, že je hlavným koordinátorom
všetkých projektov, je aj prekladateľom, vďaka
ktorému dve strany hovoriace rôznymi jazykmi
nachádzajú spoločnú reč. Radoslaw Brudnicki
je veľmi rozhľadeným, vnímavým a neskutočne
priateľským spoločníkom, večne bažiacim po
nových poznatkoch a skúsenostiach nielen v
témach projektov, ale aj života, kultúry a histórie
Slovákov a Slovenska, hoci je rodený Poliak.
Sleduje politickú scénu, dianie u nás, hudobnú
sféru, zaujíma sa o ľudí a ich životy, s ktorými
sa na Slovensku stretne, rozvíja vzájomné
priateľstvá a je naozaj ich pevným tmelom na
profesionálnej a medziľudskej úrovni. Do veľkej
miery prispieva k vážnosti družobných väzieb
medzi krajinami a jeho zodpovedný prístup k
práci a ľuďom je zárukou úspešnosti projektov,
na ktorých sa spolupodieľa.
Samozrejme, že k úspechu projektov je
dôležitá ústretovosť nášho Mesta, súhlas
štatutárneho zástupcu, primátora, v súlade so
zamestnancami Mestského úradu, inštitúcií,
organizácií, združení a jednotlivcov.
Primátor Peter Lednár ďakuje všetkým
účastníkom za spoluprácu, poľským
kolegom za to, že Mesto Zlaté Moravce
dostáva možnosť byť súčasťou skvelých
nápadov, s príležitosťou sa spoznávať a
získavať nové poznatky z praxe dvoch
rozličných štátov a ich fungovania v
rôznych sférach.
Ľubomíra Rosinská
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Jarmok 2014
Máme za sebou ďalšiu skvelú akciu, ktorá nám
rozprúdila krv v žilách a pri ktorej sme znovu
aspoň načas zabudli na každodenné problémy
a starosti. Centrum mesta ožilo v každom
smere. Bohatý výber rôznych potravinových
špecialít vo forme pečených, varených,
smažených a voňavých jedál, polotovarov,
rôznych výrobkov, sladkých a slaných
maškŕt, hračiek, balónov, kožušín, odevov,
kožených výrobkov, drevených, keramických
a iných doplnkov do domácností. Množstvo
remeselníckych stánkov, kolotoče, jazdenie na
koňoch, rôzne živé atrakcie spojené s umením
a kultúrny program na Námestí A. Hlinku, to
všetko urobilo tohtoročný Zlatomoravecký
jarmok nezabudnuteľným.
Už po tretíkrát sa toto veľkolepé podujatie
konalo súčasne s hodami – 26. a 27. septembra
2014, ktoré naše mesto slávi v deň, keď sa v
kalendári objaví meno Michal.

bol zostavený zo všetkých žánrov. Popri ňom
dievčatá v ľudových krojoch rozdávali medzi
ľuďmi po domácky napečené vynikajúce
kysnuté koláče od našich kuchárok zo
základných a materských škôl.
Najväčší úspech, meraný počtom prítomných
divákov a ich prejavmi, zožali dvaja interpreti
Adam Ďurica a Branči Kováč – Vec. Preplnené
Námestie A. Hlinku hromadne burácalo,
tancovalo, spievalo a zabávalo sa takmer do
polnoci.
Okrem nich nás počas týchto dvoch dní tešili:
tanečná skupina Old School Brothers a Bruise,
detské folklórne súbory Street Lup a Lupienok

Jarmočné dni sa spustili slávnostným
ceremoniálom, počas ktorého bol primátorovi
mesta darovaný obraz budovy Mestského
strediska kultúry a športu (bývalý kaštieľ rodu
Migazziovcov). Autorom olejomaľby, ktorú
primátor Peter Lednár následne venoval MSKŠ
do sobášnej sály, je maliar Marián Lavo. Jeho
umelecké diela pozná veľa Moravčanov. Pán
Lavo maľuje už od detstva a svoj koníček
dopĺňa o prácu s drevom. Jeho obrazy
zachytávajú prežitú skutočnosť a sú blízke
impresionistickému prejavu. Prírodné scenérie,
budovy, život miest, moderné akty a portréty…
maľuje to, čo prežije, spozná a čo mu prirastie
svojou originalitou a krásou k srdcu.
To, že je holub symbolom mieru a pokoja,
vieme všetci. Ale viete, že je aj symbolom
nádeje, čistoty, jemnosti, láskavosti a
prístupnosti?! Vďaka miestnym holubárom,
Alexandrovi Kacianovi, Albínovi Holosovi a
Ľudovítovi Hornému bolo, na znak nádeje v
lepší život nás všetkých, vypustených niekoľko
desiatok holubov.
Kultúrny program, ktorým nás sprevádzal
Lukáš Wimix Belica a pri ktorom sa pozastavilo,
pookrialo a zabavilo najmenej tritisíc ľudí,

