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Vážení občania,
Po zániku mandátu primátorky
Ing. Serafíny Ostrihoňovej plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu viceprimátor do doby zloženia
sľubu novozvoleného primátora.
Tento priestor by som chcela využiť na poďakovanie p. Ing. Ostrihoňovej za jej prácu, ktorú venovala mestu a jeho občanom.
Mesto pod jej vedením nastúpilo
ťažkú cestu konsolidácie verejných
financií. Otvorila otázku hlboko

Celé moje obvinenie vo veci vydržania pozemkov pod priemyselným parkom v Zlatých Moravciach
považujem za zločin, ktorý sa na
mne pácha. Pretože všetci zainteresovaní na vydržaní pozemkov pod
priemyselným parkom v Zlatých
Moravciach, počnúc poslancami
MsZ, notárka, ktorá vydržanie pozemkov robila, pracovníci katastra,
ktorí vydržané pozemky zapisovali bez môjho vedomia alebo splnomocnenia a ďalší, všetci dobre
vedia, že som s tým nemala nič do
činenia.
Ja som sa na žiadnom vydržiavaní
pozemkov po neznámych vlastníkoch pod priemyselným parkom
pre mesto Zlaté Moravce nezúčas
tnila. S notárkou som nikdy nehovorila a žiadnu písomnú, ani ústnu
žiadosť o vydržanie pozemkov som
jej nedala. Žiadne vyjadrenie svedka nevyhnutne potrebné k vydržaniu som nedala, ani nepodpísala.
Žiadne prehlásenie za Mesto o neznámych vlastníkoch, nevyhnutne
potrebné k vydržaniu, som nepodpísala a ani nedala vyhotoviť a nedala nikomu podpísať. Žiadnu žiadosť na návrh na zápis vlastníckeho

zadĺžených mestských podnikov
a začala s výmenou ich riaditeľov.
Budem pokračovať vo výberových
konaniach na miesta poverených
riaditeľov mestských organizácií.
Mestský úrad predloží balík protikorupčných opatrení, ktoré čerpajú z odporúčaní Transparency
International a v maximálnej miere
sa budem snažiť získať eurofondy.
Mojou snahou je zabezpečiť
plynulý chod Mestského úradu

práva k vydržiavaným pozemkom
do katastra som notárke nedala.
Po odovzdaní kompetencií prípravy a realizácie priemyselného
parku na základe poslancami navrhnutých a schválených uznesení
MsZ ZM z Mesta ZM súkromnej fir-

me ZM Invest, všetku právnu a odbornú zodpovednosť prebrala táto
firma, čo bolo tiež zmluvne dohodnuté medzi Mestom ZM a firmou
ZM Invest na základe uznesenia

a poskytovanie kvalitných služieb
pre občanov.
Keďže rešpektujem vôľu občanov, ktorí si vo voľbách zvolia
svojho primátora, bezodkladne
som 21. 10. 2015 zvolala zasadnutie Mestského zastupiteľstva, po
ktorom by malo Mesto zaslať žiadosť predsedovi NR SR o vyhlásenie nových volieb pre mesto Zlaté
Moravce.
S úctou
MVDr. Marta Balážová
Zástupca primátora mesta

navrhnutého a schváleného poslancami Mestského zastupiteľstva.
Tí, ktorí vydržanie pozemkov robili, podpisovali a osobne konali
u notárky, ktorá vydržanie na základe ich požiadania robila pre nich
a ktorí sa jej v notárskej kancelárii účelovo nepravdivo predstavili
ako úradníci mestského úradu, nie
sú ani obvinení a niektorí z nich sú
nanajvýš svedkami.
Roky ma poslanci škandalizovali,
že som brzdou, keď som vetovala
a nepodpisovala uznesenia MsZ
škodlivé pre mesto a jeho občanov.
Teraz, keď sú problémy za poslancami navrhnuté a schválené uznesenia MsZ a aj tento nimi zavinený
problém pod priemyselným parkom, oni žiadne problémy nemajú
a napriek tomu, že prokurátor z generálnej prokuratúry požadoval ich
vypočúvanie, dodnes vypočutí, ani
vypočúvaní ako svedkovia neboli.

Ing. Serafína Ostrihoňová
Za obsah článku si zodpovedá inzerent
10/034/2015/PČ, 10/025/2015 - 23114/DZ

Zmeny vo
vedení Mesta

str. 2-3

Mesto dostalo
protipovodňový
príves a financie
na detské odrážadlá
str. 4

Návrat do
jarmočných dní
str. 5

Úcta seniorov
a jubilantov
str. 6

Aktivity škôl
a škôlok

str. 8-9

Súd poslednýkrát rozhodol
„V predmetnej veci na verejnom zasadnutí 13. októbra
2015 odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a rozhodol, že obžalovaní
sú vinní zo spáchania prečinu
podvodu vo forme spolupáchateľstva, za čo im súd uložil
trest odňatia slobody v trvaní
2 rokov, pričom výkon trestu sa
podmienečne odložil na 2 roky.
Proti tomuto rozhodnutiu nie je
možné podať riadny opravný
prostriedok,“ informoval hovorca Krajského súdu v Nitre
JUDr. Mário Pivarči.
Prvé rozhodnutie Okresného
súdu padlo v roku 2012, voči ktorému sa obaja obvinení odvolali
a Krajský súd následne vrátil vec
prvostupňovému súdu na prerokovanie. Dňa 5. februára 2015 Okresný súd v Nitre druhýkrát potvrdil
svoj rozsudok a primátorku Serafínu O. a Viliama O. odsúdil na 7,5

roka odňatím slobody za obzvlášť
závažný čin podvodu.
Zdôvodnenie verdiktu Okresného súdu bolo také, že spoločným
konaním obohatili seba tým, že
iných uviedli do omylu. Slovenskej
republike, Slovenskému pozemkovému fondu a nezisteným súkromným vlastníkom a ich dedičom mali
spôsobiť škodu vo výške viac ako
300 000 €.
V roku 2007 malo Mesto Zlaté
Moravce získať pozemky pod priemyselným parkom nezákonným
vydržaním. Preto súd rozhodol, že
obvinení nemali pravdu, ak tvrdili,
že Mesto má nárok na vydržanie pozemkov z dôvodu, že tieto pozemky
užíva viac ako 10 rokov. Pritom vedeli, že ich užíva Slovenský pozemkový fond. Mesto v tom čase narábalo s pozemkami ako so svojím
vlastníctvom a pôdu o rozlohe 7,7
ha získalo do svojho majetku a nes
kôr ju za symbolickú cenu predalo

spoločnosti ZM Invest s.r.o., ktorej
konateľom bol v tom čase Viliam O.
Vo februári 2015, ako aj pri poslednom pojednávaní bol primátorkiným obhajcom JUDr. Ján Čarnogurský. Tvrdil, že trestné konanie
vzniklo následkom nesplnenia si
zmluvných povinností zo strany
Slovenského pozemkového fondu,
ktorý ich mal pre priemyselný park
poskytnúť. V tom čase už existovali
zmluvy s investormi, v ktorých boli
zakotvené sankcie, ak by pozemky
nedostali a že by ďaleko prevyšovali hodnotu pozemkov, ktorá bola
v rozsudku vyčíslená. Nehovoriac
o tom, že v opačnom prípade by
na tomto mieste nevzniklo 200 až
300 pracovných miest. Podľa Čarnogurského mala byť Serafína O. spod
obžaloby celkom oslobodená, pretože konala v dobrej viere.
V tom čase sa Senát Okresného
súdu v Nitre k tejto obhajobe vyjadril, že aj keby situáciu skomplikoval

postup Slovenského pozemkového
fondu, nie je prípustné, aby Serafína O. a Viliam O. mohli konať protiprávne v zmysle hesla „účel svätí
prostriedky“.
Naopak, v poslednom pojednávaní zaznel verdikt súdu
s prihliadnutím k rôznym skutočnostiam, ako napr.: výpoveď nového znalca na ornú
pôdu, podľa ktorého bola
hodnota pozemkov ornej pôdy
pred výstavbou priemyselného parku necelých 22 000 €.
Súd zohľadnil mieru viny aj
v ľudskej rovine s prihliadnutím na životy a bezúhonnosť
oboch obvinených, čím sa
výsledok rozhodnutia súdu
zmiernil.
Ľubomíra Rosinská

Rozsudok ovplyvnil zmenu štatutárneho zástupcu mesta
Rozsudkom Krajského súdu
v Nitre zo dňa 13. októbra 2015
sa súčasne rozhodlo aj o pôsobení Ing. Serafíny Ostrihoňovej na poste primátorky mesta Zlaté Moravce a 14. októbra
prevzala všetky kompetencie
štatutárneho zástupcu mesta jej zástupkyňa a poslankyňa Mestského zastupiteľstva
MVDr. Marta Balážová.
„Primátorka mesta Zlaté Moravce
Ing. Serafína Ostrihoňová dňa 15. 10.
2015 písomne oznámila Mestu Zlaté
Moravce, Mestskému úradu, skutočnosti odôvodňujúce zánik mandátu
Ing. Serafína Ostrihoňová,
primátora podľa § 13a ods. 1 písm.
exprimátorka mesta Zlaté Moravce d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
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predpisov ku dňu 13. 10. 2015. Na
základe uvedeného plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu zás
tupkyňa primátorky mesta MVDr.
Marta Balážová až do zloženia sľubu
novozvoleného primátora.
V súčasnosti prebiehajú administratívne a organizačné úkony
potrebné k zabezpečeniu chodu
Mesta Zlaté Moravce a Mestského
úradu s cieľom zabezpečiť chod
mesta tak, aby občania personálnu zmenu nepocítili,“ informovala
hovorkyňa, prednostka a právnička Mestského úradu JUDr. Katarína
Páleniková.

