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Mesto hľadá nových

RIADITEĽOV

Vedením Mestského podniku Záhradnícke služby bol primátorkou Ing.
Serafínou Ostrihoňovou od 11. februára 2015 na pol roka poverený Ing.
Ľubomír Gábriš. Nahradil Mariana Tomajku, ktorý bol v tejto funkcii 23 rokov. Po uplynutí platnosti poverenia Gábriša bol dočasne vedením podniku poverený terajší prednosta Mestského úradu Ing. Miroslav Šlosár.
V súčasnosti sa pripravuje legislatíva pre ekonomickejšie riešenie hospodárenia nášho Mesta, na ktoré sa upozorňovalo niekoľko rokov. Zatiaľ
sa predpokladá, že by postupne malo prísť k zlúčeniu dvoch podnikov
do jedného, v čom sa zhodla primátorka s poslancami Mestského zastupiteľstva. Aby celý proces prebehol v zmysle zákona, transparentnosti,
spokojnosti a nespochybňovaní zainteresovaných strán, vyhlásila primátorka nové výberové konania do oboch funkcií riaditeľov, aj napriek
tomu, že súčasný riaditeľ Technických služieb Branislav Varga bol na návrh primátorky poverený výkonom funkcie Mestským zastupiteľstvom
na dobu od 26. júna do 25. decembra.
Ľubomíra Rosinská
Primátorka mesta Zlaté Moravce, Ing. Serafína Ostrihoňová vypisuje výberové konanie na funkciu Riaditeľ (štatutárny orgán)
príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce – Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik.
Názov a sídlo zamestnávateľa:
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik so sídlom
Sládkovičova č. 1, 953 01 Zlaté Moravce
Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:
Riaditeľ (štatutárny orgán)
Predpoklady, kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického alebo ekonomického smeru
Prax minimálne 3 roky v riadiacej funkcii
Riadiace a organizačné schopnosti
Bezúhonnosť
Znalosť problematiky najmä v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň, prevádzkovanie cintorínov, starostlivosť o majetok mesta (ihriská a kultúrne
pamiatky) a správy majetku mesta
Znalosť základných právnych predpisov samosprávy
Zodpovednosť, komunikatívnosť, znalosť práce s PC, vodičský preukaz
typu B
K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania výberového

do mestských podnikov
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konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovných pozícií
Motivačný list
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Kandidát na funkciu zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 15. 09. 2015 do 12.00 h (rozhoduje dátum doručenia) na Mestskom úrade Zlaté Moravce so sídlom Ul. 1. mája
č. 2 (podateľňa) v uzavretej obálke označenej
„VÝBEROVÉ KONANIE – Záhradnícke služby – NEOTVÁRAŤ!“
Termín a miesto výberového konania:
Dňa 01. 10. 2015 o 13.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Zlaté
Moravce.
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, riaditeľa na návrh primátora vymenúva
a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Šlosár, prednosta Mestského úradu
Zlaté Moravce, 0908790800
V Zlatých Moravciach, dňa 21. 08. 2015
primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová

Primátorka mesta Zlaté Moravce, Ing. Serafína Ostrihoňová
vypisuje výberové konanie na funkciu - riaditeľ (štatutárny orgán) príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce – Technické služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik.
Názov a sídlo zamestnávateľa:
Technické služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik so sídlom
Bernolákova č. 59, 953 01 Zlaté Moravce
Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:
Riaditeľ (štatutárny orgán)
Predpoklady, kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického alebo ekonomického smeru
Prax minimálne 3 roky v riadiacej funkcii
Riadiace a organizačné schopnosti
Bezúhonnosť
Znalosť problematiky najmä v oblasti verejného osvetlenia,
mestských trhovísk, miestnych komunikácií, výkonu správy majetku
mesta
Znalosť základných právnych predpisov samosprávy
Zodpovednosť, komunikatívnosť, znalosť práce s PC, vodičský preukaz typu B
K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania

výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov
Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovných pozícií
Motivačný list
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom
konaní:
Kandidát na funkciu zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami
do 15. 09. 2015 do 12.00 h. (rozhoduje dátum doručenia) na Mestskom
úrade Zlaté Moravce, so sídlom Ul. 1. mája č. 2 (podateľňa) v uzavretej
obálke označenej
„VÝBEROVÉ KONANIE – Technické služby – NEOTVÁRAŤ!“
Termín a miesto výberového konania:
Dňa 01. 10. 2015 o 09.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Zlaté
Moravce.
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, riaditeľa na návrh primátora vymenúva
a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Šlosár, prednosta Mestského úradu
Zlaté Moravce, 0908790800
V Zlatých Moravciach, dňa 21. 08. 2015
primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová

Dar nemocnici od novej dopravnej služby Medical Transport
Internému oddeleniu v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc., darovala 20. augusta firma Medical Transport, s.r.o., prostredníctvom jej konateľov Martina Račeka a Veroniky Komorovej dva odľahčené
mechanické vozíky pre imobilných pacientov.
„Rozhodli sme sa tak preto, lebo sme chceli pomôcť. Veľmi dobre vieme, v akej neľahkej dobe žijeme a že týmito vozíkmi určite pomôžeme
nejednému človeku, ako aj sčasti ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti, ktorú naša nemocnica poskytuje,“ vyjadril sa Martin Raček.
Dar za nemocnicu prevzal s prejavením úprimnej vďačnosti jej riaditeľ
Martin Cimrák so slovami: „Tento dar pre nemocnicu je nasledovaniahodným prejavom ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoju vďaku pracovníkom
nemocnice za ich obetavú a potrebnú prácu. Osobne som vďačný zás
tupcom tejto spoločnosti za predmetný dar a verím, že vozíky budú ešte
dlho slúžiť pacientom, ktorí sú na ne odkázaní“
Dopravná zdravotná služba Medical Transport, s.r.o. je novovzniknutá obchodná spoločnosť so sídlom v Zlatých Moravciach, ktorá

poskytuje prepravu pacientov v spádovom území okresu Zlaté Moravce. Firma začala poskytovať svoje služby pre Lekársku službu
prvej pomoci v Zlatých Moravciach od 1. augusta 2015. Zabezpečuje
transport lekára k pacientovi, prípadne odvoz pacienta do nemocnice
v čase od 15.30 do 24.00 h, ktorý je hradený zdravotnými poisťovňami.
Spoločnosť v súčasnosti disponuje štyrmi sanitnými vozidlami a
v najbližšom čase plánuje kúpu ďalších. Keďže je ľudí odkázaných
na posk ytované služby viac, než dosť, je len výhodou, ak sa rady
dopravných spoločností postupne rozrastajú.
Medical Transport okrem iného zabezpečuje aj kultúrne a športové
podujatia, ako aj prepravu osôb hradenú mimo zdravotných poisťovní v hotovosti. Jej prioritou je maximálne pohodlie klientov a ich
spokojnosť.
V prípade záujmu o tieto služby volajte na tel. č.: 037/ 655 88 44, 0910
955 965.
Ľubomíra Rosinská
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Začalo sa s očakávaným dobudovaním

kanalizácie v našom meste
Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. bol v roku 2011
poskytnutý nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu životné prostredie. Zmluva
o poskytnutí tohto príspevku
bola podpísaná 22. augusta 2011.
Predmetom projektu bola modernizácia a dobudovanie čističky
odpadových vôd a dobudovanie
kanalizácie v meste Zlaté Moravce.
Jedná sa o veľmi náročnú investičnú akciu a preto sa s jej samotnou realizáciou začalo až v týchto
dňoch. Od. 30. júla sa pracovalo
na ulici Žitavské nábrežie a pos
tupne sa bude pokračovať ďalej .
Dobudovanie je naplánované do
konca roka 2015 v celkovej dĺžke
5,0053 km na ploche 6 637, 62 m2.
Do tejto doby prebiehal dlhodobý proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných
prác a poskytovateľa stavebného

dozoru. Vzhľadom na časovú
náročnosť procesu verejného
obstarávania, legislatívne zmeny, množstvo dotazov zo strany
uchádzačov, a tiež aj z dôvodu,
že každý krok v rámci procesu VO
podlieha schvaľovaniu Ministerstva životného prostredia SR, ako
poskytovateľa finančných prostriedkov, nebolo možné presne
určiť ukončenie procesu.
V rámci prípravy projektov a
jednotlivých konaní k územným
rozhodnutiam a stavebným povoleniam boli žiadané stanoviská,
pripomienky a súhlasy všetkých
dotknutých osôb a inštitúcií.
Mesto Zlaté Moravce nemalo žiadnu možnosť v rámci svojich kompetencií urýchliť alebo ovplyvniť proces realizácie projektov
financovaných z Operačného
programu životného prostredia,
ale vynaložilo a aj v súčasnosti