z Chyzeroviec, Zlatňanka s ľudovou hudbou
Zuškáčik z Tlmáč, Spevácko-heligonkárske
duo Romanka a Lukáš, tanečné súbory z
Centra voľného času a Základnej umeleckej
školy, spevácky súbor Babička, folklórne
súbory INOVEC, Kolovrátok z Prílep, Kamenec
z Machuliniec, Drieňovanka z Obýc, Gizka
Oňová, známa z televíznych obrazoviek, kapely
REVOLÚCIA, FREEKIES a ZPODORECHA.
„Je
málo
takých
výnimočných
príležitostí, kedy sa môžem stretnúť
s toľkými ľuďmi naraz a keď vidím a
počujem prejavy spokojnosti a veľakrát
neskrývaného nadšenia a vďačnosti
za podobné akcie a všetko, čo sa nám
spoločne podarilo v tomto meste za
posledné roky vytvoriť,“
zaznelo úvodom príhovoru Petra Lednára.
„Preto mi dovoľte, aby som srdečne
poďakoval v prvom rade všetkým,
ktorí sa skrývajú za prípravou
nielen tohtoročného jarmoku, ale aj
minuloročných osláv 900. výročia
prvej písomnej zmienky o našom
meste, rockových festivalov, privítania
Vianočného
Coca-Cola
kamiónu,
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medzinárodných dní detí, dní matiek,
žien, a rôznych ďalších podujatí a
akcií, vďaka ktorým naše mesto začalo
konečne žiť.
Moje úprimné a obrovské poďakovanie
patrí nielen zamestnancom Mestského
úradu a mestským podnikom, ale aj
rôznym organizáciám, združeniam,
inštitúciám, podnikateľom, firmám,
jednotlivcom a predovšetkým Vám, čo
ste prišli. Pretože len Vaša účasť a radosť
z pekne strávených chvíľ, je najväčším
ocenením snahy toľkých ľudí dobrej vôle.
Veľmi rád by som spomenul náš webový
portál zlatemoravce info, ktorým sa
po prvýkrát mojím príchodom otvorili
brány komunikácie o dianí v meste
Zlaté Moravce v širokom spektre a
vďaka ktorému sa môžete vrátiť k
jednotlivým udalostiam spätne vo videoreportážach a článkoch nielen vo svojich
spomienkach. Práve naše INFO dáva do
pozornosti širokej verejnosti skutočný
obraz o tom, čo spoločne dokážeme
vytvoriť.
Osobne som nesmierne hrdý na to, že
som primátorom Zlatých Moraviec práve
v tomto období, že som Vašu dôveru pred
štyrmi rokmi dostal a vážim si všetko,
čo mi Boh doprial. Vo všetkom dobrom
sa snažím nachádzať príležitosť a byť za
ňu neskutočne vďačný. Aj to zlé, ktoré je
súčasťou života každého jedného z nás,
je pre mňa výzvou, ponaučením, skúškou
a dáva mi silu konať, pomáhať, odpúšťať
a žiť ďalej, ako najlepšie viem.“
Myslím, že budem hovoriť z duše všetkým,
ktorí tohtoročný jarmok navštívili a ktorí si v ňom
na potešenie našli to svoje… Budeme veľmi
radi, ak sa spoločne pri takýchto príležitostiach
za minimálne rovnakých a lepších podmienok
budeme môcť stretávať aj naďalej, pretože s
nimi sa nám všetkým žije oveľa ľahšie a krajšie.
Aj zábava je súčasťou našich životov a bez nej
by nám na tomto svete bolo veľmi smutno.
Ľubomíra Rosinská
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Slávnostné popoludnie

s diabetikmi

„ Milé dámy, vážení páni, milí diabetici a
vážení hostia. Dovoľte mi, aby som v úvode
môjho príhovoru vyjadrila, aká som rada, že
sa môžem s vami privítať na dnešnej slávnosti
pri príležitosti vzdania úcty k starším,“ týmito
slovami prejavila radosť zo stretnutia s členmi
predsedníčka okresného zväzu diabetikov
Anna Gubová. „Všetko na svete môže človek
zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však
nezastaví a nespomalí, je čas. Čas plynie ako
rieka nášho života, míňa sa deň za dňom, rok za
rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Aj

Viete, o čom je svetový
deň bielej palice?
Nevidiaca figurantka a reakcie vodičov
v Zlatých Moravciach
„Zastavme slepotu, ktorej sa dalo predísť!“
Tak znelo hlavné motto Svetového dňa zraku,
ktorý prináležal 9. októbru. Svetové štatistiky
odhaľujú smutnú skutočnosť, že väčšina
ľudí, ktorí skončia ako nevidiaci, nemuseli
o zrak vôbec prísť. Podľa informácií až 80 –
tim percentám ochorení, ktoré pripravia ľudí
o zrak, je možné predísť vďaka prístupu k
primeranej zdravotnej starostlivosti a vhodnej
výžive.
S týmto dňom úzko súvisí 15. október –
Svetový deň bielej palice. Je to deň, kedy
si pripomíname význam a dôležitosť tejto
pomôcky pre nevidiacich ľudí. Z príležitosti
tohto dňa pripravila Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska v spolupráci s
Prezídiom Policajného zboru SR už 5. ročník
dopravno – výchovnej akcie Dňa bielej palice.
Akcia sa konala na celom území Slovenska
(49 miest na 65 priechodoch).
Jedným z miest boli aj Zlaté Moravce, kde
si reakcie vodičov na bielu palicu odskúšali
členky zlatomoraveckej Základnej organizácie
č. 7, ktorej predsedníčkou je Matilda
Zemanová. V dopoludňajších hodinách sa
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v dnešný deň sa stretávame v mesiaci október,
aby sme prejavili svoju pozornosť a úctu tým
skôr narodeným. Želám Vám veľa zdravia,
radosti, životného optimizmu. Roky, ktoré máte
pred sebou, prežite obklopení láskou, úctou a
pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte
dlhé roky medzi nami šťastní, v pokoji užívajte
život v kruhu svojich blízkych. Nech sú dni
Vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou
nás všetkých, nech je vaša jeseň plná plodov,
krásna, pokojná a slnečná,“ pokračovala vo
výpovednom prejave plnom emócií, ktorý
odznel 15. októbra v Dennom centre. Štrnganie
pohárikov a svorné zaspievania „živió“ v rámci
prípitku venovaného jubilantom vytrhlo
prítomných zo zasneného a nostalgického
premýšľania o živote. Každému jubilantovi
zablahoželali osobitne a spolu s darčekmi,
kvetom a vonnou sviečkou bolo pripojené
aj úprimné prianie všetkého dobrého. O
prekvapenie pre všetkých v podobe kvetu,
sladkosti a upomienkových predmetov sa
postaral primátor Peter Lednár, ktorý tiež k
úsmevu pripojil svoje priania.
Prebiehajúcu zábavu a dobrú náladu
podporila svojím spevom spevácka skupina
Babička. S plynúcim časom sa slávnostné