Ľubomíra Rosinská

MVDr. Marta Balážová,
zástupca primátora mesta
Zlaté Moravce
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Vetované uznesenie schválené Mestským zastupiteľstvom
Predmetným uznesením odňali poslanci majetok zo správy Mestskej nemocnice.
„Keďže existujú zákonné
dôvody, rozhodla som sa, že
výkon uvedeného uznesenia
pozastavujem,“ vyjadrila sa
k nepodpísanému uzneseniu
primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová, ktorá sa dom
nieva, že toto uznesenie je
pre Mesto Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe
nasledovného:
„Majetok bol do správy Mestskej

nemocnice prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce zverený z dôvodu podmienky Ministerstva zdravotníctva SR k čerpaniu
eurofondov na prístrojové vybavenie. Keďže čerpanie nebolo poskytnuté, bolo poslancom Ing. Jánom
Adamcom navrhnuté odňatie majetku zo správy nemocnice.
Pretože poslanci Mestského zas
tupiteľstva neschválili spôsob prevodu tohto majetku, jeho odňatie
zo správy je v tomto prípade v rozpore so zákonom č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších

Iné zmeny vo vedení Mesta
Dňa 1. októbra 2015 zasadala výberová komisia na vyhodnotenie
výberových konaní na pozície riaditeľov dvoch mestských podnikov
– Technické a Záhradnícke služby.
Záujem 13. kandidátov
o posty riaditeľov
Výberové konanie bolo 21. augusta 2015 vyhlásené primátorkou
mesta Zlaté Moravce Ing. Serafínou
Ostrihoňovou a uchádzači o tieto
dva posty mali možnosť posielať
svoje žiadosti do 15. septembra do
12.00 h. Do uvedeného dátumu sa
do výberového konania na riaditeľa Technických služieb zapojilo
8 kandidátov, z toho jeden nestihol termín odovzdania prihlášky,
resp. jej doručenia a dvaja kandidáti nespĺňali kritérium vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
technického alebo ekonomického
smeru. Takže k písomnej a ústnej
časti výberového konania spĺňali
podmienky 5 kandidáti.
Do výberového konania na post
riaditeľa Záhradníckych služieb sa
prihlásili piati, z toho len dvaja spĺňali požiadavky.
Kto rozhodol o výsledku
Výberová komisia bola menovaná
primátorkou mesta. Zloženie komisie zo siedmich členov bolo určené tak, aby bola zastúpená každá
oblasť, teda personálna, odborná,
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Ing. Miroslav Šlosár,
poverený riaditeľ Mestského
podniku Technické služby
právna, poslanecká a zamestnanecká: Lenka Drienovská - referát
personalistiky a miezd, Ing. Jozef
Molnár (predseda komisie) – vedúci Oddelenia projektov a propagácie mesta, Ing. Karol Švajčík - pos
lanec, predseda Komisie dopravy
a správy miestnych komunikácií,
PeadDr. Klaudia Ivanovičová - pos
lankyňa a predsedníčka Komisie finančnej, Bc. Štefan Nociar - vedúci
Oddelenia výstavby a hospodárskej
činnosti, JUDr. Katarína Páleníková
- právnička MsÚ, Michal Mášik - zamestnanec príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté
Moravce, mestský podnik.

predpisov a zásadou hospodárnosti a efektívnosti nakladania
s majetkom mesta. Naša nemocnica by mohla podľa § 19 ods. 1
písm. b) zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov prísť o povolenie na prevádzkovanie a pres
tala by poskytovať zdravotnú
starostlivosť.“
Primátorka mesta Zlaté Moravce

Ing. Serafína Ostrihoňová využila
právo podľa § 13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a nepodpísala Uznesenie č. 178/2015
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré
sa konalo 8. septembra 2015, čím
pozastavila jeho výkon.

Informácie poskytla právnička
MsÚ Katarína Páleníková
Spracovala Ľubomíra Rosinská

Na 100 % korektný postup
Poslanec Mestského zastupiteľstva Ing. Karol Švajčík za všetkých
členov výberovej komisie čestne
prehlasuje, že celkový priebeh, ako
aj samotné vyhodnotenie úspešného kandidáta, prebehlo v stopercentnej korektnosti, za prítomnosti
a pod drobnohľadom jednotlivých
jej členov. Bodovanie správnych
odpovedí kandidátov v dvoch kolách, ústnej a písomnej, sa jednohlasne zhoduje s jednoznačným
výsledkom výberového konania.
Nový riaditeľ,
zmena prednostu
Vzhľadom k uvedenej skutočnosti sa novým riaditeľom mestského
podniku Technické služby stal k 2.
októbru 2015 Ing. Miroslav Šlosár,
ktorý naďalej zostáva aj vo funkcii riaditeľa Záhradníckych služieb,
pretože vo výberovom konaní na
túto pozíciu neuspel ani jeden
z prihlásených kandidátov. K 1. októbru sa zároveň ukončilo jeho pôsobenie vo funkcii prednostu Mestského úradu v Zlatých Moravciach.
Doterajšiemu riaditeľovi Branislavovi Vargovi bolo k 1. októbru
odňaté poverenie riaditeľa Technických služieb a za prednostku
Mestského úradu bola primátorkou mesta od 2. októbra vymenovaná právnička MsÚ, JUDr. Katarína
Páleniková.
Právnička ako prednostka
MsÚ
Nová prednostka Mestského

JUDr. Katarína Páleniková,
prednostka a právnička
Mestského úradu
úradu v Zlatých Moravciach je zamestnancom Mestského úradu od
1. júla 2015 ako právnička. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave a pracovala na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky na pozícii štátny radca, Odbor všeobecnej vnútornej
správy a v Sociálnej poisťovni ako
metodik výberu poistného.
Poďakovanie ex-riaditeľovi
Primátorka mesta Zlaté Moravce Ing. Serafína Ostrihoňová veľmi
pekne ďakuje Branislavovi Vargovi,
ako poverenému riaditeľovi Technických služieb za to, čo všetko pre
Technické služby a pre toto mesto
urobil.
Ľubomíra Rosinská
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Odovzdávanie odpadov
do Zberného dvora
Pripomíname občanom mesta Zlaté Moravce, že v zmysle
Zákona o odpadoch č.223/2001
Z.z., sú povinní odovzdávať nebezpečné odpady iba na miesta na to určené, ktoré spĺňajú
ekologické požiadavky na zber
a nakladanie s nebezpečnými
odpadmi.
Mesto má uzatvorenú zmluvu
s firmou Waste Recycling a.s. Zlaté
Moravce, ktorá plní funkciu zberného dvora na zber nebezpečných
a iných odpadov.
Jedná sa najmä o nasledovné
druhy odpadov:
• autobatérie olovené, niklovo-kadmiové akumulátory, monočlánky, obaly obsahujúce nebezpečné látky /od olejov, riedidiel, farieb,
chemikálií a pod./,
absorbenty /zaolejované handry,
vapex, perlit, piliny.../,opotrebované
oleje, ropné produkty, nepotrebné
chemikálie kategórie NO/postreky,
zvyšky postrekov, domáca chémia/,
vyradené lieky atď.
• Taktiež je možné odovzdať elektroodpad. Sem patrí všetko, čo funguje na báze elektrického prúdu zo
siete alebo batérií, bez ohľadu na to,
či sa jedná o silnoprúd, slaboprúd
alebo časti elektrických zariadení
/chladničky, mrazničky, klímy, televízory, práčky, vysávače, sporáky,

ostatné kuchynské stroje a zariadenia, monitory, počítače, tlačiarne, skenery, faxy, kopírovacie stroje,
rádiá, magnetofóny, HI-Fi zariadenia, vŕtačky a všetky druhy náradia
- skutočne všetko, čo je elektrické/.
Uvedené druhy odpadov je možné bezplatne doviesť do areálu
Waste Recycling a.s., každý deň od
7.00 do 15.00 h.
Zberný dvor sa nachádza na konci Zelenej ulice vedľa firmy Danfoss Bauer /predtým Volkswagen
elektrosystémy/.
Odvoz je možné dohodnúť na
telefónnom čísle: 037/ 642 6225,
0905/ 800 603, 0905/ 424 993 alebo emailom na adrese waste@wasterecycling.sk
Občan dostane potvrdenie
o odovzdaní odpadu. Ak takéto
potvrdenie nepotrebuje, môže
odpady odovzdať pod prístrešok
v areáli firmy.
Odpady do zberného dvora
môžu odovzdávať iba občania
mesta Zlaté Moravce. Netýka
sa to firiem. Tieto môžu odovzdávať odpad iba na základe
platnej zmluvy.
Informácie poskytol Ing. Daniel
Bielik, referát odpadového hospodárstva a bytovej politiky, MsÚ
upravila Ľ. Rosinská