Mesto Zlaté Moravce začalo v
roku 2012 poskytovať novú sociálnu službu - monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci
– domáce tiesňové volanie. Táto
sociálna služba spočíva v tom, že
sa občanovi v byte namontuje
zariadenie domáceho tiesňového
volania, čo zabezpečuje Asociácia
samaritánov Slovenskej republiky,
Mesto zakúpi zariadenie a uhradí
inštaláciu (jedno zariadenie stojí
280 €, zapojenie 25,90 €). Asociácia samaritánov Slovenskej republiky môže klientovi na požiadanie
bezplatne prepožičať trezor na
kľúč. Zariadenie je majetkom Mesta a v prípade úmrtia klienta alebo
z dôvodu, že klient už ďalej službu
nevyužíva, je pridelené ďalšiemu
záujemcovi. Výhodou tiesňového tlačidla je jeho jednoduché
ovládanie a vodotesnosť. Stlačením v núdzi v ktorejkoľvek časti

bytu dochádza k automatickému
spojeniu s operátorkou a hlasitou
komunikáciou s ňou (dosah cca
150 m). Operátorka má všetky potrebné údaje pre zabezpečenie
adekvátnej pomoci (rodina, susedia, záchranná zdravotná služba,
polícia, hasiči). Služba sa poskytuje
24 hodín denne, 7 dní v týždni, zabezpečujú ju profesionálne vyškolení operátori. Mesačný poplatok
(8,90 €) za poskytovanie tejto
služby si uhrádza klient na základe zmluvy, ktorú uzatvára s Asociáciou samaritánov Slovenskej
republiky a táto potom zabezpečuje dispečing. Často žije klient
izolovane od spoločnosti, bez
možnosti akejkoľvek komunikácie
a z jeho pohľadu je jediným možným riešením odchod do sociálneho zariadenia, čo je v mnohých
prípadoch zbytočné, finančne náročné a pre mnohých veľmi traumatizujúce. Chcú zostať aj naďalej
v pohodlí svojho domova, čo im
táto sociálna služba umožňuje.
Prostredníctvom tiesňovej pomoci sa reálne predlžuje schopnosť

vynakladá maximálne úsilie na
realizáciu výstavby v rámci svojich možností a kompetencií. Dalo
k dispozícii potrebné nehnuteľnosti pre výstavbu, zabezpečilo
vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného, aj stavebného povolenia a
vykonávalo kompletnú inžiniersku činnosť v súvislosti s vydaním právoplatného územného
a stavebného povolenia, až po
odovzdanie tejto dokumentácie
investorovi – Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra.
Do súťaže o získanie zákazky na
realizáciu investičnej akcie v Zlatých Moravciach sa prihlásilo 15
uchádzačov. Rozpočtové náklady
stavby podľa projektovej dokumentácie predstavovali 18 mil. €.
Investičná akcia by mala byť
zrealizovaná do konca roka 2015
s tým, že samotná kolaudácia stavby by mala prebehnúť v prvých
mesiacoch budúceho roka.
Ľubomíra Rosinská

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
Domáce tiesňové volanie
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seniorov a zdravotne postihnutých na samostatný a nezávislý
život vo svojom prirodzenom domácom prostredí.
V zmysle zákona o sociálnych
službách – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, je sociálna
služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku
krízovej sociálnej situácie alebo
zabezpečiť jej riešenie.
Táto služba je určená pre seniorov/dôchodcov žijúcich osamele
v domácnosti, zdravotne ťažko
postihnutých a seniorov žijúcich
v rodinách, kde sociálna situácia
nedovoľuje zabezpečiť im intenzívny dohľad zo strany rodiny (pracujúci členovia).
V súčasnosti túto službu využívajú traja klienti.
Všetky potrebné informácie
ohľadne tejto sociálnej služby získate na Mestskom úrade
na č. dverí 23 alebo na tel. čísle
037/6923903.
-red-

POZOR,

NEPRETRŽITÁ,
ÚPLNÁ UZÁVIERKA
ŽELEZNIČNÉHO
PRIECESTIA!
Od 31. augusta 7.00 h do 4. septembra 2015 do 18.00 h sa úplne
uzatvorí železničné priecestie na
trati Zlaté Moravce – Kozárovce
žkm 3,017 št. cesta II/5
Povolenie bolo vydané so súhlasom Mesta Zlaté Moravce na
žiadosť Železníc Slovenskej republiky z dôvodu obnovy priecestnej konštrukcie priecestia
a následnej povrchovej úpravy
nábehov.
Obchádzková trasa pre
osobnú dopravu je navrhnutá nasledovne:
Zo smeru Topoľčianky od križovatky s cestou II/511 a III/1624
Ul. Kňažicka v Žitavanoch, ďalej
ceste III/1624 smerom na Zlaté
Moravce po Ul. Bernolákova, po
križovatku cesty II/511 v ZM, ďalej
po ceste II/511 Ul. SNP, Továrenská a späť.
Obchádzková trasa pre nákladnú dopravu je navrhnutá:
Zo smeru Topoľčianky od križovatky s cestou II/511 a III/1624 Ul.
Kňažicka v Žitavanoch, ďalej po
ceste III/1624 smerom na Zlaté
Moravce po Ul. Bernolákova, po
križovatku cesty II/511 v ZM, ďalej po ceste II/511 po križovatku s
cestou III/1626, ďalej po MK Ul. 1.
mája po križovatku s MK Ul. Duklianska, ďalej po Ul. Duklianska,
ďalej po ceste II/511 Ul. Továrenská a späť.
Informácie poskytol Emil
Hudák, MsÚ - referát dopravy
Ľ. Rosinská
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S BACKWARDS sme zažili koncert BEATLES

Za najlepšiu Beatles show na
svete s hitmi The Beatles sa pokladajú koncerty v podaní slovenskej
kapely THE BACKWARDS. Práve tá
svojím výkonom 25. júla 2015 v divadelnej sále Mestského strediska
kultúry a športu presvedčila svojich
fanúšikov zo zlatomoraveckého regiónu, že to tak naozaj je.
O fantastický hudobný zážitok
z piesní legendárnej skupiny, ktorá do veľkej miery ovplyvnila celý
svet, sa postarali jej členovia, Dalibor Štroncer (John Lennon), Miroslav Džunko (Paul McCartney),
František Suchanský (George Harrison) a Dan Škorvaga (Ringo Star).

Svojou skvelou interpretáciou
vtiahli divákov do rokov minulých
takým hodnoverným spôsobom,
že mnohí z prítomných mali pocit
živého koncertu skutočného originálu. Tento neskutočný zážitok
z vystúpenia The Backwards spočíva nielen v ich speve a dokonalom
ovládaní viacerých hudobných
nástrojov, ale predovšetkým v ich
vzájomnom súlade, image-u, stage look-u, zvuku, ako aj samotnej
produkcie. Nič z toho nepodceňujú a k tomu, aby bol výsledný
efekt čo najdokonalejší, používajú
rovnaké kostýmy, rovnakú hudobnú aparatúru a modely kvalitných

NITRA TOURIST CARD - VYBAVTE SA ZĽAVAMI!

Ak práve dovolenkujete v niektorej z malebných častí Nitrianskeho
kraja a neviete, pri akej aktivite by ste sa zabavili, ponúkame vám niekoľko zaujímavých tipov. Ak patríte k tým, ktorí radi spoznávajú svoj rodný
kraj, aj pre vás prinášame niekoľko rád, ako stráviť príjemné chvíle plné
gastronomických zážitkov, aktivít, ako získať zvýhodnené vstupy do
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hudobných nástrojov ako samotný
Beatles.
Skupina Backwards ponúkla
neopísateľný zážitok z dve a pol
hodinového prierezu celej tvorby skupiny Beatles, od obdobia
Beatlemánie, až po posledné platne „Let It Be“ a „Abbey Road“. Vidieť
svetom uznanú najvernejšiu kópiu
skupiny, ktorá tak hlboko zasiahla
do hudobných dejín, stojí naozaj za to, čo potvrdil aj záverečný
standing ovation.