tak miestom akcie stal priechod pre chodcov
na Hviezdoslavovej ulici (pri dolnom kostole),
kde úlohu figurantky zohrala nevidiaca Denisa
Buzmová v doprovode Ireny Rebekovej a
slabozraká Marta Končálová. Koordinátorkou
akcie, ako aj štatistkou a teda zapisovateľkou,
bola pani Zemanová, ktorá počas dvoch
hodín trvania akcie zaznamenávala štatistiku
vozidiel, ktoré figurantke zastavili a naopak
tých, čo bielu palicu ignorovali a nezastavili.
Z dvojhodinovej akcie mala figurantka na
sebe pri prechádzaní cez priechod jednu
hodinu reflexnú vestu.
Dopravno-výchovnej akcie sa aktívne
zúčastnila policajná hliadka (Nitra), ktorá
stála do 150 m od priechodu pre chodcov
a zastavovala prioritne autá, ktoré nedali
prednosť
nevidiacemu
chodcovi
s
upovedomením vodiča o priestupku. Úlohou
informátorky ÚNSS – Heleny Sakmanovej
bolo odovzdanie informačného letáku
vodičovi s upozornením na prebiehajúcu
akciu a jej význam. Vzhľadom na výchovný
charakter akcie nebola v ten deň vodičom
udelená pokuta. Pri zastavení auta policajnou
hliadkou, ktoré dalo figurantovi prednosť,
nasledovalo poďakovanie za zvyšovanie
bezpečnosti na ceste.
Výsledky štatistiky v ZM:
- figurantka s použitím reflexnej vesty: 102
áut zastavilo, 6 nezastavilo

popoludnie prehuplo do voľných rozhovorov
plných smiechu a radosti zo stretnutia
prebiehajúcich pri chutnom občerstvení.
Všetkým ešte raz gratulujeme a želáme hlavne
veľa pevného zdravia.
M. Petrovičová

- figurantka bez reflexnej vesty: 88 áut
zastavilo, 10 nezastavilo
Z toho vyplýva, že z celkového počtu 206
áut, počas celej akcie dalo nevidiacej prednosť
190 áut a 16 vodičov bielu palicu ignorovalo.
Podľa informácií uvedených na internetovej
stránke
www.unss.sk
z
výsledkov
celoslovenskej akcie vyplýva, že nevidiacim
chodcom s bielou palicou nezastavilo 14,71 %
áut. Najmenej zodpovední vodiči sú podľa
výsledkov v Banskobystrickom a naopak
najzodpovednejší v Nitrianskom kraji.
Je dôležité dať do popredia fakt, že zákon
vymedzuje osoby, ktoré používajú bielu
palicu, ako tie, voči ktorým je vodič povinný
dbať na zvýšenú opatrnosť. Aj človek so
zrakovým postihnutím, používateľ bielej
palice, je však chodcom, účastníkom cestnej
premávky s rovnakými povinnosťami ako
ostatní chodci.
M. Petrovičová
Informácie poskytla Matilda Zemanová
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H

lboko sa pred Vami skláňame v
úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili
skutkami, láskou a životnou
múdrosťou v prospech všetkých
detí, ďalších generácií a budúcnosti nášho
mesta. Zo srdca prijmite slová primátora Petra
Lednára a poslanca MsZ Ivana Hritza, ktoré
patria nielen tým, ktorí si ich dňa 12. októbra
2014 vypočuli v Kultúrnom dome v Prílepoch
pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším.
O príjemné, jesenné, nedeľné popoludnie sa
postarali organizátori – Obecný výbor a spevácky
súbor Kolovrátok s manželmi Vencelovými.
Potešiť srdiečka všetkých prítomných prišli aj