V dnešnej dobe je veľmi dôležité,
aby aj deti ovládali pravidlá cestnej
premávky a práve na to sú určené
detské dopravné ihriská, ktoré sú
dostupné verejnosti. Je skvelé, ak
je vo vzdelávacej výchove v oblasti
cestnej premávky nápomocné samotné Mesto, čím sa aj takto podporuje zvýšenie bezpečnosti na
našich cestách. Prostredníctvom
absolvovaných hodín dopravnej
výchovy na dopravnom ihrisku sa
znižuje nehodovosť, predchádza
sa škodám na zdraví i majetku. Vo
veľkej miere sa podporuje stretávanie občanov, detí v meste a rozvinutie ich pohybových aktivít strávením času na čerstvom vzduchu.
V spolupráci s Mestskou políciou,
ktorá v týchto preventívnych aktivitách pôsobí už niekoľko rokov,

Svätoplukovom námestí v Nitre sa
primátorka mesta Zlaté Moravce
Ing. Serafína Ostrihoňová zúčastnila odovzdávania protipovodňových balíkov prvej pomoci a prevzala protipovodňový príves, ktorý
bude umiestnený v Mestskom
podniku Technické služby, kde
bude určený pracovník k zaškoleniu na prácu s touto technikou.

Živelné záplavy spôsobené prietržou mračien alebo topiacim sa
snehom za sebou zanechávajú
zdevastované domy, cesty a autá.
Takto rozvodnené rieky často
ochromujú bežný život v obciach
aj na západe Slovenska.
Niekoľko druhov čerpadiel, generátor elektriny, prenosné osvetlenie a protipovodňové bariéry.
Toto všetko nájdu dobrovoľní hasiči v protipovodňových prívesných vozíkoch, ktoré v týchto mesiacoch dostávajú k dispozícii od
ministerstva vnútra obce ohrozené
povodňami. „Keďže povodne u nás
za posledných 10 rokov spôsobili
škody za viac ako 702 miliónov €,
rozhodli sme sa podporiť obce pri
zvládaní krízových situácií v čase

Mesto dostalo
protipovodňový
príves
Európska komisia schválila projekt „Aktívne protipovodňové
opatrenia“ z dielne Ministerstva
vnútra SR, vďaka ktorému záchranné zložky na lokálnej, regionálnej
a národnej úrovni dostávajú k dispozícii špeciálnu techniku na znižovanie povodňových rizík a tiež
zmierňovanie následkov záplav.
Medzi vybranými obcami, ktoré
obdržali lokálne balíky protipovodňovej techniky, bolo aj Mesto Zlaté
Moravce.
Dňa 9. októbra 2015 na
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Na dopravnom
ihrisku pribudli nové
detské odrážadlá
s podporou
Nadácie Allianz

sa deťom vysvetľuje správanie na
cestách, význam jednotlivých dopravných značiek a svetelnej signalizácie – semaforov.
Činnosť Mestskej polície podporila Nadácia Allianz schválením žiadosti Mesta Zlaté Moravce o pos
kytnutie grantu vo výške 1000 € na
projekt „Aj škôlkári na dopravnom
ihrisku“.
Financie poskytla Nadácia Allianz
prostredníctvom projektu „Priama
podpora 2015“ a boli určené na zakúpenie odrážadiel a dopravných
pomôcok pre deti materských škôl
so spoluúčasťou Mesta (265 €).
Mesto Zlaté Moravce ďakuje Nadácii Allianz za finančný
príspevok, ktorý bol použitý
na zakúpenie 14 ks odrážadiel
pre najmenšie deti a 14 ks detských prilieb. Za 14 ks reflexných viest Mesto ďakuje predajni Tribo šport.
Ľubomíra Rosinská

záplav a znížiť tak negatívne dôs
ledky ničivej vody. S pomocou Európskej únie dokážeme takýto vozík plný protipovodňovej techniky
poskytnúť dobrovoľným hasičom
vo viac ako 600 obciach,“povedal minister vnútra JUDr. Robert
Kaliňák.
Z novej techniky sa od 9. októbra môžu tešiť obyvatelia 58 obcí
z okresov Nitra, Topoľčany, Zlaté
Moravce, Myjava, Nové Mesto nad
Váhom a Trenčín. Obce, ktoré takúto pomoc dostanú, boli vybrané na
základe miery povodňového rizika,
ako aj podrobnej analýzy databázy zásahov hasičov a záchranárov.
Spracovala Ľ. Rosinská
Zdroj: parlamentnelisty.sk
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Návrat do jarmočných dní
Dvojdňový tradičný Zlatomoravecký jarmok máme tento rok za
sebou. Konal sa 26. a 27. septembra 2015 v dňoch, ktoré predchádzali nedeľným Hodom v Zlatých
Moravciach.
Mestské stredisko kultúry a športu sa postaralo o kultúrny program,
ktorý sa odštartoval slávnostným
príhovorom primátorky mesta
Ing. Serafíny Ostrihoňovej. Zaznel
v ňom súhrn informácií o aktuálnom stave Mesta, o našej Mestskej
nemocnici, o dohodách s investormi, vďaka ktorým by sa koncom
roka mali v našom meste vytvoriť
stovky nových pracovných príležitostí a neposlednom rade privítala
a predstavila verejnosti prítomných
hostí, ktorí prijali jej pozvanie na
slávnostnú recepciu a boli účastní aj samotného programu. Všetkým zapriala spokojnosť a radosť
z tohtoročného jarmoku aj napriek nepriaznivému, „upršanému“ počasiu.
Na ľudí, ktorých daždivé počasie
neodradilo a tohtoročný 23. Zlatomoravecký jarmok navštívili, čakalo 194 rôznorodých predajných
stánkov (z toho 53 remeselníckych,
s kvalitnými domácimi výrobkami)
a na Námestí A. Hlinku kultúrny
program, v ktorom vystúpili: žiaci
Základnej umeleckej školy, tanečné
skupiny z Centra voľného času, Stano Vitáloš, Maroš Bango so svojím
hosťom Marekom Gernátom, Silvia
a Peter Klimantovci, speváci Ivan
Milán a Róbert Kohút zo skupiny
Kamaráti, hudobná skupina INSIDE,
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legendárny Dalibor Janda a dcéra
Jiřina Anna Jandová, hudobná skupina Prvý apríl, folklórne spevácke
skupiny Kolovrátok, Sľažianka, Babička a Drumbľa.
„Stretnutia ľudí sú vždy krásne. Radostnejšie o to viac, keď
sa stretnú priatelia. Všetkých
Vás považujem za svojich priateľov. Niet tu človeka medzi
Vami, za ktorého by som život
nedala, keby to bolo potrebné. Veľmi som vďačná v prvom
rade Bohu a neodpustím si ho
spomenúť, pretože všetci viete, že ho milujem zo všetkých
nadovšetko a skrz neho aj Vás,
viac ako seba samú,“ zaznelo úvodom príhovoru primátorky
mesta Serafíny Ostrihoňovej počas slávnostného, predjarmočného
ceremoniálu.
Srdečným privítaním primátorky
mesta Zlaté Moravce boli, ako prvé,
pozdvihnuté osobnosti, ktoré sú
nášmu mestu najviac nápomocné
zo svojich postov, ktoré v súčasnosti zastávajú.
„Rada by som medzi nami privítala nášho rodáka a patróna tohto
kraja, Doc. Ing. Milana Belicu PhD.,
predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Všetci občania sú vďační za to, čo všetko sa urobilo v Zlatomoraveckom okrese. Nebyť jeho,
boli by sme vo financovaní celej infraštruktúry na poslednom mieste
a práve jeho zásluhou sme na prvom. Som veľmi šťastná, že v tejto
krásnej zostave sedí medzi nami
prednosta Okresného úradu v Nitre