Ľubomíra Rosinská

* V roku 1998 skupina The
Backwards získala víťazstvo
na New York Beatlesfeste.
V medzinárodnej súťaži o
najvernejšiu interpretáciu
„Battle of the Bands“ (bitke
skupín) sa v silnej konkurencii spomedzi 36 kapiel
umiestnila na 1. mieste. Jednou z gratulantiek k úspechu bola aj Louis Harrison
(sestra Georga Harrisona),
ktorá sa vyjadrila, že po 30.
rokoch počula opäť zvuk
Beatles.

múzeí a galérií, wellness, kúpalísk a mnoho ďalších. S regionálnou kartou
TOURIST CARD sa v nitrianskom regióne určite nestratíte a naviac získate
super výhody.
AKO FUNGUJE KARTA TOURIST CARD?
S kartou získate zľavy u našich partnerov. Prehľadnú ponuku zliav nájdete v informačnej brožúre, ktorá je prílohou karty. Aktuálny zoznam
partnerov a zliav nájdete na tejto stránke: http://www.regionnitracard.sk/index.html. Prevádzky, v ktorých získate zľavu, sú označené
nálepkou „Tu platí karta“. Stačí len predložiť kartu obsluhe a hneď čerpáte okamžité zľavy. Všetky zľavy môžete využívať opakovane (vždy, keď
prídete s platnou kartou).
AKÁ JE CENA A PLATNOSŤ KARTY?
Cena karty je 6 eur. Platnosť karty je uvedená na jej zadnej strane. Aktuálne sa vydávajú karty na sezónu 2015/2016. Po uplynutí tejto lehoty si
môžete platnosť karty predĺžiť na ďalšie obdobie.
AKO ZÍSKAŤ KARTU?
Kartu si môžete kúpiť v niektorom z predajných miest, akými sú informačné centrá alebo vybrané partnerské zariadenia. Kartu si môžete
objednať aj online na webovej stránke http://www.regionnitracard.sk.
Ing. Zuzana Budinská
Levická informačná agentúra
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Zveľaďovanie znečistených obydlí
Medzi pravidelné a dlhodobé
aktivity Mesta Zlaté Moravce prostredníctvom Terénnej sociálnej
práce, s podporou primátorky Ing.
Serafíny Ostrihoňovej, patrí už neodmysliteľne aj čistenie priestranstiev a obydlí menej prispôsobivých občanov.
Do týchto činností sa aktívne
zapájajú samotní občania v nich
žijúci, mestské podniky, rôzni dobrovoľníci, štátna a mestská polícia, záujmové skupiny ľudí a iné
inštitúcie, ktorí pochopili zmysel
a účel fungovania sociálnych centier podporovaných Európskou
úniou, vzniknutých na pomoc
sociálne odkázaným obyvateľom
a u nás žijúcich komunít pre ľahšie zaradenie sa do života širšieho
spoločenstva.
Je to veľmi citlivá a kontroverzná
téma, ktorá u väčšiny z nás vzbudzuje veľa pochybností, súdenia,
nepochopenia, nevraživosti a

Žijeme hravo,
zdravo - jedáleň
EVERA
Už v minulosti sme avizovali, že
sa v Zlatých Moravciach otvorí
zdravá jedáleň, ktorá sa bude zameriavať na makrobiotické a vegetariánske jedlá. Prezradila nám
to iniciátorka myšlienky a majiteľka zdravej jedálne v Bratislave Ing.
Žlebeková, ktorá prijala pozvanie
ako hosť na tohtoročnú januárovú
Výročnú členskú schôdzu Základnej organizácie Zväzu diabetikov
Slovenska v Zlatých Moravciach.
Pani Žlebeková pri tejto príležitosti
viedla prednášku s názvom Zdravie na tanieri (umenie prijímania
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zarytých jednoznačných negatívnych názorov a postojov. Keďže
doba sa mení a vyspelosť jedinca
a celej spoločnosti sa meria na základe úplne iných merítok a hodnôt, ako tomu bolo donedávna,
mení sa aj uhol pohľadu na zdanlivo neriešiteľné problémy a čoraz
viac ľudí sa prikláňa ku schodnejšiemu a ústretovejšiemu riešeniu,
ktorým je podanie pomocnej ruky
aj tým, ktorí si to podľa mnohých
vôbec nezaslúžia.
No verte, že výsledkom tejto snahy a práce je vďačnosť a spokojnosť všetkých dotknutých strán.

Akými očami sa na danú
problematiku pozerá pracovníčka Centra Terénnej
sociálnej práce
Mgr. Zuzana Blaháková?

potravy a strava pre nové tisícročie), v ktorej apelovala na zdravý
životný štýl a samotnú makrobiotiku, na ktorú sa prioritne zameriava. Charakterizuje ju ako prípravu
jedál, ktoré majú človeku dať a
poskytnúť dlhovekosť a to najvzácnejšie a zároveň najkrehkejšie,
čo máme - zdravie. Koniec-koncov vychádza to aj zo samotného
slova gréckeho pôvodu: Makro –
dlhý, veľký a Bios – život, čo spolu
znamená dlhý život.
Jedáleň ZDRAVÍČKO EVERA,
ponúkajúca zdravie na tanieri, sa
v Zlatých Moravciach otvorí už 1.
septembra na Župnej ulici č. 43
(medzi autobusovou stanicou a
trhoviskom).
Ako uvádzajú, pre priateľov dobrej stravy a zdravotného životného

„V priebehu niekoľkých mesiacov sme spoločnými silami čistili
priestranstvá obývané ľuďmi, ktorým stačilo podať pomocnú ruku a
pocit, že sú pre nás dôležití.
A hlavne, to bola pre nás výzva,
aby sme dokázali vysvetliť, že to, čo
robíme, má zmysel.
Pretože, nie vždy sú veci také,
ako ich vidíme. Predsudky sú len
hmla, ktorá bráni ľudskej mysli pozerať sa na veci aj z iného uhla pohľadu. Preto si osobne myslím, že
pochopenie je posun, ktorý prináša
výsledky, oslobodzuje a dovoľuje
prechádzať životom s väčšou radosťou. Moje skúsenosti a doterajšia práca sú pre mňa inšpiráciou robiť veci
inak a možno práve toto bude inšpiráciou do budúcnosti pre iných ľudí.
Práca, ktorú robím, je pre mňa veľkým zadosťučinením, pretože energia, ktorú vynakladám, sa premieňa
na niečo prospešné. Odlišný prístup
k určitým veciam môže ľudí „nabudiť“ k sebauvedomeniu a k celkovej
sebareflexii. Čokoľvek je možné, ak
spojíme svoje sily, ak budeme počúvať svoje srdcia a riadiť sa zdravým
rozumom.
Dobrá vec a vidina krajšej budúcnosti dokáže spojiť ľudí, o čom
svedčí aj kolektív, s ktorým pracujem
a taktiež inštitúcie. Sú to ľudia, ktorí
sú vždy ochotní, láskaví a prístupní
každému môjmu nápadu a nikdy
sa nestavajú k veciam negatívne.
S otvorenou mysľou a s odhodlaním

sme všetci dokázali, že aj zdanlivo
nezvládnuteľné veci sa môžu stať
skutočnosťou.
Raz sa niekto vyjadril, že si myslí,
že je moja práca zbytočná. Avšak to,
že si niekto niečo len myslí a nemá
to ničím racionálnym podložené,
znamená, že nemá žiadne „pádne“
argumenty pre svoju myšlienku a to
zvyčajne vedie k nepravde a k mystifikácii. Argumenty treba totiž zakladať na podložených veciach, nielen
mútiť vodu. A presne to robím ja.
Konám činy, ktoré sa skôr, či neskôr
odzrkadlia na komunite, ktorá žije
okolo nás.
Denne sa stretávam s množstvom životných situácií, ktoré sú
hodné včasného riešenia, je naozaj
nutné ich riešiť a na to je tu mesto
Zlaté Moravce a tiež verejné a štátne inštitúcie, s ktorými je výborná
spolupráca. A keď vidím, čo všetko
dokážeme spoločnými silami riešiť,
robiť a tvoriť, viem, že všetko to úsilie
stálo, a aj vždy bude stáť, za to. Týmto chcem vyjadriť vďaku všetkým
podporovateľom a taktiež určitým
spôsobom poďakovať aj odporcom,
keďže ich nepochopenie ma hnalo
vpred. Povedzme si úprimne, nie je
umenie vravieť, aké zlé sú veci a ako
sa to nedá, ale umením je postaviť sa
k problému a hľadať riešenia a cesty,
pretože každý človek a každá situácia môžu byť pre nás inšpiráciou.“