Milí starí rodičia a všetci, skôr narodení

najmenšie deti z Materskej školy v Prílepoch,
pod vedením Zuzany Šalingovej a prílepské
deti, ktoré už škôlku nenavštevujú, ale ktorým
stále robí radosť, keď môžu svojimi piesňami,
básňami a tancom prispieť k radosti oslávencov
a ostatných divákov.
„Človek je krásny vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny vedľa múdrosti, čo zračí sa mu
v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa do hovoru s deťmi, do rokov, keď
aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho
ľudia majú radi,“ zaznelo v úvode príhovoru
Ivana Hritza, poslanca za mestskú časť Zlatých
Moraviec, Prílepy. „Veľmi som sa na tento deň
tešil a je mi potešením a cťou, že Vás všetkých
môžem znovu pozdraviť. Každoročne v mesiaci
október, keď príroda naberá krásu jesene, sa s
úctou obraciame k skôr narodeným, ktorých
vlasy sú postriebrené šedinami a ich konanie je
obohatené životnými múdrosťami. Každý z nás
je akýmsi pútnikom na ceste životom. Niekedy
sa zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme,
koľko sme toho už prežili a čo všetko nás v
živote ešte čaká. Určite každý z nás vie, že život
nie je len prechádzkou ružovou záhradou a
že má aj svoje tienisté stránky. Každému z nás
nadelil nejaký kríž. Dôležité však je, aby sme ho
s láskou zodvihli, aby sa nám išlo ľahšie vpred.
Na svojej prejdenej ceste určite objavíme aj
krásne chvíle lásky a radosti. Každodenný život
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je popretkávaný, ako vzácny koberec, rôznymi
nitkami. Nitkami obyčajnými, to sú tie všedné,
niekedy nekonečne dlhé dni daždivého
počasia, choroby, či bolesti. Ale popretkávaný
je i zlatými nitkami, dňami pohody, lásky a
radosti, ktoré sú spojené s návštevou detí,
vnúčat, kamaráta, či suseda. Z týchto dní
čerpajme radosť a silu do tých obyčajných, do
dní každodenného života. V Mene Obecného
výboru Vám úprimne prajem, aby ste ešte dlhé
roky boli zdraví a šťastní. Aby sa vždy našiel
človek, čo kráča s Vami a vedľa Vás. Prajem Vám,
aby ste tých krásnych chvíľ v živote objavili ešte
veľa, aby ste našli mier v srdci a pokoj v duši.
Aby Vás v ďalších rokoch sprevádzala len láska
a porozumenie v kruhu svojich najbližších a
priateľov a aby ste nikdy nepoznali samotu.
Prajem vám, aby sa Vám Vaša láska a obetavosť,
ktorú ste dávali, vracala plným priehrštím v
podobe milého slova a vďačného úsmevu.“
Primátor Peter Lednár sa k tomuto krásnemu
prianiu zo srdca pripája a dodáva: „Čím sme
starší, tým sme vnímavejší, citlivejší a na veľa
vecí pozeráme inak. Dnes sme sa zišli preto,
aby sme aspoň na chvíľku zabudli na problémy,
ktoré so sebou súčasná doba a tento svet
prináša, aj keď sa nám všetkým veľakrát zdá,
že je všetko obrátené naruby. Všetci sme si
to voľakedy predstavovali celkom inak. Ale
život treba žiť ďalej a takým spôsobom, aby
sme mali spokojné rodiny, aby sme spokojne
vychovávali svoje deti a svoje vnúčatá. Ja
vám všetkým prajem, aby sme sa na seba len

usmievali a nachádzali radosť v našich deťoch
a v našej mladej, krásnej generácii. Pretože,
hoci je nám ťažko, stále sa máme z čoho tešiť.
Žijeme v mieri a preto sa na chvíľu odpútajme
od všetkých starostí a poďme sa spolu zabávať
vždy, keď sa nám naskytne príležitosť, s tými,
ktorých máme zo srdca radi.“

Za redakciu Tekovských novín prajem
všetkým Prílepčanom ešte veľa takých
nádherných stretnutí, aké u Vás zažívame.
Ďakujeme za krásne pocity, aké svojou
vrúcnosťou a pokorou zo srdca rozdávate.
A keby to bolo možné, priala by som
všetkým, ale hlavne tým, ktorí v týchto
dňoch oslavujú, od Boha viac rôčkov k
životu na tejto Zemi, viac potešenia a
kopec zdravia, aby si ho mohli čo najdlhšie
užiť s potešením.
Ľubomíra Rosinská
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Chyzerovčania poďakovali za dary zeme a prejavili úctu k starším
Poďakovanie za úrodu a Október – mesiac
úcty k starším je názov podujatia, ktoré sa
konalo 4. októbra v chyzeroveckom kultúrnom
dome. Za jej úspešným priebehom a bohatým
kultúrnym programom stojí úzka a priateľská
spolupráca Základnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov Zlaté Moravce – Chyzerovce,
Občianskeho združenia „Chyzerovce“ a ľudí
dobrej vôle.