Ing. Marek Illéš, viac Zlatomoravčan
ako Nitran, lebo začínal v štátnej
správe práve tu, u nás, kde aj celé
roky pôsobil. Tiež drží ochrannú
ruku nad nami, rovnako ako prednostka Okresného úradu v Zlatých
Moravciach Mgr. Zitka Koprdová,
naša rodáčka a Mgr. Milan Galaba,
ktorý je šéfom odboru školstva na
Obvodnom úrade v Nitre. Všetká
česť, že im môžem takto poďakovať za všetko, čo robia pre celý náš
okres a naše mesto Zlaté Moravce,“
prejavila úctu za účasť a vďaku za
pomoc popredným predstaviteľom vyšších samospráv a následne dala do pozornosti prítomných
poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorých predstavila ako skvelých ľudí, medzi ktorými musí byť
teraz, podľa jej slov, veľká súhra:
„A pevne verím, že nás za štyri roky
nič nerozbije a že tú jednotu svornosti zachováme.“
Privítala riaditeľov podnikov,
stredných škôl, podnikateľov,
zástupcov partnerských miest
a obcí z Poľska a Česka - burmistrza mesta Sierpc Jaroslava Perzynskiho, starostu mesta Szydlow
Jana Klamczynskiho, súčasného
starostu Hulína Romana Hozu,

bývalého starostu mesta Hulín Jaroslava Čumperlíka, starostu Bučovíc Radoslava Váleka a v nepos
lednom rade všetkých ostatných
prítomných.
Hostia z partnerských miest
pobudli v našom meste dva dni
a bol pre nich pripravený pestrý
program, počas ktorého im robila spoločnosť primátorka mesta,
prednosta Ing. Miroslav Šlosár a zamestnanci Mestského úradu.
Srdečná vďaka
Primátorka Serafína Ostrihoňová zo srdca ďakuje Mestskej polícii,
všetkým zamestnancom Mestského úradu, ako aj riaditeľom mestských podnikov, ich zamestnancom a všetkým, ktorí sa podieľali
na organizovaní a pokojnom priebehu jarmoku. Rovnako ďakuje
všetkým vystupujúcim, predajcom
a návštevníkom, že svojou účasťou prispeli k peknému tradičnému
dvojdňovému podujatiu, ktoré sa
časom stalo neoddeliteľnou súčasťou diania nášho mesta a dlho očakávaným, príjemným spestrením
všedných dní v roku.
Ľubomíra Rosinská
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Mesto si uctilo
jubilantov
a seniorov
V sobotu 3. októbra si za pekného
slnečného počasia Mesto v príjemnej atmosfére panujúcej v obradnej
sále Mestského strediska kultúry
a športu uctilo jubilantov. K dotvoreniu slávnostných chvíľ tohto dňa
prispelo hudobné vystúpenie zás
tupcov Základnej umeleckej školy
v Zlatých Moravciach. Pri príležitosti tejto nevšednej a zároveň výnimočnej udalosti všetkých jubilantov a ich rodinných príslušníkov
privítala hrejivými slovami Tatiana
Kováčová. Z úprimného srdca im
zároveň poďakovala za prínosy, ktoré vniesli do životov svojich milovaných a samotnému mestu. Úsmevy
na tvárach vyčarila a u niektorých
aj slzy privodila dojemná báseň
v slovách zachytávajúca nenávratne ubehnutý čas v živote človeka,
ako aj povzbudenie do rokov, ktoré
prinesie budúcnosť.
K slávnostnému príhovoru pristúpila primátorka Zlatých Moraviec
Ing. Serafína Ostrihoňová prejavujúc úctu prítomným, tohtoročným
oslávencom. „Najväčšie hodnoty, ktoré človek v živote dosiahne
a najväčšie šťastie má, keď mu Boh
dožičí zdravie, schopnosť pracovať
a zúčastňovať sa užitočnej práce,
čiže byť užitočným pre iných, pre
svoju rodinu, pre celú spoločnosť,“
vyjadrila sa smerom k jubilantom
primátorka. Následne im v mene
Mesta a všetkých Zlatomoravčanov zablahoželala k dosiahnutiu
vzácneho veku pri dobrom zdraví.
Ďalej vo svojich srdečných slovách
vyzdvihovala obrovské zásluhy jubilantov na obohatení našich životov cez ich skúsenosti a to, čo
v životoch dosiahli. Prejavila veľkú poctu vráskam, za ktorými sa
ukrýva nejedna životná skúsenosť,
múdrosť, radosť, ale aj bôľ. Záverom svojho príhovoru všetkým vyjadrila srdečné poďakovanie nielen
ako primátorka mesta Zlaté Moravce, ale aj ako ich priateľka. „Zo srdca
Vám želám veľmi veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, nech sa
Vám v živote vyplnia ešte doteraz
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nevyplnené priania, preto, prosím,
prijmite túto oslavu ako prejav našej neskonalej úcty a vďaky vám
a vašim šedinám,“ ukončila primátorka slovami svoj príhovor.
V miestnosti bola pri tejto príležitosti pripravená Pamätná kniha
mesta na uskutočnenie slávnostného zápisu ako spomienky na sviatočný deň patriaci jubilantom. K zápisu postupne pristúpilo spolu 53
jubilantov. Každému z nich ešte raz
primátorka osobne zagratulovala,
pri niektorých aj na spoločné minulé chvíle zaspomínala a zároveň ich
obdarovala kvetom, vecnými pozornosťami a finančným darčekom.
Koniec slávnosti uzatvorila prianím zdravia, lásky a spokojnosti
Tatiana Kováčová s pridaním krásneho želania: „Nech rieka Vášho
života plynie pokojne a plynule
a nech je jeseň Vášho života bohatá a vzácna.“

Mesiac úcty k starším
na ľudovú nôtu
Mesto Zlaté Moravce si v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším 3. októbra pripravilo
v divadelnej sále veselý kultúrny
program. Okrem seniorov sa tejto
milej slávnosti zúčastnila primátorka Serafína Ostrihoňová, viceprimátorka Marta Balážová, riaditeľka
MSKŠ Simona Holubová a programová manažérka a poslankyňa

Klaudia Ivanovičová.
Krásnymi slovami opisujúcimi
jeseň života našich seniorov, zachytávajúcich radosť, ktorú nám
prinášajú a to, ako ich máme veľmi radi, otvorila dôstojné a radostné stretnutie rovnako ako v tento
deň pri uctení si jubilantov Tatiana
Kováčová: „Dnešná oslava vášho
života je hudbou, ktorá zaznieva
a vyžaduje obdiv a úctu.“ Pani primátorka najskôr poďakovala seniorom za to, že prijali pozvanie
na program pripravený pri príležitosti ich sviatku, kde ich súčasne
aj privítala a popriala príjemný kultúrny zážitok spojený s oddychom.
Napriek tomu, že čas je k ľuďom
neúprosný a roky každému z nás
pribúdajú, pre všetkých s vyšším
vekom platia slová, ktoré odzneli
v príhovore primátorky zachytávajúc fakt, že všetci seniori sú svojím duchom veľmi mladí ľudia. Vek
prítomných, ale aj všetkých starších
ľudí, si vyžaduje našu úctu a poklonu. Napriek pribúdajúcim postriebreným vlasom a vráskam platia aj
ďalšie slová z príhovoru: „Jedno
však čas nedokázal zmeniť, váš čistý, úprimný a pozoruhodný vzťah
k životu, svojim blízkym, ktorým
ste odovzdávali svoju lásku. Láska,
porozumenie a vzájomná úcta vám
pomáhali preklenúť životné prekážky. Mnohí z Vás prežívate svoju
jeseň života, svoj strieborný vek,
skutočne činorodo, ste aktívnymi
členmi rôznych spolkov a súborov,

pred čím sa s uznaním asi každý
z nás skláňa.“ Posledné slová však
tradične patrili srdečnému prianiu
zahŕňajúceho veľa zdravia, šťastia,
Božieho požehnania, dlhého života,
elánu, chuti do života a presvedčenia, že sa oplatí žiť nielen pre
seba samých, ale najmä pre svojich blízkych.
Kultúrnu časť stretnutia otvorilo vystúpenie Folklórneho súboru
Inovec, pôsobiaceho pri Mestskom
kultúrnom stredisku v Zlatých Moravciach už od roku 1983. Vo svojom programe sa členovia predstavili dynamickými piatimi tancami
z východného Slovenska. Rozohriate dosky javiska opäť dostali do
varu spevom, hovoreným slovom
a tancom zástupcovia Speváckej
skupiny Sľažianka, ktorý má 18 členov a v Sľažanoch pôsobí pekných
osem rokov. Na ľudovú nôtu naladení prítomní z popoludnia venovaného seniorom a úcte, ktorá
im právom patrí, odchádzali pozitívne a príjemne naladení s kvetinou v ruke, ktorú im pri odchode na znak holdu a poďakovania
darovala primátorka mesta Zlaté
Moravce Ing. Serafína Ostrihoňová.