štýlu si pripravili kvalitnú, energeticky, nutrične a harmonicky
vyváženú vegetariánsku stravu.
Ďalej jedlá a občerstvenie ľahko
stráviteľné, bez lepku, bez mlieka,
bez vajec a diabetické. Záujemcovia môžu nadobudnúť v rámci poradne praktické skúsenosti
so zdravým varením a pečením.
Príjemným obohatením budú

kurzy varenia – Varme hravo zdravo, na ktorých sa každý naučí variť a
piecť zdravé jedlá, dezerty a vyvažovať stravu, či používať zdravšie
produkty.
Zdravíčko EVERA sa prezentuje
heslom: Meníme stravovacie návyky a žijeme hravo zdravo, tak
čo? Skúsite to aj vy?
M. Petrovičová

Ľubomíra Rosinská
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Vernisáž výstavy obrazov
zlatomoraveckých umelcov

Tí, ktorí majú radi farebné umenie
si zaručene prídu na svoje, ak navštívia výstavu obrazov, ktorá prebieha
v Mestskom múzeu do 30. septembra. Zahĺbiť sa môžete do tvorby
Jozefa Drienovského, jeho dcéry Kataríny Drienovskej a Diany Pechovej.
Vernisáž a samotné otvorenie výstavy, na ktorej prezentujú rodáci
zo Zlatých Moraviec kúsok seba
a zároveň svojho sveta, sa konala
piatok 14. augusta popoludní. Podporiť a prejaviť radosť z ich úspechu
prišli priatelia, rodinní známi a všetci

STAŇTE SA
ANJELMI DRUHÝCH
Terénna sociálna práca v Zlatých
Moravciach poskytuje odbornú
pomoc všetkým obyvateľom, ktorí potrebujú pomoc a podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb.
V spolupráci s rôznymi inštitúciami
a ľuďmi dobrej vôle pomáha riešiť
mimoriadne nepriaznivé a veľakrát
nepredvídateľné životné situácie
s podporou Mesta.
Zuzana Blaháková, ktorá je
zodpovedná a vždy ochotná sa
s akýmkoľvek problémom vys
poriadať ku prospechu všetkých
zainteresovaných a ktorej snahou
je nájsť vhodný spôsob zlepšenia
životných podmienok tých, ktorí to
neodkladne potrebujú, prišla pred
niekoľkými mesiacmi s ďalším nápadom, ako im dopriať dôstojnejšie
žitie.
Okrem zbierky ošatenia, ktoré
je v našom meste už veľmi dobre
zabehnutá činnosť, sa jej podarilo
oficiálne zrealizovať dobročinný
projekt „ADOPCIA ANJELA“ pre ľudí,
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tí, ktorým umenie nie je ľahostajné.
Otvorenie šampanského, prípitok
a gratulácie doplnené darčekmi a
kvetmi, boli jednoznačným znakom
hrdosti na predošlé, terajšie a veríme, že aj budúce úspechy všetkých
troch umelcov. Príjemným spestrením popoludnia a prehĺbením
zážitku pri skúmaní všetkých vystavených obrazov a dielok drevorezby
pána Drienovského bol hudobný
vstup mladých muzikantov, ktorí sa
postarali o pohodovú atmosféru.
Jozef Drienovský sa narodil
ktorí sa ocitnú v núdzi. Občianske
združenie ZMena zriadilo a pos
kytlo účet na finančné príspevky
dobrovoľných darcov na základe
uzatvorených zmlúv na konkrétny
účel, prípadne konkrétnej rodine, či
jednotlivcovi.
K dnešnému dňu evidujeme
v Zlatých Moravciach približne 400
ľudí na hranici chudoby, ktorí potrebujú pomoc druhých k zabezpečeniu základných životných potrieb
pre seba a svoje deti.
Máte dobré srdiečko a radi pomáhate? Napĺňa Vás pocit z radosti druhých? Radi sa stanete
ich anjelmi a chcete o ich ťažkom
osude vedieť viac? Neváhajte a
kontaktujte terénnu sociálnu pracovníčku Zuzanu Blahákovú na tel. č.:
0917 098 048, email - terennasocialnapraca@gmail.com, alebo členov
OZ ZMena: Michal Cimmermann,
tel: 0905 945 291, email - mcimmermann@gmail.com, Karol Švajčík,
email - karol.svajcik@minv.sk, Pavel
Dvonč, email - palec.dvonc@gmail.
com.
Ľubomíra Rosinská

v Jedľových Kostoľanoch. Jeho záujem o rezbárstvo bol v ňom prebudený vďaka koníčku jeho otca,
ktorý sa venoval výrobe ľudových
nástrojov. Vážnejšie sa rezbárstvu
začal venovať vo svojich 25 – tich
rokoch. Pravidelne sa zúčastňoval
týždenných sympózií organizovaných bratislavskou Osvetou po
celom Slovensku, ktoré trvali od
roku 1980 do roku 1990. Bol členom
výtvarného krúžku pri Calexe, kde
sa zúčastňoval viacerých výstav. Pri
svojej tvorbe používa ako materiál
drevo a kameň. Najnovšie sa od
roku 2012 venuje maľbe na plátno,
cez ktorú má možnosť naplno sa
umelecky vyjadriť.
Katarína Drienovská pochádza
zo Zlatých Moraviec a aktuálne žije
v Taliansku, kde mala viacero výstav
a získala viaceré ocenenia. V roku
2007 získala Medzinárodnú cenu
umenia SAN CRISPINO, bola jej udelená strieborná medaila prezidenta
republiky. Výtvarný talent sa u nej
prejavoval už od detstva, pričom
ako 3-ročná začala navštevovať prípravku ZUŠ v Zlatých Moravciach,
kde ju učil známy akademický sochár Štefan Partl. Pod jeho vedením

ukončila I. a II. stupeň. Absolvovala
ŠÚV (Škola úžitkového výtvarníctva
Josefa Vydru) v Bratislave, odbor
propagačná grafika.
Mgr. art. Diana Pechová sa
s umením zoznámila v čase. keď jej
otec vyvolával doma v komore fotografie, zbieral starožitnosti a rozprával o umení. Všetko sa to začalo ešte
v jej útlom veku. Základy pre maľbu,
kresbu a grafiku získala v Základnej
umeleckej škole v Zlatých Moravciach. Vo svojej tvorbe sa venuje
grafickým, experimentálnym a multimediálnym technikám. Je známa
tým, že cez tvorbu hľadá rôznorodé
spôsoby výtvarného vyjadrovania,
v ktorom prechádza od abstraktného ku konkrétnemu. Prepája a pozoruje vesmírne sféry, vzťahy, energie,
makro a mikrokozmos.
Vystavené výtvarné diela s motívmi krajiniek, kvetov, či zátišia,
s použitím techniky akrylu, olejomaľby, ceruzky, pastelky alebo samotné portréty vás aspoň na pár
chvíľ unesú zo sveta reality a vtiahnu do duší a sŕdc umelcov, ktorí sa
pod ich tvorbu podpísali.
M. Petrovičová

Črtá sa vznik nových pracovných miest
Stredná Európa sa stala dôležitým centrom pre výrobu automobiliek, ako je Volkswagen, General
Motors, Toyota a Hyundai. Podľa
najnovších informácií k nim pribudne nová britská automobilka.
Automobilka Jaguar Land Rover
totiž plánuje postaviť novú továreň priamo na Slovensku. Závod
by mal vyrásť necelých 30 kilometrov od Zlatých Moravciach pri
Nitre. Jaguar Land Rover investuje
v regióne 1,4 miliardy eur s plánovanou výrobou 300 000 vozidiel
ročne.
Spomínaná automobilka, ktorú
vlastní indická Tata Motors, podpísala predbežnú zmluvu so slovenskou vládou.