Oslavy sa začali svätou omšou celebrovanou
dekanom Antonom Prieberom v kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie. Pokračovaním
bol neodmysliteľný slávnostný sprievod
smerujúci do kultúrneho domu, kde sa
spustila zábava plná spevu, tanca a recitovania
doplnená o pútavé príhovory.
Ako prebiehalo veselé poďakovanie za
úrodu na gazdovskom dvore, predviedla
Chyzerovčanka. S vervou a radosťou svoje
bohaté vystúpenia predviedli aj ďalší
účinkujúci:
spevácko-heligonkárske
duo
Romanka Ďurčeková a Lukáš Kouřil, detský
folklórny súbor Lupienok a tanečná skupina
Street Lup. O záverečnú veselicu sa postarala
dychová hudba Machulince.
„Dnes sme sa tu stretli, aby sme vzdali hold
nášmu stvoriteľovi za jeho dobrodenia, ktoré
nám dáva aj v podobe úrody, za ktorú väčšina
z nás bojuje od skorej jari do neskorej jesene.
Každá jar roľníka začína najskôr v jeho vnútri,
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niekde medzi nebom a zemou. Málokto
pociťuje silnejšie, že je len hosťom na tejto
zemi. Musíme si uvedomiť, že sa musíme
starať o prírodu ako takú, lebo aj príroda sa
stará o nás. Sme svedkami zmien, ktoré sa nás
bytostne dotýkajú,“ prihovoril sa po privítaní
hostí k prítomným za záhradkárov predseda
Jaroslav Pecho, ktorý nezabudol ani na starších
občanov, ktorým poďakoval za ich záslužnú
prácu. Napriek opisovanej nepriazni počasia,
ktorú pestovatelia “ukočírovali”, bola úroda
dobrá, o čom svedčila aj výstavka ovocia a
zeleniny pripravená pri tejto príležitosti.
Predseda
Občianskeho
združenia
„Chyzerovce“ Ján Drahoš ml. sa prihovoril k
prítomným slovami: „Život je poskladaný z
mnohých dní, ktoré prinášajú malé radosti
i starosti. Z času na čas však príde v živote
každého človeka deň, ktorý je niečím iný,
výnimočný. A jeden z takýchto dní je aj dnes,
milí naši starí rodičia. Preto mi dovoľte, aby sme
Vám dnes dokázali, ako si Vás vážime a ctíme.
Prajem Vám veľa zdravia, ešte viac spokojných
dní a zaslúženého oddychu.“
To, že sa na starších občanov nezabúda,
pripomenul vo svojom príhovore aj poslanec
Mestského zastupiteľstva Jozef Tonkovič.
Podľa neho by sa láska, porozumenie,
trpezlivosť a uznanie k starším malo premietať
v každodennom živote ako samozrejmosť. Pri
tejto príležitosti obzvlášť pozdravil najstarších

obyvateľov Chyzeroviec. Verejné poďakovanie
padlo na adresu rodáka Františka Škulu, ktorý
vlastnoručne vyrobil a daroval občanom
Chyzeroviec dve plastiky Obecnej pečate,
ktoré sú umiestnené v kultúrnom dome po
bokoch javiska. Staršia nesie latinský a mladšia
maďarský text, sú to najstaršie zachované
symboly Chyzeroviec. Dve plastiky už našli
svoje miesto v kaplnke Sedembolestnej Panny
Márie, ktoré im podaroval pri príležitosti
800. výročia prvej písomnej zmienky o
Chyzerovciach. “Dedičstvo Otcov zachovaj
nám, Pane!” boli výstižné slová uzatvárajúce
reč Jozefa Tonkoviča.
V odznených príhovoroch padli poďakovania
všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tejto
akcie, vrátane sponzorov a úprimné priania
hlavne pevného zdravia a šťastia na adresu
starších, ktorí prežívajú jeseň svojho života a
ktorým patrí veľká úcta nielen počas mesiaca
október.
M. Petrovičová
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Medzinárodný deň
materských centier

v MAMI - OÁZE

Dňa 10. októbra sa v priestoroch materského
centra Mami – Oáza uskutočnil Deň otvorených
dverí z príležitosti Medzinárodného dňa
materských centier.
Do
organizovania
tejto
významnej
medzinárodnej akcie sa už piaty rok zapája
Únia materských centier na Slovensku ako člen
medzinárodnej siete MINE (Mothers Centers
International Network for Empowerment)
združujúcej materské centrá mnohých krajín
sveta.
Každý rok je lídrom tohto významného dňa
iná krajina a práve tento rok po Nemecku,
Bulharsku, Českej republike a Argentíne
“líderstvo” pripadlo Slovensku, kde bola
zvolená za hlavnú tému MDMC „Z rozprávky

Štúrovčatá pod
olympijskými kruhmi

Parné rušne na stanici
V piatok, 3.10. 2014 sme v našej Materskej
škole na Kalinčiakovej ulici počuli okolo
poludnia zo železničnej stanice neobyčajné
a zaujímavé zvuky. Pretože stanica je od
našej MŠ na skok, rozhodli sme sa preskúmať,
čo sa deje. Obliekli sme si vestičky a s veľkou
zvedavosťou a očakávaním išli za zvukmi.
Už z cesty bolo vidieť stúpajúci dym. Po
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do rozprávky“. Takže ambíciou Slovenska bolo
tento rok spojiť materské centrá na celom svete
prostredníctvom rozprávok. Z toho vyplýva, že
po celom Slovensku sa v materských centrách
počas týždňa alebo priamo 10. októbra hrali
divadielka a rozprávky.
V zlatomoraveckej Mami – Oáze padla voľba
na rozprávku pod názvom „Ako baran Marian
naučil ovečku Evičku športovať“. Hlavná téma
bola zvolená aj na základe toho, že centrum
spolupracuje s Úniou materských centier
na projekte OVCE.sk, ktorý je zameraný na
prevenciu vzniku závislostí na internete,
počítačoch, telefónoch a celkovo elektronike
ako takej. Keďže rozprávky zvyknú mávať
šťastné konce, inak tomu nebolo ani v tomto
prípade. Ovečka Evička sa vzdala vysedávania
pri počítači a zapojila sa do hier a športovania
so svojimi kamarátmi, ktorí mali z toho veľkú
radosť. Neskôr vstúpila do hry šikovná mačička
Lujza, ktorá do cvičenia zapojila všetky
prítomné deti.
V rámci divadielka boli tak predstavené
nové športové pomôcky, ktoré centrum
zakúpilo aj vďaka pomoci rodičov ako výsledok
tohtoročného zapojenia sa do súťaže s DM
drogériou, ktorú vyhrali a tým získali na ich
zakúpenie financie vo výške 1000 €. Určité
prostriedky malo centrum k dispozícii aj z
projektu VÚC Nitra.
Súčasťou hravého a na pohyb zameraného
dopoludnia bola aj tvorivá časť, ktorá v sebe