Pimátorka priniesla
radosť a úsmev

Po stretnutiach s ľuďmi, ktorým
vzdala svoju poctu a prejavila veľkú
náklonnosť, navštívila primátorka
tých, ktorí sa ani jednej z udalostí nemohli zúčastniť. S otvoreným
srdcom navštívila Zariadenie opatrovateľskej služby, kde jej klientom
spríjemnila deň a potešila ich nielen svojou prítomnosťou, spomienkami na spoločné zážitky,
ale aj pekným voňavým kvietkom.
Chvíle strávené s týmito ľuďmi priniesli so sebou veľa emócií, prianí
a úsmevov, ktoré sú výborným liekom na každé trápenie a „boľačku“.
M. Petrovičová
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Hudbou a literatúrou „nabitý“ festival
0. ročník hudobno – literárneho festivalu 12 slov
Nedeľné popoludnie bolo v Zlatých Moravciach príjemné aj vďaka
akcii, ktorá sa konala vo vestibule
Mestského strediska kultúry a športu. Občianske združenie Život pre
Moravecko v spolupráci s MSKŠ
v tento deň zorganizovalo 0. ročník hudobno – literárneho festivalu
s názvom 12 slov.
Vestibul sa priebežne zapĺňal
ľuďmi, ktorým je literatúra a hudba
veľmi blízka. Všetkých na stretnutí
privítala predsedkyňa organizujúceho OZ Marta Balážová. Ozrejmila,
že názov tejto akcie nie je náhodný, 12 slov je totiž názov básne Janka Kráľa žijúceho v našom meste,
ktorú si prítomní mohli vypočuť aj
priamo na tomto stretnutí. V rámci
prihovárania sa k prítomným, dala
do popredia fakt, že súčasťou festivalu bolo sprievodné hranie šachu,
či pripravená retro čitáreň časopisov a kníh.
V pekne vyzdobených priestoroch
vytvárajúcich komornú atmosféru
sa striedala časť, ktorej dominovalo
hovorené slovo s hudobnou.
Úryvky básní a prózy, ktorých autormi sú bývalí i súčasní študenti
Gymnázia Janka Kráľa: Pavol Borodovčák, Peter Káčer, Stanislav
Havran, Miloš Herda, Milan Herda,
Radoslav Matejov, Roman Rajtar
a Tomáš Garaj, sme si vypočuli v podaní súčasných študentiek gymnázia Barbory Remenárovej, Natálie
Benčaťovej a Patrície Laktišovej.

Dievčatá predviedli svoje recitačné umenie a umenie hovoreného
slova, ako aj prejavu, znamenite.
Prítomní nasávali každé slovo autorských dielok v ich nenútenom
a príjemne prirodzenom podaní.
O výber odznených textov a samotný nácvik tejto časti festivalu
sa postarala pani profesorka Anna
Rosenbergová, ktorá program so
svojimi žiačkami starostlivo a výborne pripravila.
Umenie a krásu hudby nám vďaka hladkajúcim vylúdeným tónom
predviedli študenti Základnej umeleckej školy v podaní Anny Molnárovej hrou na saxofón, Alexandra
Gajdoša, ktorý si podmanil kayboard a gitaristu Samuela Vaškoviča.
Za výberom hraného repertoára a interpretov, ako informovala
Marta Balážová, stál riaditeľ školy
Tomáš Kečkéš a Zuzana Hudecová
Molnárová. Žiaci podali skvelý výkon, ktorý nenechal nikoho chladným a zožal oprávnené uznanie.

K príjemnému prostrediu, v ktorom stretnutie prebiehalo, prispeli
aj ďalší žiaci ZUŠ, konkrétne výtvarného odboru fungujúceho pod vedením Zuzany Mičkeovej a Martina
Partla. Ich šikovné a tvorivé ruky sa
podpísali pod zútulnenie priestorov, ktoré boli dejiskom kultúrneho
diania. Krásna výzdoba dopĺňala aj
miestnosť určenú na hranie strategického šachu, za jej farebnosťou a kreativitou sa ukrývali deti
zo Spojenej základnej školy Janka
Kráľa. Za veľmi príjemné sa dá považovať prekvapenie, ktoré si všimne každý, kto do parku Janka Kráľa
vstúpi smerom od garáží. Ich brány sa totiž menia na krásne umelecké dielo, jedna z nich zachytáva
výjav predstavy o budúcnosti Zlatých Moraviec (pohľadnica z roku
1907). Pod skrášlenie tohto typu sa
opätovne podpísal výtvarný odbor
umeleckej školy.
Hudba spolu so slovami prednášaných úryvkov postupne

Potešenie v Nádeji
Mesiac október patrí predovšetkým ľuďom skôr narodeným.
V tomto období sa oveľa viac ako
po iné mesiace v roku, prejavuje
úcta k šedinám, ktoré sú neklamným dôkazom odžitých rôčkov, nadobudnutých skúseností, vyzretosti duše a múdrosti.
„Navštívili sme Vás preto, lebo aj
Vám patrí vďaka za to, ako žijeme.
Vy ste naša minulosť a my, Vaša
budúcnosť. Ďakujeme, že ste,“ zaz
nelo 8. októbra v úvode stretnutia
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seniorov v ich náhradnom domove
„Nádej“ a detí zo školského klubu
pri Základnej škole na Pribinovej
ulici. Tento klub pracuje pod vedením Mgr. Lenky Bajúzovej, ktorá
prišla s nápadom, rozdať chvíľkovú
radosť prostredníctvom ľudovej

hudby a spevu detí pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším tým, ktorí si
to najviac zaslúžia.
Toto stretnutie jej pomohla spestriť Mária Ďurčeková, jej dcéra Romanka, syn Marek a heligónkar
Lukáš Kouřil, ktorí na ľudovú nôtu

v miestnosti doznievala, no u hostí v rámci prežitého zážitku rezonovala naďalej.
Kvety prezentujúce farebnosť prírody potešia každú ženu, o to viac,
ak sú korunou a vyjadrením úprimnej vďačnosti. Na akcii s týmto účelom poputovala kytica kvetov z rúk
Alžbety Esterkovej a predsedkyne
združenia Marty Balážovej k Anne
Rosenbergovej a Zuzane Hudecovej – Molnárovej.
Úprimnému poďakovaniu však
patrili záverečné slová Marty Balážovej, ktorá prejavila vďaku úplne
každému, kto sa akokoľvek podieľal na úspešnom nultom ročníku
vydareného festivalu. Ukončením
kultúrnej časti stretnutie pokračovalo ďalej a to vďaka priestoru, ktorý sa otvoril na voľné debaty pri
občerstvení, čítanie, či zahranie si
partičky šachu.

Mária Petrovičová
vystupujú pod jej vedením a s ktorými si všetci spoločne zaspievali
a zatancovali.
Návšteva splnila účel nad očakávania, pretože dobrá nálada naplnila srdiečka všetkých prítomných.
Spontánnosť domácich, prejavy
ich potešenia a neskrývanej vďačnosti sa odzrkadlili v spokojnosti
detí z hrejivého skutku, vpísaného
do jabĺčok a papierových sŕdc, ktorými seniorov obdarovali. Všetkým
zostali milé spomienky s prianím
do skorého videnia.
Ľubomíra Rosinská
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MŠ Štúrova - september je za nami
Po horúcom lete sme znovu nas
túpili do materskej školy. A veľký
úspech nedal na seba dlho čakať.
Naša, teraz už predškoláčka Dominika Povodová, získala pod vedením pani Lýdie Bajaníkovej ocenenie na celoslovenskej výtvarnej
súťaži s medzinárodnou účasťou
v Prešove – Svet okolo nás. Bola to
jediná ocenená práca z materských
škôl v Zlatých Moravciach. Veríme,
že aj naďalej sa našim škôlkarom
bude dariť. Materská škola Štúrova
je zameraná na Rozvoj nadania a talentu u detí a zdravý životný štýl.
Počas týždňa zdravia sme navštívili stomatologickú ambulanciu
pani doktorky Šedivej a pána doktora Šedivého. Veľmi pekne ĎAKUJEME! V škôlke sme privítali aj pani