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico (Smer-SD)
podľa dostupného zdroja po rokovaní vyhlásil: „Podpísali sme
významný dokument s britskou
spoločnosťou Jaguar Land Rover,
je to strategický krok k získaniu
významnej investície.“
The Financial Times píše, že prvé
autá by mali z novej fabriky vyjsť
v roku 2018. Tieto informácie sú
prísľubom vytvorenia veľkého
množstva pracovných miest, kde
sa podľa dostupných informácií
uvádza, že automobilka plánuje
zamestnať približne päťtisíc ľudí.
Zdroj: FINANCIAL TIMES
-red-
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Žije medzi nami
Mesto Zlaté Moravce je domovom skoro 12 tisícok ľudí. Každý
jeden z nich je svojím spôsobom
zaujímavý a výnimočný.
Nájdeme medzi nimi osôbky
umelecky, hudobne, športovo,
technicky, či inak nadané. Ich
zameranie a koníčky sa stávajú
každodennou súčasťou ich životov a veľakrát sa práve vďaka dosahujúcim úspechom a zdarom
dávajú Zlaté Moravce do popredia. Reprezentujú naše mestečko, náš kraj všade, kam vkročia.
S niektorými ste sa mohli zoznámiť
aj prostredníctvom článkov uverejnených v Tekovských novinách
a na informačnom portáli www.
zlatemoravce.info napísaných redaktormi alebo dopisovateľmi.
Medzi nami všetkými žije aj bývala pedagogička – učiteľka Mgr.
Elenn Waltersteinová. Ten, kto ju

pozná. vie, že je zanietenou fanynkou, priateľkou a dlhoročnou členkou klubu známeho českého speváka a herca Vaška Neckářa. Elenn
je človek, ktorý sa len tak ľahko nevzdáva. Aj napriek uštedrenej rane
osudu, ktorá zasiahla jej zdravie
nezanevrela na život a možno práve vďaka tomu, zvíťazila nad jeho
nepriazňou a ako sama o sebe hovorí, druhýkrát sa narodila.
V súčasnosti vedie veľmi aktívny
život, v ktorom má svoj priestor
folklór. Nájdete ju všade, kde sa
spieva, tancuje a raduje z krásnych slovenských zvykov a tradícií. Výsledkom jej práce sú pútavé
audio relácie plné zaujímavých
informácií, vtipných vstupov ale
predovšetkým ľudových pesničiek. Vďaka jej koníčku ľudia
opätovne prichádzajú na chuť
krásnym ľudovkám, farebným

krojom a zvuku rôznych hudobných nástrojov. Milým bonusom
je prehľad o tom, kde a aké folklórne skupiny pôsobia. Za skvelou hudbou, piesňou a dobrými
ľuďmi cestuje do všetkých kútov
Slovenska, nezastavia ju však
ani pomyselné hranice vďaka
čomu nám kúsok sveta pravidelne prináša aj z Čiech. Stretáva sa
s ľuďmi, ktorí sú pre ňu nevšední
tým, že sa nikdy na svojej ceste
životom nevzdávajú snov, ktoré sa im zvyknú plniť. Aj relácie
práve tohto zamerania môžu byť

Získanie titulu

Majstra

Československa

v šachu
Tento rok uplynulo 60 rokov od
momentu, ktorý navždy mesto
Zlaté Moravce zapísal do dejín
úspešnosti v kráľovskej hre, za ktorú sa strategická hra šach pokladá.
Úspech, na ktorý sú Chyzerovčania do dnešných dní hrdí, majú
niektorí ešte v živej pamäti. Jedným z nich je aj Rudolf Kováč,
ktorý bol v tom čase žiakom a do
šachových súťaží sa tiež aktívne
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dcéra Michala Zábojníka - Mária Šťastná s trofejou Majtra Československa v šachu

zapájal.
V roku 1955 dedinská športová
organizácia Chyzerovce získala
v Košiciach titul Majstra Československa v štvorčlenných družstvách v šachu.
Za Chyzerovce ho vyhrali:

†Michal Zábojník (pekár), †Jozef Tonkovič (roľník), študenti
Gymnázia J. Kráľa - †Pavol Sýkora, †Vojtech Valašík a Zuberec.
V Chyzerovciach bolo v tom období cca 40 šachistov a šach sa hrával
po večeroch v domácnostiach,

inšpiratívne pre nás ostatných,
kde je odkaz jednoznačný: nevzdávať sa!
Relácie (napr. Zaspievaj si ľudovku,
Život na ceste za snom), zaujímavosti, postrehy, zamyslenia,
fotografie, video-upútavky a ešte
viac, môžete nájsť na jej stránke s
výstižným názvom Okienko snov
(www.elenn-okienko.sk), kde nač
rela aj do ezoteriky, jej srdcu blízkej témy. Ak máte radi sny a chcete
snívať, nakuknite...
Mária Petrovičová

v pekárni a miestnom hostinci.
V tomto období hralo mesto Zlaté
Moravce v šachu najvyššiu slovenskú súťaž a Zlaté Moravce patrili
svojou úspešnosťou medzi najlepšie mestá na Slovensku.
Dnes má záľubu v tejto strategickej hre, ktorá vyžaduje veľké sús
tredenie, pozornosť a vnímavosť,
len zopár Zlatomoravčanov.
Už tradične organizuje každý rok
Šachový oddiel Topoľčianky novoročný šachový turnaj, na ktorom si
spoločne zmerajú svoju zdatnosť
tí najlepší z okolia. V januári 2016
sa bude konať už jeho 23. ročník.

Ľubomíra Rosinská
Informácie poskytol
Rudolf Kováč z Chyzeroviec
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Dožinkovou slávnosťou sa symbolicky poďakovalo za úrodu obilia

S

lávnostná atmosféra
odovzdávania dožinkového venca, spievanie dožinkových piesní
v podaní folkloristov
z Chyzerovčanky a Inovca, neodolateľná vôňa makových periek a šúľancov sa 6 .augusta 2015
šírila na II. ročníku Dožinkových
slávností v priestoroch nádvoria Migazziho kaštieľa v Zlatých
Moravciach.
Dožinky sú slávnosťou po ukončení žatvy. V minulosti sa počas
nich vykonávali rôzne magické
úkony, ktoré mali zabezpečiť dobrú úrodu v nasledujúcom roku.
Rozmnožovaciu schopnosť obilia
symbolizoval dožinkový veniec,
ktorý sa plietol z prvých a posledných klasov. Neskôr dožinkové
slávnosti nadobudli ďakovný charakter. Hospodárovi sa poďakovalo a slávnostne mu bol odovzdaný
žatevný veniec a nasledovala hostina. V posledných desaťročiach
prišlo k inovácii pletenia i obohateniu tvarov žatevných vencov,
ktoré sa odovzdávali predsedom
družstiev, alebo sa niesli pri príležitosti celoštátnych dožinkových
osláv.
Mgr. Ľubica Packov -Zahradárová
Na tohtoročné slávnosti, ktorých
organizátorom bolo Ponitrianske múzeum – Mestské múzeum
v Zlatých Moravciach, prijali poz
vanie rôzni hostia, medzi ktorými
bol aj poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky Mgr. Marián Kéry, primátorka Ing. Serafína
Ostrihoňová, poslanci Mestského
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zastupiteľstva – MVDr. Marta Balážová, PaedDr. Klaudia Ivanovičová
a Ing. Marek Holub, riaditelia mestských podnikov a iní.
Spevácka skupina Chyzerovčanka pod vedením Viliama Tonkoviča sa svojím vystúpením postarala o autentickosť dožinkových
slávností, aké boli voľakedy a na
ktoré si jej členovia osobne pamätajú. Vďaka ich záľube v ľudových
tradíciách a slovenskom folklóre

príhovore dotkol práce roľníka
v minulosti v porovnaní so súčasnosťou. Vďaka vývoju a novým
technológiám už nemusí byť práca na poli taká ťažká, ako tomu
bolo v minulosti. Napriek tomu,
ani klimatizované veľké stroje
nie sú zárukou dobrej úrody a až
keď Boh dá, je potrebné vynaložiť úsilie na jeho zber a spracovať
ho na kvalitný produkt. Vyjadril
potešenie, že sa takéto tradície

mali prítomní diváci možnosť nahliadnuť do života našich starých
a prastarých rodičov.
Dožinkový veniec v tvare zvonca
uplietli členovia Chyzerovčanky,
Anna Galabová, Mária Pekárová a Július Galaba z obilia, ktoré
za Agro Hosťovce, s.r.o. daroval
konateľ spoločnosti Ing. Štefan
Kukučka.
Slávnostným programom nás
sprevádzala riaditeľka Mestského
strediska kultúry a športu Simona
Holubová.
Marián Kéry sa vo svojom

zachovávajú aj v našom regióne,
pretože sú podporou toho, čo
dnešní politici už pochopili. Že
podpora našich kvalitných domácich výrobkov vedie k väčšej sebestačnosti štátu. Spomenul, ako
sa postupne prichádza na to, že
nie všetko, čo sa dialo pred rokom
1989 bolo zlé a v čom nám bývalý
režim mohol byť vzorom, o čom
svedčia aj kroky Ministra Jahňátka
k obmedzeniu predaja zahraničných a uprednostnenie domácich
výrobkov na trhu.
„Som rada, že to neskonalé puto,