zahŕňala vymyslenie a vytvorenie úplne novej
rozprávky prítomnými deťmi a mamičkami.
Jej príbeh tvorili a spolu odvíjali písaním na
veľký, pripravený plagát. Na záver bolo pre
všetkých pripravené ovocné občerstvenie a
chutnou bodkou za príjemným rozprávkovým
popoludním bola lentilková torta.
Ing. Katarína Žarnovičanová aj touto cestou
ďakuje všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na
zakúpení športových pomôcok.
M. Petrovičová

Materská škola na Štúrovej ulici je
koncepčne zameraná na zdravý životný štýl a
rozvoj nadania a talentu u detí. Aj preto sme
sa zapojili do projektu Olympijský festival
Slovenska 2014. Ide o 7. ročník športových
hier, ktoré organizuje Slovenský olympijský
výbor a Ministerstvo školstva.
Pohybom hravo – zdravo, tak týmto
heslom boli odštartované Olympijské hry
2014 v materskej škole Štúrova. Podujatie sa
konalo posledný septembrový deň na dvore
materskej školy. Pod zástavou s olympijskými
kruhmi si deti pri rytmickej hudbe pod
vedením pani učiteliek rozhýbali celé telo
pri rozcvičke. Po areáli boli pripravené

stanovištia s rôznymi disciplínami, napríklad
lezenie tunelom, beh a prekážková dráha.
Deti počas krásneho jesenného popoludnia
podali veľký športový výkon, po ktorom
ich čakalo na stoloch zdravé občerstvenie.
Za účasť na olympijských hrách boli malí
športovci na pamiatku odmenení diplomom.
Nadanie sa nám darí rozvíjať vo výtvarnom
prejave detí. Tento rok získala naša žiačka,
Rebeka Radvaňová (4 roky) pod vedením
pani učiteľky L. Bajaníkovej, ocenenie na
celoslovenskej výtvarnej súťaži Svet okolo
nás, s medzinárodnou účasťou v Prešove, za
výtvarnú prácu Čert a Káča.
Ivana Micheličová

príchode ku koľajniciam nás očaril pohľad
na krásne historické lokomotívy, ktoré
fučali, vypúšťali paru, boli naložené uhlím,
s dlhým radom vagónov plne obsadených
nemeckými turistami.
Tieto lokomotívy vidíme už iba v múzeách
alebo na starých fotografiách z minulého
storočia, nám sa ich podarilo vidieť na
vlastné oči, pretože v Zlatých Moravciach
mali zastávku. Z tejto návštevy železničnej