Športová olympiáda
Deti z našej materskej školy na
Kalinčiakovej ulici sa dňa 23.9.2015
zúčastnili na športovej olympiáde. Na začiatku spoznávali ovocie
a zeleninu v babičkinej záhradke

dentistku Emu Pánikovú, ktorá nás
počas celého školského roka učí ako
sa máme starať o zúbky. Prišiel nás
navštíviť žonglér, s ktorým sme sa
pobavili a niektorí aj odpozerali nejaké triky.
Na školskom dvore sme spolu
zažili zaujímavé dopravné popoludnie, kde sme si zopakovali ako
sa správame na ceste. Rozoznávali
sme dopravné značky, plnili sme
rôzne úlohy a zašportovali sme si.
Jeseň sa v našej materskej škole
rozbieha v plnom prúde. Priestory
nám zdobia tekvice rôznych veľkostí a tvarov.
Všetci sa už tešíme na to, čo nás
čaká ďalej ...
MŠ Štúrova
Ivana Micheličová

so zajačikom, ktorý chcel športovať spolu s deťmi. Pred súťažou sa
rozcvičili a začali zdolávať jednotlivé športové disciplíny: hod loptičkou do diaľky, beh na 20 metrov, skok do diaľky. Súťažiaci boli
povzbudzovaní hlasným pokrikom
a potleskom od svojich kamarátov. Prví traja športovci s najlepším
výsledkom boli odmenení diplomom a medailou. Nakoniec sme
si všetci spolu zaspievali a zajačik
porozdával všetkým deťom sladké
šťavnaté jabĺčka plné vitamínov.
Kolektív MŠ na
Kalinčiakovej ulici

Ľudovít Štúr
Ľudovít Štúr (29.10.1815
– 12.01.1856)
Rozhodli sme sa, že si pripomenieme osobnosť Ľudovíta
Štúra, pretože tento rok uplynie 200 rokov od jeho narodenia. Dňa 24. septembra 2015 sme
sa vybrali na exkurziu do Modry
a Bratislavy.
Žiaci z 8.b, 9.a a 9.b najskôr navštívili miesto posledného odpočinku Ľ. Štúra v Modre, kde
po tragickej nehode zomrel 12.
januára 1856. K hrobu položili kvety a pani učiteľka žiakom
v krátkosti obnovila vedomosti
o živote, tvorbe Ľ. Štúra a jeho
význame v dejinách Slovenska.
Najviac je pre nás zaujímavé prijatie (kodifikácia) spisovnej slovenčiny v roku 1843.
Nemohli sme obísť ani Slovenskú ľudovú majoliku v Modre.

Počas prehliadky sme sa oboznámili s výrobným procesom, počas ktorého vznikajú zaujímavé
a veľmi pekné výrobky. Pre záujemcov bola otvorená aj podniková predajňa. Následne sme
sa vybrali na Devín, ako miesto
pre štúrovcov priam posvätné,
spojené so slávnou históriou Veľkej Moravy. 24. apríla 1836 sa tu
Ľ. Štúr a jeho priatelia stretli na
slávnej vychádzke, sľúbili vernosť
národu a prijali slovanské mená.
Odvtedy poznáme napr. Jozefa Miloslava Hurbana, Štúr prijal
meno Velislav.
Po veternom, ale našťastie slnečnom dni sme sa spokojní
podvečer vrátili plní dojmov
domov.
D. Gígelová,
Ing. Miriam Bezušková

Turnaj v pozemnom hokeji
Na ihrisku SOŠ-technická sa konalo druhé kolo prípravky U10 v pozemnom hokeji. Pre nepriaznivé
počasie sa prihlásili len tri tímy.
Zápasy sme hrali každý s každým.
Deti si s chuťou zahrali a o víťazovi
kola museli rozhodnúť samostatné
nájazdy.
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Poradie turnaja: 1. KPH Rača,
2. ŠK Šenkvice, 3. KPH HOKO Zl.
Moravce
Ďakujeme všetkým zúčastneným
a hlavne tým, ktorí sa nezľakli dažďa a na turnaj pricestovali. Zároveň
sme sa tešili na tretie kolo, ktoré sa
konalo 4. októbra v Šenkviciach.
Tím HOKO
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Rodičia oboznámení s aktivitami školy a detí
Všetci rodičia školopovinných detí
s cieľom získať nové informácie nielen o svojich deťoch - školákoch,
ale aj o samotnom dianí, projektoch, novinkách, plánovaní a predstavách súvisiacich s budúcnosťou

školy, sa zúčastňujú rodičovských
združení a plenárnych schôdzí.
Príjemné stretnutie nesúce sa
v znamení družnosti sa konalo 8.
októbra v ZŠ na Mojmírovej ul., kde
prebehlo aj samotné zhodnotenie
školského roku 2014/2015. Miesto
stretnutia bolo pekne vyzdobené
prácami odzrkadľujúcimi kreativitu
žiakov a zachytávajúcimi aktuálne
jesenné obdobie. Tekvice, premenené fantáziou na rôzne postavičky, boli výsledkom školskej aktivity
Tekvičák.
Na stretnutí odznelo veľa zaujímavých správ, nesúcich v sebe úspech
skupín, jednotlivých žiakov, ako aj

Jedlom k zdraviu
Už po trinástykrát si rodičia
žiakov navštevujúcich Základnú školu na Robotníckej ulici
pochutnávali na zdravých maškrtách, ktoré pre nich každoročne k svetovému Dňu zdravej výživy chystajú kuchárky,
učiteľky i samotní žiaci.
V tomto období sa v základných
školách organizujú stretnutia riaditeľov, všetkých pedagógov, rodičov
detí a priateľov škôl. V Základnej
škole na Robotníckej ulici sa už tradične niekoľko rokov, práve pri tejto
príležitosti, začína zároveň aj osveta
zdravého stravovania.
Deň 16. október vyzýva k zdravšiemu životnému štýlu predovšetkým s prihliadnutím na jedálniček,
ktorý by mal obsahovať viac ovocia
a zeleniny. Preto na rodičov a všetkých hostí čakalo 7. októbra v tejto
škole znovu pohostenie, ktoré malo
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samotnej školy. Príjemnou novinkou, kde zohráva súhlas rodiča
svoju úlohu, je projekt deviatakov
s názvom Knihobežník – požičaj,
prečítaj a vráť. Žiaci prinesú do školy
nejakú zaujímavú knižku z vlastnej,
či domácej knižnice, ktorú posunú
ďalej iným spolužiakom a kamarátom zo školy. Týmto spôsobom si
zväčšujú svoje obzory, vzdelávajú
sa a v neposlednom rade utužujú
vzťahy a priateľstvá. Jednou z tém
boli aj blížiace sa pilotné imatrikulácie prvákov, na ktoré sa všetci tešia.
Aby rodičia získali predstavu o tom,
ako sa ich deti stravujú, bola pri tejto príležitosti pripravená prezentácia s ochutnávkou výborných a aj
zdravých jedál, ktoré sa v školskej
jedálni pripravujú.
Zaujímavou aktivitou, do ktorej
sa „Mojmírka“ zapojila z príležitosti

týždňa „Hovorme o jedle“, je výt
varná súťaž „Chutné maľovanie“.
Ukrýva sa za tým podpora a vzdelávanie žiakov o potravinách, správnych stravovacích návykoch ako
súčasťou zdravej výživy zo strany
školy. Príjemným spestrením je
návšteva profesionálneho kuchára, s ktorým budú žiaci pripravovať zdravé nátierky, na ktorých si
potom pochutnajú aj ostatní žiaci
školy.
Je príjemné vedieť o tom, že
okrem nadobúdania informácií zo
základného študijného materiálu
prebiehajú v zlatomoraveckých
školách rôzne aktivity a projekty,
ktoré spĺňajú u žiakov nielen úlohu
osvety, ale vyťahujú z nich aj ich prirodzený a niekedy skrytý potenciál.
M. Petrovičová

Workshop umelcov
Dnes sme si spolu „zaworkshopovali“.
Ťažké slovo, však?! Čo sa za ním
skrýva? Predpoludnie plné nápadov našich výtvarníkov Mgr.
Art. Zuzany Mičkeovej a Mgr. Art.
Martina Partla. Deti prvého stupňa základných škôl mali možnosť
vyrezávať s umeleckými rezbármi, vymaľovať lampáš, či vyzdobiť tekvičku. Týmto spôsobom
v dnešnej dobe plnej technológií
naplno vnikli do sveta šikovnosti
pravých majstrov a okúsili dych
dávnej histórie, ktorá aj vďaka takýmto ľuďom a aktivitám zažíva
renesanciu. Veľké poďakovanie
patrí Mgr Art.Zuzane Mičkeovej,
ktorá celú akciu zastrešila.
Mgr.Zuzana
Hudecová Molnárová

podobu vynikajúcich zeleninových,
ovocných nátierok a skvelých koláčov rôznych chutí.
Základná škola na Robotníckej ulici sa v tieto dni zmenila na pestrofarebnú záhradu s bohatou úrodou,
ktorá plnila účel nielen výzdoby,
príjemnejšieho a oveľa krajšieho
prostredia, ale potešila predovšetkým výnimočnou výstavou, ktorú
si naozaj z pohľadu nášho zdravia
ovocie a zelenina zaslúži. V škole
prebiehala súťaž o množstvo prinesených plodov zo záhrad, ktorých sa vyzbieralo 100 kg. Prvenstvo patrí najmenším žiakom,
prvákom za 21 kg.
S prihliadnutím k zdraviu detí sa
však nesie stravovanie v školskej
jedálni po celý rok. Podporené je
Krúžkom varenia a zdravej výživy,
ktorý je najnavštevovanejším krúžkom v škole a vyučuje ho pedagogička Mgr. Mária Herdová.
Milé maminky, gazdinky a milovníci pečenia, vyskúšajte recept zo