ktoré nás tu všetkých spája, je
láska k folklóru, ktorý je hlavnou
súčasťou tohto podujatia, ako aj
úcta k roľníckemu povolaniu,“
prihovorila sa prítomným primátorka mesta a nadviazala na reč
poslanca NR SR Kéryho, v ktorej
zazneli slová „keď Boh dá“. „Dožinky sú oslavou ťažkej driny roľníkov.
Roľníci to majú skutočne ťažké.
Ťažká práca, ktorú na svojom poli
odvedú, je z veľkej časti závislá aj
na počasí. Práve prežívame veľké
teploty a suchá a preto je potrebné Bohu poďakovať a prosiť ho
o ochranu pred rôznymi negatívnymi javmi, ktorými sú sužované
iné krajiny, ako sú povodne, zemetrasenia a ešte väčšie suchá.“
Serafína Ostrihoňová v závere
svojho príhovoru poďakovala organizátorom, folklórnym súborom
a všetkým, ktorí prišli túto slávnosť
svojou prítomnosťou podporiť.
Neodolateľná vôňa makových
perkov a šúľancov je oddávna
neodmysliteľnou súčasťou dožinkových slávností. A inak tomu
nebolo ani dnes. O vynikajúce
pochutiny od starých mám sa
postarali šikovné žienky z Chyzerovčanky v spolupráci s pracovníčkami múzea Vierou Tomovou
a Kornéliou Nemešovou.
Tak, ako vystúpenie našich profesionálnych folkloristov z Inovca,
piesne a úsmevné hovorené slovo Chyzerovčanky potešili naše
srdiečka, potešili tieto sladké maškrty naše brušká.
Ľubomíra Rosinská

Strana 08

VITAJTE u nás, SUSEDIA
Máme za sebou štvrtý ročník
folklórnych slávností „Vitajte susedia“. Konal sa 1. augusta pred Kultúrnym domom v mestskej časti
v Prílepoch.
O svoje umenie v štýle slovenských ľudových tradícii sa prišli podeliť: domáci
spevácky súbor Kolovrátok,
hosťujúci folkloristi Trnky,
Duo Romanka a Lukáš, spevácky súbor Chyzerovčanka
z Chyzeroviec, spevácky súbor Babičky zo Zlatých Moraviec, folklórna skupina
Chočanka z Choče a Čaračan
z Čaradíc.
Pozvanie prijali rôzni hostia, medzi ktorými boli predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc.
Ing. Milan Belica, PhD., doc. PhDr.
Peter Kopecký, PhD., starostovia
obcí a mestskí poslanci v Zlatých
Moravciach.
„ Moja hlboká vďaka patrí
Vám za to, že naše tradície
nesiete ďalej. Vy ste tým mostom. Pokiaľ by Vás nebolo,
mladá generácia by nemala
možnosť spoznať hlboké väzby na našich predkov. Veľmi

sa teším, že som sa s Vami
znovu mohol pri tejto príležitosti stretnúť. Vám, ktorí ste
nositeľmi našich ľudových
tradícií úprimne zo srdca za
Vaše vystúpenia ďakujem a
všetkým držím palce,“ zaznelo
v príhovore rodáka zo zlatomoraveckého regiónu, župana Milana
Belicu.
Za primátorku Ing. Serafínu
Ostrihoňovú sa so srdečným pozdravom, ospravedlnením jej neprítomnosti a prianím krásneho
kultúrneho zážitku, prihovorila
poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach MVDr.
Marta Balážová slovami: „Občas
sa treba aspoň na chvíľočku zas
taviť a zaspomínať na to, čo už
odvial čas. Dnes si pripomíname
naše dávne tradície. Folklór je ako
prameň, ktorý občas zoslabne, občas zmohutnie a napojí všetkých,
ktorý sú ním smädní.“ Zástupkyňa primátorky vyzdvihla toto
výnimočné podujatie nielen ako
prezentáciu folklórnych skupín,
ale aj ako sviatok všetkých, ktorí s
úctou a láskou zachovávajú naše
národné dedičstvo zhmotnené v

piesňach a tancoch.
Záver príhovorov patril poslancovi MsZ za mestskú časť Prílepy
Ing. Marekovi Holubovi s poďakovaním vystupujúcim, hosťom,
všetkým divákom, tým, ktorí sa
o 4. ročník podujatia „Vitajte susedia“ pričinili, predovšetkým manželom Vencelovým a ostatným
členom Občianskeho združenia
Kolovrátok za to, že sa z týchto
folklórnych slávností stala krásna
tradícia.
Akcia sa ukončila spoločnou
hrou všetkých prítomných hudobníkov a spevákov v tanečnej
zábave, ktorá strhla do svojho víru
aj okolitých divákov.
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Doďaleka voňajúci chutný, kotlíkový guláš z diviny, domáce koláče, nádherné vystúpenia na ľudovú nôtu, pohostinnosť domácich,
srdečnosť, súdržnosť a skromnosť
Prílepčanov doprajú všetkým, ktorí sa Prílepských podujatí zúčastňujú, oddych, spokojnosť, milé
spomienky a veselú náladu, ktorá
je pre každého z nás vzácnym balzamom na dušu.
Niet pochýb o tom, že si každý
z prítomných so sebou domov
odnášal srdcu lahodiaci folklórny
zážitok, aký poprial vo svojom príhovore Marek Holub.
Ľubomíra Rosinská
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Lupiniarska paráda v Chyzerovciach
V sobotu 8. augusta sa za sprievodu hrejivých slnečných lúčov a
dobrej nálady konal v Chyzerovciach v poradí už 6. ročník Lupiniarskej parády, pod ktorej organizáciu sa podpísalo Občianske
združenie „CHYZEROVCE“. Areál
športu a kultúry sa popoludní
rýchlo zaplnil nedočkavými milovníkmi ľudovej hudby a dobrej
zábavy.
V Krčme u Ďura bola na uvítanie
všetkých vystupujúcich pripravená pohotová dvojica, ktorú tvoril
„krčmár“ s „krčmárkou“. V ich krčmičke sa kľučka doslova podávala
a podlaha pod zástupmi zanietených folkloristov dostala poriadne zabrať. Ako prvé vystúpili a
všetkých správne naladili šikovné
deti z DFS Lupienok, fungujúceho
6 rokov, ktoré predviedli umenie
spevu, tanca, hovoreného slova
a bez problémov zvládli aj sprievodné scénky.
Všetkých prítomných hostí, ktorí povzbudzovali vystupujúcich
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potleskom, privítal predseda OZ
Ján Drahoš. Medzi privítanými
bol poslanec NR SR Mgr. Marián
Kéry, predseda NSK Doc. Ing. Milan Belica, PhD., viceprimátorka
MVDr. Marta Balážová, riaditeľka
MSKŠ Simona Holubová, poslanci
Mestského zastupiteľstva RNDr.
Jozef Paluška a Ing. Marek Holub
a v neposlednom rade pán dekan
Anton Priebera.
Marián Kéry vo svojom príhovore prejavil radosť z toho, že si
v Chyzerovciach zachovávajú
tradíciu folklóru, pekných piesní a hudby. Ako povedal, teší ho,
že súbory vystupujú pravidelne
v Zlatých Moravciach a okolí a že
sa do programov zapájajú všetky
vekové kategórie, od najmenších, cez strednú generáciu, až
po tých najstarších. A je rád, že aj
náš Nitriansky samosprávny kraj
finančne podporuje takéto akcie
a každoročne zo svojho rozpočtu
dáva niekoľko desiatok tisíc eur na
podporu kultúry a športu v našom
Nitrianskom samosprávnom kraji.
Na záver poďakoval za pozvanie
s vierou, že sa spoločne stretnú aj
v budúcnosti.
Na podujatie s vďakou prijal poz
vanie aj Milan Belica, ktorý je rád,
že sa do folklóru zapájajú predovšetkým malé deti. A to aj z toho
dôvodu, že podľa neho folklór
spája tých, ktorí tu žili pred nami
a spievali tieto krásne piesne, so
súčasníkmi, v ktorých podaní zaz
neli v tento deň a ktorí by v tom
mali pokračovať. Ďalej uviedol, že
zapájať mladú generáciu má veľký význam, pretože bez ďalšieho
generačného kľúča folklór neprežije. Na záver prejavil poďakovanie
všetkým, ktorí sa o to pričiňujú.