stanice si deti odniesli krásny, neobyčajný
zážitok.
Mgr. Jana Langová
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Informácia o prenájme
voľných nebytových
priestorov
Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v nadväznosti
na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov poskytne do
priameho prenájmu
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na prízemí nehnuteľnosti – budova na
Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce –
CENTRUM ŽITAVA so súpisným číslom
2087, o celkovej výmere 71,55 m², účel
využitia prenájmu priestorov: obchodné
priestory, skladové priestory,
n nebytové priestory nachádzajúce
sa na poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Duklianska č. 2A, Zlaté Moravce
so súpisným číslom 1572 /“Stredisko
občianskej vybavenosti“/, o celkovej
výmere 104,70 m², účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad, obchodné
priestory,
n nebytový priestor - garážové státie
č. 1 nachádzajúci sa na podzemnom
podlaží nehnuteľnosti – budova na Ul.
Tekovská, Zlaté Moravce so súpisným
číslom 3027 /bytový dom/, účel
využitia prenájmu priestorov: parkovanie
motorového vozidla,
Lehota
na
predkladanie
návrhov
nájomných zmlúv končí dňa 14.11.2014 o
13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie
uvedených nehnuteľností získate na úradnej
tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté
Moravce n www.zlatemoravce.eu, , /MESTO
A JEHO SPRÁVA, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA,
2014, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne na č.
telef. 037/6923922 (Oddelenie pre stavebné
konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté
Moravce).
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Pohotovosť lekární
01.- 30. 11. Lekáreň Dr. Max, OC Tesco,
Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce, denne
od 8.00 do 20.00 h, kontakt: 0901 961 090
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Spoločenská kronika
Narodili sa
16. 09. Jasmin Rigóová, (N) Nitra
20. 09. Marion Maliariková, (N) Levice
21. 09. Fabián Kotlár, (N) Nitra
23. 09. Manuela Rafaelová, (N) Nitra
24. 09. Jakub Urbanovič, (N) Levice
26. 09. Vanesa Polcová, (N) Banská Štiavnica
05. 10. Daniel Doležal, (N) Trnava
08. 10. Michal Kováč, (N) Levice
09. 10. Boris Komžík, (N) Nitra
09. 10. Johana Ščibrániová, (N) Banská
Štiavnica
11. 10. Diego Kotlár, (N) Nitra
Povedali si áno
13. 09. Mário Halanda, Zlaté Moravce a Mgr.
Veronika Uhnáková, Nitra
20. 09. Peter Ondriaš, Machulince a Ing.
Zuzana Krpalová, Zlaté Moravce
20. 09. Mgr. Pavol Baláž, Bratislava –
Podunajské Biskupice a Dagmara
Fejedelemová, Bratislava – Podunajské
Biskupice
20. 09. Bc. Erik Čenščák, Velčice a Mgr. Erika
Beňová, Velčice
26. 09. Ing. Martin Bödör, Topoľčianky a Ing.
Kristína Pacalajová, Zlaté Moravce
27. 09. Emil Jankulár, Zlaté Moravce a Mgr.
Kristína Mihóková, Zlaté Moravce
27. 09. Mgr. Marián Kéry, Červený Hrádok a
Ing. Adriána Chrenová, Zlaté Moravce
27. 09. Ján Rusnák, Zlaté Moravce a Magdaléna
Madolová, Zlaté Moravce
03. 10. Mgr. Ivan Starovič, Zlaté Moravce a
Katarína Zaťková, Zlaté Moravce
04. 10. Matúš Janák, Zlaté Moravce a Ing. Soňa
Krpalová, Zlaté Moravce
04. 10. Tomáš Potocký, Nová Baňa a Lucia
Kúseková, Zlaté Moravce
11. 10. Marek Stolár, Zlaté Moravce a Ivana
Kukučková, Zlaté Moravce

Nové možnosti pre
individuálnych stavebníkov
Projekt IBV- Mlynský potok, ktorého
koncepcia a realizácia bola schválená
mestskými orgánmi ešte v roku 2010, prechádza
do záverečnej fázy. Ide o vybudovanie dvoch
nových ulíc s kompletnou infraštruktúrou
v tichej lokalite Zlatých Moraviec. Lokalita
nadväzuje na Záhradnícku a Železničiarsku
ulicu a zo západu ju lemuje rieka Žitava. Projekt
bol vytvorený pre budovanie rodinných
domov v rámci individuálnej bytovej
výstavby. Zahŕňa vybudovanie kanaliznačnej,
vodovodnej, plynofikačnej a elektrickej siete

Jubilanti
06. 10. Ľudmila Zlinská, Zlaté Moravce, 85 r.
10. 10. Melánia Rakovská, Zlaté Moravce, 85 r.
11. 10. Františka Podskalická, Zlaté Moravce 80 r.
17. 10. MUDr. Teodor Hatiar, Zlaté Moravce, 80 r.
17. 10. Františka Vargová, Zlaté Moravce, 80 r.
19. 10. Jarmila Čuláková, Zlaté Moravce, 80 r.
19. 10. Helena Segíňová, Zlaté Moravce, 80 r.
24. 10. Antónia Čaládiková, Zlaté Moravce, 85 r.
24. 10. Anna Spurná, Zlaté Moravce, 90 r.
26. 10. Mgr. Ľudovít Andor, Zlaté Moravce, 85 r.
30. 10. Katarína Hučková, Prílepy, 80 r.

Opustili nás
21. 09. Katarína Klikačová, 1930, Lovce
22. 09. Štefan Greš, 1933, Beladice
23. 09. Barbora Borčinová, 1933, Topoľčianky
24. 09. Anna Michalíková, 1931, Nová Ves nad
Žitavou
26. 09. Róbert Šimeg, 1938, Tekovské Nemce
29. 09. Mária Bačíková, 1927, Zlaté Moravce
29. 09. Helena Patková, 1953, Volkovce
30. 09. Anton Matejov, 1952, Skýcov
03. 10. Štefan Maršovský, 1943, Beladice
05. 10. Františka Rajnohová, 1926, Jedľové
Kostoľany
13. 10. Irena Molnárová, 1944, Jelenec

vrátane individuálnych prípojok ku každému
z 31 stavebných pozemkov. Súčasťou Projektu
je aj vybudovanie kvalitnej cestnej uličnej
siete s asfalfovým povrchom, a chodníkov
so zámkovou dlažbou. Všetky inžinierske
siete Projektu sú už skolaudované, vrátane
verejného osvetlenia, ktorého skúšobná
prevádzka by mala začať v týchto dňoch.
Veríme, že osvetlenie najviac privítajú majitelia
už rozostavaných rodinných domov v lokalite
a aj náhodní okoloidúci. Projekt možno len
pochváliť, veď v konečnom dôsledku ide o
rozvoj Mesta s modernou infraštruktúrou.
-red-
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Vyhodnotenie
Večerného behu
mestom Zlaté
Moravce
Dňa 8.10.2014 zorganizovalo
Mesto Zlaté Moravce v
spolupráci s CVČ, MSKaŠ,
ZŠ Mojmírova a Mestskou
políciou 39. ročník Večerného
behu Zlatými Moravcami.
Podujatia
sa
zúčastnilo
240
účastníkov
rôznych
vekových kategórií. Súťažiaci
umiestnení na prvých troch
miestach
v
jednotlivých
kategóriách obdržali diplomy
a plakety. Škola s najväčším
počtom
účastníkov
bola
ocenená Pohárom primátora
mesta Zlaté Moravce.
Výsledky:

Od 14. októbra sa koná na
prízemí budovy Mestského
strediska kultúry a športu
výstava obrazov, ktorých
autorom je mladý, kreatívny
umelec Mário Absolon.
S farbami a štetcom rastie,
ako sám prezradil, od malička.
Aktívnejšie sa maľovaniu
začal venovať až niekoľko
rokov po ukončení strednej
školy. Skúšal rôzne techniky,
ako je tempera, akryl, suchý
pastel, olej, perokresba, no
najviac si rozumie s ceruzkou,
či pentelkou. Ich výsledkom
sú realistické portréty a jeho
posledné dielo, na ktorom v

Deti narodené v roku 2009 a
ml.
Chlapci: 1. Timotej Nehéz MŠ Čierne Kľačany, 2. Boris
Tešík - MŠ Slnečná, ZM
ZŠ roč. 2006 – 2008
Žiaci: 1. Matej Merčiak - ZŠ
Pribinova, ZM, 2. Adam Kordoš
- ZŠ Pribinova, ZM, 3. Denis
Valkovič - ZŠ Robotnícka, ZM
Žiačky: 1. Martina Novotová
- ZŠ Mojmírova, ZM, 2. Barbara
Molnárová - ZŠ Pribinova,
ZM, 3. Erika Pacherová - ZŠ
Mojmírova, ZM
ZŠ roč. 2004 – 2005
Žiaci: 1. Samuel Dekrét - ZŠ
Pribinova, ZM, 2. Maximilián
Boďo - ZŠ Pribinova, ZM, 3.
František Kabát - ZŠ Pribinova,
ZM
Žiačky: 1. Natália Šírová ZŠ Mojmírova, ZM, 2. Ema
Jelínková - ZŠ Mojmírova,

ZM, 3. Lea Stopperová - ZŠ
Mojmírova, ZM
ZŠ roč. 2002 – 2003
Žiaci: 1. Matej Drienovský ZŠ Obyce, 2. Lukáš Beko - ZŠ
Jedľové Kostoľany, 3. Tomáš
Trubáčik - ZŠ Sľažany
Žiačky: 1. Diana Zaťková - ZŠ
Sľažany, 2. Michaela Janová
- ZŠ Pribinova, ZM, 3. Ema
Uhrinová - ZŠ Pribinova, ZM
ZŠ roč. 1999 – 2001
Žiaci: 1. Erik Jestrebsky ZŠ Mojmírova, ZM, 2. Jozef
Krajčík - SOŠ technická,
ZM, 3. Miroslav Palárik - ZŠ
Mojmírova, ZM
Žiačky: 1. Alexandra Škulová
- ZŠ Pribinova, ZM, 2. Natália
Lehocká - ZŠ Sľažany, 3.
Tatiana Drienovská - ZŠ
Pribinova, ZM
Dorastenci a dorastenky roč.
1998 –1995

Obrazy, ktoré majú dušu
súčasnosti pracuje, je séria
troch obrazov v aktoch.
Momentálne ho láka cesta k
tvorbe surrealistického štýlu,
ktorému by sa po dokončení
rozrobených prác chcel v

budúcnosti venovať. Napriek
tomu, že je v tomto smere
samoukom,
jeho
obrazy
hovoria samé za seba. Sú
nevšedné, originálne a veľmi
hlboké. Svojou precíznosťou

Dievčatá: 1. Denisa Danková Gymnázium Párovská, Nitra, 2.
Viktória Kabátová – SOŠ OaS,
ZM, 3. Simona Ladňáková
RC Prílepská 6, ZM
Muži 1994-1974: 1. Matej
Páleník, 2. Andrej Žemberi, 3.
Lukáš Tonka
Ženy 1994 a st.: 1. Soňa
Krnáčová – Pixida, 2. Dana
Sýkorová – Pixida,
3. Zuzana Blaháková
Veteráni 1973 a st.: 1. Mário
Ondriáš, 2. Peter Urbanovič, 3.
Ľubomír Ivan
Veteránky 1973 a st.: 1.
Martina Jelínková, 2. Andrea
Hitková
Pohár primátora mesta
získala ZŠ Mojmírova, Zlaté
Moravce.
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

a prepracovaním do detailov
učarujú na prvý pohľad a
doslova donútia človeka k
zamysleniu sa nad životom a
zmyslom jeho existencie.
Máriovi
sú
inšpiráciou
objekty,
ktorých
krásu
nevníma povrchne, ale vo
svojej podstate a v hĺbke duši.
Výstava
je
verejnosti
sprístupnená od 14. do 30.
októbra 2014, každý pracovný
deň od 15.30 do 17.00 h.
Viac z tvorby Mária Absolona
nájdete na stránke www.
facebook.com/AbsolonMario
Ľ. Rosinská
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