školy na Robotníckej ul. - fantastické mrkvové rezy, ktoré budú iste
každému chutiť.
Na ich prípravu potrebujeme:
500 g mrkvy, 500 g práškového
cukru, 4 vajcia, 200 g oleja, 500 g
polohrubej múky, 1,5 sáčku kypriaceho prášku do pečiva, tuk a múka
na plech
Postup: Mrkvu jemne nastrúhame. Cukor vymiešame s vajíčkami, pridáme mrkvu, olej, preosiatu

múku s práškom do pečiva. Cesto
nalejeme na tukom vymastený
a múkou vysypaný plech a v rúre
vyhriatej na 150 ºC upečieme.
Vychladnutý múčnik nakrájame
na rezy a posypeme práškovým
cukrom.
Ľubomíra Rosinská
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40. ročník Večerného behu mestom Zlaté Moravce

D

ňa 7.10.2015 zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce
v spolupráci s CVČ, MSKŠ,
ZŠ Mojmírova a Mestskou políciou
40. ročník Večerného behu Zlatými
Moravcami.
Podujatie, ktorého sa zúčastnilo
237 súťažiacich rôznych vekových
kategórií bolo realizované v rámci
projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťažiaci umiestnení na
prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách obdržali diplomy
a medaily.
Škola s najväčším počtom účastníkov bola ocenená Pohárom primátorky mesta Zlaté Moravce.
Výsledky:
Deti narodené v roku 2010
a ml.
Chlapci: 1. Tobiáš Chren - MŠ

Volkovce, 2. Timotej Košút - MŠ
Štúrova, ZM, 3. Jakub Horvát - MŠ
Volkovce
ZŠ roč. 2007 – 2009
Žiaci: 1. Maximilián Kratka - ZŠ Robotnícka, ZM, 2. Tomáš Chrenko - ZŠ
Mojmírova, ZM, 3. Marek Ďurček ZŠ Pribinova, ZM
Žiačky: 1. Erika Pacherová - ZŠ Mojmírova, ZM, 2. Henrieta Horváthová
- ZŠ Pribinova, ZM, 3. Jana Pilčíková
- ZŠ Pribinova, ZM
ZŠ roč. 2005 – 2006
Žiaci: 1. Benjamín Šabík - ZŠ Červený Hrádok, 2. Matej Merčiak - ZŠ
Pribinova, ZM, 3. Maximilián Bodo
- ZŠ Pribinova, ZM
Žiačky: 1. Marusia Hudáková - ZŠ
sv. Don Bosca, ZM, 2. Gabriela Laktišová - ZŠ Topoľčianky, 3. Martina
Novotová - ZŠ Mojmírova, ZM

Vinobranie s Prílepčiankou

V krásny, slnečný deň, 1. októbra
2015, stretla sa na Hoňoveckých
viniciach u svojho harmonikára p.
Vladimíra Rumanka folklórna spevácka skupina Prílepčianka, aby si
pripomenula a uctila celoročnú náročnú prácu vinárov z tejto oblasti,
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zakončenú vinobraním. Vinicami
zneli ľúbivé slovenské ľudové piesne, za čo boli členky súboru „odmenené“ husacinou s lokšami a
samozrejme sladkým, voňavým
burčiakom.

ZŠ roč. 2003 – 2004
Žiaci: 1. Matej Drienovský - ZŠ
Obyce, 2. Ondrej Mishko - ZŠ Jedľové Kostoľany, 3. Peter Hruška - ZŠ
sv. Don Bosca, ZM
Žiačky: 1. Emma Jelínková - ZŠ
Mojmírova, ZM, 2 Anna Šabíková ZŠ Robotnícka, ZM, 3. Eva Némová
- ZŠ Robotnícka, ZM
ZŠ roč. 2000 – 2002
Žiaci: 1. Juraj Hudec - SOŠ polytechnická, ZM, 2. Lukáš Fernéza - ZŠ
Červený Hrádok, 3. Lukáš Beko - ZŠ
Jedľové Kostoľany
Žiačky: 1. Alexandra Škulová - ZŠ
Pribinova, ZM, 2. Sofia Petrovová ZŠ Pribinova, ZM, 3.Hana Melišková
- ZŠ Robotnícka, ZM
Dorastenci a dorastenky roč.
1999 –1996
Chlapci: 1. Miroslav Palárik - SOŠ
technická, ZM, 2. Marek Herda - SOŠ

technická, ZM
Dievčatá: 1. Viktória Kabátová SOŠOaS, ZM, 2. Karolína Krnáčová GJK, ZM, 3. Erika Sviteková - OA, ZM
Muži 1995 – 1975: 1. Matej Páleník - BK Pyxida, Čierne Kľačany, 2.
Andrej Moravčík - Tesárske Mlyňany, 3. Daniel Krúpa - Zlaté Moravce
Ženy 1995 a st.: 1. Soňa Krnáčová - BK Pyxida, Čierne Kľačany, 2.
Dana Sýkorová - BK Pyxida, Čierne
Kľačany
Veteráni 1974 a st.: 1. Peter Urbanovič - BK Pyxida, Čierne Kľačany,
2. Mário Ondriáš - CK Machulince, 3.
Karol Hudeček - Levice
Pohár primátorky mesta
získala ZŠ na Pribinovej ulici
v Zlatých Moravciach.

Vinobranie
Na viniciach končia práce, začaté
už od jari,
septembrové vinobranie pripravujú vinári.
Oberanie sladkých bobúľ, nie je
práca hocaká,
každý vinár sa už teší, úroda je
bohatá.

Veď je to plod jeho práce, potu,
jeho mozoľov,
zaslúži si preto teraz, ochutnať
pár pohárov.

Fľaše, kade poprezerať, vrecia na
zber pripraviť,
všetko dobre poumývať, sudy treba ošetriť.
A keď sladu nie je veľa, kúpiť cukor v obchode,
potom už len dúfať treba, že mu
pršať nebude.
Prvý mušt sa z preša leje, to je
chvíľa posvätná,
vinár pohár podkladá si, sladkú
šťavu ochutná.

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Za pár dní už burčiak šumí, pre
vinára vzácny zvuk,
nikdy ten mok neodmietni, z vinárových vďačných rúk.
Oceníš tým jeho prácu, celoročné snaženie
a po dvoch troch pohárikoch počuť už aj spievanie.
Znejú piesne naše krásne, o láske
aj o víne,
o horách aj o dolinách, o rodnej
domovine.
V zime potom vínko chutná, sud
za sudom otvára,
tým sa pekne pomaličky, ukončí
rok vinára.
V. Rumanko
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S poločenská
Narodili sa
september:
Martin Chren, (N)Levice
Adrián Koller, (N) Nitra
Karin Kukučková, (N) Levice
Melánia Mankovecká, (N) Nitra
október:
Nina Malá, (N) Levice

Povedali si áno
12. 09. Ján Chren, Žitavany
a Zuzana Kováčová,
Žitavany
15. 09. Ondrej Segíň, Choča
a Kristína Jakabová,
Zlaté Moravce
18. 09. Peter Hlavatý, Hosťovce
a Zuzana Bužiková,
Zlaté Moravce
19. 09. Ján Paukeje, Zlaté Moravce
a Miroslava
Belanová, Čierny Balog
25. 09. Jozef Mokrý, Hostie
a Miroslava Bieliková,
Žitavany
03. 10. Martin Opálený, Zlaté
Moravce a Lucia
Mryglotová, Zlaté Moravce

Spomienka

kronika
Opustili nás

Jubilanti
október:
Helena Solčianska, Zlaté
Moravce, 80 r.
Angela Kelemenová, Zlaté
Moravce, 80 r.
Jozef Gašparík, Zlaté Moravce, 80 r.
Rudolf Šuška, Zlaté Moravce, 80 r.
Terézia Bogdanová, Zlaté
Moravce, 80 r.
Mária Vaňová, Zlaté Moravce, 80 r.
Helena Kukučková, Zlaté
Moravce, 80 r.
Ladislav Ravinger, Zlaté
Moravce, 80 r.
Mária Kiepešová, Zlaté Moravce,
80 r.
MUDr. Pavol Tongeľ, Zlaté
Moravce, 85 r.
Ján Belanský, Zlaté Moravce, 90 r.