„Stačí len pár slov z nejakej prekrásnej ľudovej piesne a v srdciach
všetkých fanúšikov folklóru sa rozozvučia nádherné tóny,“ podľa
týchto slov Marty Balážovej, ktorá
sa k prítomným s ospravedlnením
neprítomnosti primátorky Ing.
Serafíny Ostrihoňovej prihovárala
aj v jej mene, je práve nadšenie a
vrodená láska k folklóru dôvodom,
prečo má na Slovensku toľko obdivovateľov a milovníkov. Je veľmi
rada, že existujú ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase tancujú, spievajú a tým zachovávajú dedičstvo
našich starých otcov a mám. Na
záver uviedla, že folklór je v podstate bohatstvo, ktoré sme zdedili
a práve akciami, akou bola aj Lupiniarska paráda, si to dedičstvo
zachováme.
Po príhovoroch predviedli vys
tupujúci folkloristi pestrú paletu
známych i menej známych pesničiek, pri ktorých každý pookrial
na duši, rytmických a chytľavých
tancov, ale aj vtipných scénok,
či smiech vyvolávajúcich vtipov.
Okrem duše si prišli na svoje aj
oči, ktoré boli vystavené paráde
a pohladené rôznorodosťou a
farebnosťou krojov prítomných
súborov a skupín. Krásne tance,
melódie hudobných nástrojov
a piesne ešte dlho doznievajúce
v ušiach prítomných, boli predstavené v desiatich vstupoch. Po
Lupienku, ktorý vystúpil na úvod,
si pódium podmanila Folklórna
skupina Šuriančanka zo Šurianok
vystúpením s názvom Šúpanie
kukurice. S pesničkami od Kysuckého prameňa, z regiónu a mixom
ich vystriedalo známe, už dva roky
spolu spievajúce chyzerovecké
Duo Romanka Ďurčeková a Lukáš
Kouřil, s ktorým vystúpila aj Marika Ďurčeková. Folklórny tanec
v
modernom
prevedení

predviedla dynamická Tanečná
skupina StreetLup, ktorú môžete
na rôznych akciách vídať už 3 roky.
Detský folklórny súbor Zlatňanka,
ktorý oslavuje 25 rokov od svojho
založenia, presvedčil, že folklór má
aj svojich malých, ale zanietených,
pokračovateľov. Folklórny súbor
Ponitran, ktorý o rok oslávi svoje
50. výročie, predstavil piesne z
okolia Pohronského Inovca a Tekova, z tancov nechýbal ani známy
čardáš.
Spev a piesne z Horného Požitavia predviedla Folklórna skupina
Cerianka z Loviec, ktorá, ako sme
sa dozvedeli, v januári budúceho
roku oslávi 5. výročie svojho založenia. Piesne z okolia Zvolena
predstavila a zaspievala Spevácka skupina Trnky z Chyzeroviec,
ku ktorej sa pripojili štyri členky
z Ponitranu. Staré ľudové piesne,
padajúce do zabudnutia, úspešne oprašujú, o čom sme sa mohli
presvedčiť, manželia Chudoboví
z Oravskej Lesnej. Záverečné vys
túpenie patrilo domácej skupine
Chyzerovčanka, ktorá zaspievala
piesne z Horného Požitavia a Tekova. Keďže koniec nebýva zaručene koncom, poslednou bodkou
bolo defilé a spoločný spev všetkých folkloristov, ktorý sa programu Lupiniarskej parády zúčastnili.
Na znak vďaky a pamiatky na akciu boli všetky telesá obdarované Pamätným listom a darčekom
v podobe fľašky tradičnej dobrej
domácej pálenky.
Stretnutie pokračovalo tanečnou zábavou do neskorého večera pri chutnom občerstvení v podobe gulášu, klobások, jaterníc a
nápojov. Do tanca a na počúvanie
hrala hudobná skupina Márnosť
Šedivá.
M. Petrovičová
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Spomienka

poločenská kronika

Narodili sa

júl:
Jakub Adamec, (N) Nitra
Emanuel Banda, (N) Nitra
Dalibor Hudec, (N) Nitra
Sofia Kováčová, (N)
Banská Štiavnica
Marcus Madola, (N) Nitra
Daniel Mandák, (N) Nitra
Alžbeta Némová, (N)
Banská Štiavnica
Natália Vargová, (N) Nitra
august:
Sebastian Forgáč, (N) Piešťany

Povedali si áno
18. 07. Jozef Kubica, Blatné a Adela
Trnkusová, Bratislava
25. 07. Vladimír Drahoš, Nitra a
Dáša Tóthová, Lúčnica nad Žitavou
01. 08. Martin Novota, Zlaté Moravce a Eva Špitaliková, Snina
01. 08. Matúš Mondočko, Zlaté
Moravce a Zuzana Štefunková,
Zlaté Moravce
07. 08. Peter Pilčík, Zlaté Moravce
a Romana Šútorová, Zlaté Moravce

Jubilanti
august:
Františka Madžová, Zlaté Moravce,
80 r.
Anna Orolínová, Zlaté Moravce,
85 r.
Mária Gromová, Zlaté Moravce, 85 r.
Helena Levická, Zlaté Moravce, 85 r.
Mária Holečková, Zlaté Moravce,
85 r.
Filip Kralovič, Zlaté Moravce, 85 r.
Helena Kaszásová, Zlaté Moravce,
85 r.
MUDr. Štefan Kuťka,
Zlaté Moravce, 85 r.
Valéria Martinovičová,
Zlaté Moravce, 90 r.
Anna Ivaničová, Zlaté Moravce, 90 r.

Opustili nás
15. 07. Imrich Magušin, 1935, Žikava
17. 07. Václav Kabourek, 1936, Zlaté
Moravce
21. 07. Pavel Červený, 1937, Zlaté
Moravce
21. 07. Helena Čulíková, 1922,
Machulince

„Oči zaplakali bôľom, keď
sme ti dali navždy zbohom.
Je to rok, čo nie si s nami, zabudnúť nemôže rodina a známi.
Na hrobe kytica, kahanec svieti,
spomienka tých, čo ťa mali radi.“

22. 07. Verona Dubayová, 1925,
Ladice
23. 07. Kamila Chrenová, 1919,
Zlaté Moravce
24. 07. Helena Valašiková, 1928,
Zlaté Moravce
26. 07. Ján Bielka, 1947, Hosťovce
26. 07. Františka Hvorková, 1928,
Brezno
26. 07. Mária Zbojková, 1931,
Zlaté Moravce
27. 07. Roman Herda, 1970, Žitavany
27. 07. Helena Kurkinová, 1922,
Zlaté Moravce
27. 07. Ľubica Richterová, 1956,
Tesárske Mlyňany
27. 07. Ján Šabo, 1929, Obyce
28. 07. Anna Koprdová, 1943,
Slepčany
29. 07. Štefan Baláž, 1953, Čaradice
29. 07. Stanislav Sokáč, 1947,
Tesárske Mlyňany
07. 08. Boris Boniš, 2009, Lovce
07. 08. Helena Ochodničanová,
1937, Zlaté Moravce
09. 08. Jozef Tekeli, 1941, Hosťovce
10. 08. Ján Adamec, 1933,
Vieska nad Žitavou
12. 08. Pavol Šabík, 1936, Nevidzany

Dňa 27. augusta uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša
milovaná mamička, stará mama,
prastará mama a svokra

Elena Šurdová
S láskou a úctou spomínajú syn
Jozef s manželkou, dcéra Elena,
vnučky Ivetka s rodinou, Zuzanka,
Martinka a vnuci Martin s Petrom.
08/025/2015/PČ, 08/019/2015 – 20600/DZ

Predaj, kúpa
n Predám 3 – izbový obývateľný dom so záhradou v Pustom
Chotári č. 584 – všetky inžinierske
siete. Kontakt: 0903 063 621
08/023/2015/PČ, 06/012/2015 – 18210/DZ

Prerušenie
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, budú
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
dňa 3. septembra v čase od
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7.30 h do 15.30 h: Dlhá č. 1, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/
VE, 19/ZA, 20, 21, 22, 22/ZA, 23, 24,
24/VE, 25, 26, 26/A, 27, 29, 29/A,
29/PR, 29/VE, 3, 30, 31, 32, 33, 34,
3436, 35, 4, 40, 42, 46/B, 5, 6, 7, 8, 9,
Kollárova č. 24/ZA, Tajovského
č. 14, Tolstého č. 10, 11, 12, 12/VE,
13, 14, 14/ZA, 15, 16, 17, 18, 19, 19/
ZA, 2, 2/A, 20, 21, 22, 22/ZA, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7,
8, 9, M. Urbana č. 1, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 18/VE, 19, 2, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Štefánikova č. 26
dňa 4. septembra v čase od

7.30 h do 15.30 h: Bernolákova č. 94, Dlhá č. 2, J. Jesenského č. 1, 1/VE, 1/ZA, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 17/ZA, 18, 19, 2/VE, 2/ZA, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3,
30, 31, 33, 34, 4, 5, 6, 6/ZA, 7, 8, 9,
Kollárova č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22/A, 23, 3,
4, 5, 6, 8, 9, SNP č. 3, 6, 8, 8/OP, 9,
9/A, Tolstého č. 1, Vajanského č.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2, 20, 21, 23/ZA, 23A, 25, 250/1, 27,
29, 3, 31, 33, 4, 5, 5/OP, 5/VE, 6, 7, 8,
9, Štefánikova č. 3, 6, Štúrova č.
11, 17, 2, 2/OP, 23, 23/OP, 3, 5, 7, 9

n Predám väčšiu zariadenú
zrekonštruovanú chalupu pred
Kremnicou – výhodné miesto.
Kontakt: 0911 551 112
08/024/2015/PČ, 08/018/2015 – 20484/DZ

n Prevádzame pokrývačské,
izolatérske, murárske a klampiarske práce. Rekonštrukcia striech
a zamazávanie hrebenáčov. Kontakt: 0944 107 543
08/026/2015/PČ, 08/020/2015 – 20680/DZ

Pohotovosť lekární
01. 09. - 30. 09.
Lekáreň Dr. MAX, OC Tesco,
Hviezdoslavova 3, Zlaté
Moravce, denne od 8.00 h do
20.00 h, kontakt: 0901 961 090
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Pozvánky
y Výstava obrazov otca a dcéry – Jozefa Drienovského a Kataríny Drienovskej s účasťou Diany Pechovej bude prebiehať od 15. augusta do 30. septembra v priestoroch Mestského múze v Zlatých
Moravciach.
y Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach Vás pozýva na prijímacie pohovory do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 24.
augusta do 11. septembra v priestoroch ZUŠ v Zlatých Moravciach
(Janka Kráľa 4). Kontakt: 037/6423558, 037/6426211, e-mail: zuszm@
zuszm.sk.
y Mesto Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu v spolupráci s miestnou Základnou organizáciou zväzu protifašistických bojovníkov Vás 28. augusta o 14.30 h pozýva na Námestie Hrdinov na
slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv SNP.
y Spevácky súbor Kolovrátok a Obecný výbor v Prílepoch pozýva
všetky deti na rozlúčku s prázdninami – DOVIDENIA PRÁZDNINY.
Bude sa opekať, s loptou hrať, súťažiť a strieľať. Tešíme sa na Vás v sobotu
29. augusta. O 14.30 h sa stretneme v Prílepskom parku pri kultúrnom
dome a spolu vyštartujeme na bicykloch na výlet pod horu, do viníc.
Deti môžu prísť v doprovode rodičov.
y Kultúrne leto v Topoľčiankach sa uskutoční na nádvorí Zámku
Topoľčianky, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch DKS: 30.
augusta – ANDALUCIA, tanečný umelecký súbor v rytme „flamenco“
so začiatkom o 17.00 h. Zároveň môžete navštíviť Národopisné múzeum v Topoľčiankach v čase od 15.00 h do 17.00 h. Počas celého mesiaca august ste srdečne pozvaní na výstavu obrazov slovenského
výtvarného umelca Jozefa Srnu ml. do priestorov DKS Topoľčianky počas pracovných dní v čase od 9.00 h do 15.30 h a v nedeľu od
15.00 h do 17.00 h.
y VINOBRANIE – Vinárske závody Topoľčianky, dňa 1. septembra
v čase od 10.30 h do 18.30 h. Môžete sa tešiť na prehliadky pivníc a archívu, ochutnávky vín (viac ako 30 vzoriek), zľavu pri nákupe vína, detský
kútik, špeciality slovenskej kuchyne a ochutnávka syrov a v neposlednom rade vynikajúci burčiak! Zaujímavý program bude aj v Národnom
žrebčíne Topoľčianky. Tešíme sa na Vás.
y Pozývame Vás na hudobno – zábavný „PROFIL – 40 ROKOV
HRÁME“, ktorý sa uskutoční 4. septembra o 18.00 h v Divadelnej sále
MSKŠ v Zlatých Moravciach. Známe hity Vám zahrajú a zaspievajú – hudobná skupina PROFIL a Ľudo Kašuba, svojím spevom, energiou a hrou
na heligónky Vás strhnú sestry Bacmaňákové a počas celého večera
Vás bude svojím humorom, paródiami a imitáciami baviť humoristická
dvojica Kajzer + Meluš. Predpredaj a rezervácia vstupeniek: kancelária
MSKŠ, Nám. A. Hlinku 1, Zlaté Moravce, kontakt: 037/642 64 22, 0948 699
428, email: mskszlatemoravce@gmail.com, info@b3max.sk, www.
b3max.sk/?p=3003. Cena: 9,00 € v predpredaji, pri hromadných objednávkach možnosť zľavy!
y Preteky vo vytrvalostnom jazdení sa uskutočnia 5. septembra v čase od 8.00 h do 17.00 h v Národnom žrebčíne Topoľčianky.
y Whiskyho cestovateľské kino: Albánsko, Kosovo, Macedónsko
sa uskutoční vo štvrtok 10. septembra o 19.00 h v Budha Bare. Čakajú

Vás fotky a zážitky speváka kapely Slobodná Európa z jeho cesty po juhozápadnom Balkáne.
y Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce Vás pozýva dňa
13. septembra o 16.00 h do Divadelnej sály MSKŠ na inscenáciu pre
deti a mládež pod názvom „Zázračná noc v Sedtowne“, režiséra
Františka Držíka. V inscenácii, ktorá je vhodná pre deti od 6 rokov účinkujú jediné animatronické dinosaury v Európe. Vstupné: predpredaj 5 € a
v deň predstavenia 7 €. Vstupenky je možné zakúpiť v kancelárii MSKŠ na
Ul. A. Hlinku v Zlatých Moravciach. Tešíme sa na Vašu účasť.
y Divadelné predstavenie „DARČEK“ v Divadelnej sále MSKŠ
18. septembra o 18.00 h. Hrajú: Jozef Pročko & Andrea Profantová, réžia: Jozef Krasula, scéna a kostýmy: Marian Hornyák, vstupné: predpredaj
7 €, v deň predstavenia 10 €.
y Dňa 27. septembra sa na Motocrossovej trati v Skýcove uskutočnia Medzinárodné majstrovstvá SR MX65+SP+RP MOTORADO cup
2015. Všetci ste srdečne vítaní.
y Koncert Lenky Filipovej a jej hostí: Jindřich Koníř, Sean Barry –
17. októbra o 19.00 h v Divadelnej sále MSKŠ. Predpredaj vstupeniek:
kancelária MSKŠ – 037/642 64 22 a www.ticketportal.sk, alebo 0911 515
110.

Viete aké Medzinárodné dni
nás čakajú v septembri?
06. 09. Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva
08. 09. Svetový deň fyzikálnej terapie, Medzinárodný deň gramotnosti
(UNESCO)
10. 09. Svetový deň prevencie samovrážd
12. 09. Svetový deň prvej pomoci
13. 09. Deň pozitívneho myslenia, Medzinárodný deň čokolády, Medzinárodný deň programátorov
14. 09. Dni európskeho kultúrneho dedičstva
15. 09. Medzinárodný deň demokracie
16. 09. Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy
19. 09. Deň softvérovej slobody
21. 09. Svetový deň Alzheimerovej choroby, Svetový deň vďačnosti,
Medzinárodný deň mieru
22. 09. Európsky/svetový deň bez áut
23. 09. Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu
so ženami a deťmi
24. 09. Európsky deň agrobiodiverzity
26. 09. Európsky deň jazykov
27. 09. Svetový deň cestovného ruchu, Deň železničiarov, Svetový deň
srdca, Medzinárodný deň nepočujúcich
28. 09. Svetový deň besnoty, Svetový deň za právo vedieť, Medzinárodný námorný deň (IMO)
29. 09. Sviatok sv. Michala, patróna chorých
30. 09. Medzinárodný deň prekladateľov, Svetový deň mlieka v školách
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