16. 09. Cyril Matejov, 1928, Skýcov
20. 09. Štefan Brhlík, 1941, Sľažany
22. 09. Ján Paulis, 1949, Slepčany
24. 09. Mária Ondriašová, 1932,
Žitavany
26. 09. Ján Haspra, 1934,
Topoľčianky
27. 09. Helena Štiftová, 1951,
Zlaté Moravce
29. 09. Eva Madolová, 1963, Zlaté
Moravce
01. 10. Július Horvát, 1949, Hostie
01. 10. Helena Šoókyová, 1930,
Zlaté Moravce
03. 10. Ing. Martin Turček, 1934,
Zlaté Moravce
04. 10. Michal Szegény, 1944,
Kostoľany pod Tribečom
05. 10. Júlia Valachová, 1953,
Zlaté Moravce
06. 10. Alojzia Šmondrková, 1920,
Veľká Lehota
06. 10. Daniel Ivan, 1970, Čaradice
07. 10. Anton Hupka, 1936,
Beladice

Hlboká vďaka, úcta a láska smrťou nekončí.
Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
brána spomienok
ostala dokorán.
Kto ho poznal, ten si spomenie,
kto ho miloval,
nikdy nezabudne.
Dňa 26. októbra si pripomenieme prvé výročie, odvtedy ako
nás náhle opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Ján Košút

Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinami.
10/033/2015/PČ, 10/024/2015 – 22764/DZ

Predaj, kúpa
 Predám 3 – izbový obývateľný
dom so záhradou v Pustom Chotári č. 584 – všetky inžinierske siete.
Kontakt: 0903 063 621
10/032/2015/PČ, 06/012/2015 – 18210/DZ

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
> nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti – budova na Ul. Rovňanova č. 7, Zlaté Moravce
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so súpisným číslom 2062 /
budova CVČ/, o celkovej výmere 136,00 m², účel využitia
prenájmu priestorov: obchodné
priestory
> nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul.
Duklianska č. 2/B, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1572
/“Stredisko občianskej vybavenosti“/, o celkovej výmere
35,00 m², účel využitia prenájmu
priestorov: obchodné priestory
> nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí
nehnuteľnosti – budova na

Ul. Hviezdoslavova č. 183,
Zlaté Moravce so súpisným
číslom 1330 /Administratívna
budova/, o celkovej výmere
118,80 m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, obchodné priestory
> nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul.
Duklianska č. 2/B, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1572
/“Stredisko občianskej vybavenosti“/, o celkovej výmere
18,00 m², účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, obchodné
priestory

Lehota na predkladanie ponúk
končí dňa 15.11.2015 o 13.00
hod.
Bližšie informácie o prenájme
vyššie uvedených nehnuteľností
získate na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce  www.zlatemoravce.eu, /
Mesto a jeho samospráva, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2015, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne na č. telef. 037/6923922 (Oddelenie pre
správu majetku mesta MsÚ Zlaté
Moravce).
MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
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Pozvánky Chyzerovčania ďakovali za tohtoročnú úrodu
> Cyklistický klub ŠK Topoľčianky hľadá nových členov –
chlapcov a dievčatá vo veku od 8
rokov. Tréningy prebiehajú 3 x do
týždňa v parku v Topoľčiankach
pod vedením skúsených trénerov
(Martin Laktiš, Mgr. Simona Korcová). Bližšie informácie na tel. čísle:
0917 443 003, e-mail: martinlaktis@gmail.com, www.cyklotopolcianky.sk.
> Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach Vás pozýva na zaujímavú a náučnú výstavu s názvom:
Cicavce nášho okolia. Výstava predstaví 32 druhov cicavcov
v počte 65 kusov. Výstava potrvá do 30. novembra.
> Dňa 7. – 8. novembra sa
uskutoční Volejbalový turnaj
o Pohár Mesta Zlaté Moravce
(4. ročník) so začiatkom o 8.15 h.
Turnaj bude prebiehať v nasledovných halách: Gymnázium Janka
Kráľa, Stredná odborná škola polytechnická, Obchodná akadémia,
ZŠ Robotnícka a Stredná odborná
škola obchodu a služieb.
> Škandalózna salónna komédia s názvom LORDI (Maroš
Kramár, Peter Šimun, Jozef Vajda) sa uskutoční 11. novembra
o 19.00 h v DS MSKŠ v Zlatých Moravciach. Vstupné: predpredaj 13 €,
v deň predstavenia 15 €.

„Ľuďom, ktorí obrábajú zem,
nie je potrebné pripomínať
zmysel života, pretože mu
bezprostredne slúžia,“ zaznelo v príhovore predsedu Základnej
organizácie zväzu slovenských záhradkárov – Chyzerovce, Jaroslava Pecha na tradičných, jesenných
slávnostiach v Chyzerovciach, ktorými sa symbolicky ďakovalo za
tohtoročnú úrodu z polí, sadov, záhrad a vinohradov.
Samotnému podujatiu „Poďakovania za úrodu“ predchádzala slávnostná svätá omša v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a konalo
sa v priestoroch Kultúrneho domu
v Chyzerovciach. Okrem tunajších
obyvateľov prijali pozvanie na slávnosť aj Mons. Ján Pristač z Nitrianskej sídelnej kapituly, ktorý sv. omšu
celebroval, primátorka mesta Serafína Ostrihoňová so zahraničnými

Prerušenie

hosťami z Poľska, prednostom Miroslavom Šlosárom a zamestnancami Mestského úradu a poslanec
za mestskú časť Chyzerovce Jozef
Paluška.
Jaroslav Pecho sa prítomným prihováral slovami, ktorými pozdvihol
prácu roľníka na najvyšší piedestál,
pretože práve pôda je základom
existencie života a živí celé ľudstvo.
Poďakoval všetkým, ktorí svoju a súčasne našu zem, aj naďalej obrábajú
a prenechávajú ju s nadobudnutými znalosťami a zručnosťami svojim
nasledovníkom. „Aj na dnešnej výstave vidíme silu zdravia slnka a celoročné úsilie roľníkov, záhradníkov

distribúcie elektriny
Mestský úrad Zlaté Moravce
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie
distribučnej sústavy, podľa § 31
ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012
Z .z. o energetike v platnom znení
oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude
dňa 29. októbra v čase od 7.30 h
do 15.30 h bez dodávky elektriny Rovňanova ulica č.: 1, 3, 5.

a vinohradníkov, ktorí spolu s požehnaním Najvyššieho toto všetko
dopestovali.“
Predseda zväzu záhradkárov poďakoval tým, ktorí sa na príprave tejto akcie podieľali, všetkým za účasť,
sponzorom, účinkujúcim, ale predovšetkým pestovateľom za vystavené exponáty, za plody ich práce.
Pretože, ako povedal, v tomto a zimnom období majú letné lúče slnka
podobu žltých hrušiek, červených
jabĺk, zrelého hrozna a zlatého vína.
Ich prostredníctvom a vďaka pestovateľom nás môžu hriať po celý rok.
Prítomným sa prihovorila i primátorka mesta Serafína Ostrihoňová
a na jej podnet aj Mons. Ján Pristač, ku ktorému verejne prejavila
hlbokú úctu slovami: „Minimálne
50 000 ľudí je hrdých, že je medzi
nami ten najdôstojnejší a najúžasnejší rodák Požitavského regiónu.“

Spoločne sa zhodli, že vystúpenia,
ktoré mali možnosť vidieť, sú hodné povšimnutia aj inými televíziami
a prisľúbili svoju podporu a pomoc
aj v tejto sfére.
O kultúrny program sa postarali:
folklórna skupina Chyzerovčanka so
zábavnými scénkami popretkávanými ukážkami ľudových tradícií zo
života v minulosti a krásnymi piesňami z nášho kraja, detské tanečné
súbory Street Lup a Lupienok, Duo
Romanka a Lukáš so spevom a hrou
na heligónkach a dychová hudba Márnosť šedivá, ktorá hrala do tanca vo večerných hodinách.
Ľubomíra Rosinská

UPOZORNENIE
Mestská polícia
mesta
Zlaté Moravce
Vás upozorňuje na dodržiavanie státia vozidiel podľa § 23, ods.1, zák. 8/2009 Z.z.
Nerešpektovaním uvedeného ustanovenia sa vystavujete
možnosti postihu za priestupok
v zmysle ustanovenia § 22, ods.
1, písm. l) zák. 372/1990 Zb. o
priestupkoch.
„Vodič smie zastaviť a stáť len
vpravo v smere jazdy v jednom
rade a rovnobežne s okrajom
cesty, čo najbližšie k okraju cesty
a na jednosmernej ceste vpravo
i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť
a stáť kolmo, prípadne šikmo na
okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3
m pre každý smer jazdy. Pri
zastavení musí zostať voľný
aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba
smery jazdy.“

Lekárenská pohotovostná služba v Zlatých Moravciach je poskytovaná denne od 8.00 h do 20.00 h
verejnou lekárňou „Lekáreň Dr. MAX“ v OC Tesco.
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