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Na Ulici Obrancov mieru pribudla spevnená plocha na parkovanie

Osobných vozidiel pred našimi
bytovkami neustále pribúda,
tlačenice na parkoviskách počas
návratov z práce neraz narúšajú
harmóniu
spolunažívania
jednotlivých obyvateľov. Už
niekoľko rokov to pociťovali aj
občania Zlatých Moraviec z ulice
Obrancov mieru. Autá tam boli
ešte donedávna v úzkej uličke
natlačené na seba, s minimálnym
priestorom
na
manipuláciu.
Dalo by sa povedať, že drobné

„ťukance“ tu boli na dennom
poriadku.
„Po rozšírení parkovania na
Ulici M. Benku sme zareagovali
aj na výzvy obyvateľov z Ulice
Obrancov mieru a zvolali sme
na pondelok 15. júla stretnutie
s obyvateľmi bytovky, aby sme
s nimi prekonzultovali možnosť
rozšírenia parkovania aj na tejto
ulici,“ vysvetlil primátor Peter
Lednár.
Na stretnutí sa zišlo približne

tridsať obyvateľov bytového
domu. Primátor ich informoval
o
možnosti
urýchleného
rozšírenia parkovania výstavbou
jednoduchej spevnenej plochy.
Na vybudovanie asfaltového
parkoviska totiž mesto nemá
peniaze, vyžadovalo by si to rôzne
súhlasy a prípravu projektov, bolo
by to finančne náročnejšie a celý
proces by si vyžadoval dlhšie
časové obdobie.
Keď sa o spevnenej ploche len
rozhodovalo, pri ohľaduplnom
prístupe vodičov v tom čase
zaparkovalo
s
ťažkosťami
maximálne päťdesiat vozidiel.
Po
rozšírení
parkovacieho
priestoru o spevnenú plochu, tu
môže bez problémov parkovať
minimálne o tridsať až štyridsať
vozidiel viac. Bolo takmer
samozrejmosťou, že obyvatelia,
ktorí tu žijú v konečnom dôsledku
súhlasili s rozšírením parkovania

na nevyužívaný trávnatý pás
o šírke približne trinásť a dĺžke
šesťdesiatpäť
metrov,
ktorý
sa nachádzal medzi cestou
a oplotením susediacej Materskej
školy na Kalinčiakovej ulici.
Výstavba novej spevnenej
plochy určenej na parkovanie
motorových vozidiel je síce
provizóriom, ale určite sa ňou
vyriešilo množstvo zbytočných
problémov a sporov. Nijako
neovplyvnila vedľajšie detské
ihrisko, ba práve naopak,
pribudlo sem oplotenie tak
zo strany nového parkovania,
ako aj k smetným nádobám,
aby neprišlo k úrazu, keď tam
niektoré z detí odkopne svoju
loptu. S oplotením sa realizovala
aj výsadba novej zelene, ktorá
opticky a kultúrnejšie rozdelila dve
rôzne využité plochy. O realizáciu
celého projektu sa postaral
Mestský podnik Technické služby.
-lr-

Prvý mestský merač rýchlosti v našom meste
Dňa 27. júna 2013 bola na Ul.
SNP v Zlatých Moravciach za
prítomnosti vedúceho Oddelenia
pre projektovú a propagačnú
činnosť Ing. Miroslava Košúta,
referenta dopravy Emila Hudáka
a náčelníka Mestskej polície
PhDr. Mariána Takáča, prevedená
montáž
prvého
mestského
merača rýchlosti s monitorovacím
systémom.
Finančné prostriedky (1500 €)
získalo Mesto cez projekt
„Pomôžme bezpečnosti v meste“
od Nadácie Allianz.
Prihliadnuc na dôležitosť témy,
ako je bezpečnosť na cestách, sa
spoločnosť na základe aktívneho
prístupu Mesta Zlaté Moravce,
rozhodla
zaslanej
žiadosti
o finančnú podporu vyhovieť.
Cieľovou
skupinou
sú
obyvatelia mesta Zlaté Moravce,
predovšetkým študenti stredných
škôl, keďže na ulici SNP sa
nachádzajú 3 stredné školy, ktoré
navštevuje denne veľmi veľa
študentov. Zároveň sa tu nachádza
Mestská nemocnica, mestský
cintorín a Stredisko občianskej
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vybavenosti – Dom služieb. Ulica
SNP je vstupnou bránou do mesta
Zlaté Moravce od smeru vjazdu
Banská Bystrica – Nová Baňa, kde
vodiči častokrát neznižujú rýchlosť
aj napriek vysokej koncentrácii
chodcov a iných účastníkov
cestnej
premávky.
Cieľom
navrhovaného
dopravného
bezpečnostného opatrenia je
výrazným spôsobom dosiahnuť
zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky na miestnej komunikácii
v meste Zlaté Moravce na Ulici
SNP, zníženie pravdepodobnosti
vzniku dopravných nehôd, resp.
škodových udalostí.
„Preventívny Merač rýchlosti“ je
vybavený štatistickým modulom
a bude poskytovať informácie
o dopravnej situácii na uvedenom
úseku, ktoré môžu potenciálne
slúžiť ako smerodajný údaj pre
koncepciu dopravy v meste
Zlaté Moravce, Mestskej Polície
Zlaté Moravce, resp. pre miestne
príslušné oddelenie Policajného
Zboru
SR,
pri
plánovaní
rozmiestnenia hliadok cestných
kontrol.

Túto Nadáciu založila spoločnosť
Allianz – Slovenská poisťovňa
v roku 2008. Jej cieľom je
aktívne prispievať k zvyšovaniu
bezpečnosti na cestách formou
podpory
verejnoprospešných
projektov. Jej zámerom je aktívna
podpora bezpečnosti cestnej
premávky pre všetkých jej
účastníkov. Jej snahou je prispievať
k
znižovaniu
nehodovosti,
k predchádzaniu vzniku škôd na
zdraví a majetku prostredníctvom
dopravnej
výchovy,
osvety
a prevencie, podporovať výskum
v oblasti dopravnej nehodovosti,
pomáhať pri vytváraní dopravných
predpisov
zameraných
na
zvýšenie
bezpečnosti
na
našich cestách a podporovať
ich uplatňovanie, podporovať
vzdelávanie a výchovu v oblasti
cestnej premávky pre všetky
vekové
kategórie,
iniciovať
a
podporovať
informačné
kampane
na
zlepšovanie
dopravného správania všetkých
účastníkov cestnej premávky
a spolupracovať s ostatnými
organizáciami a združeniami pri

maximalizácii pozitívnych vplyvov
na bezpečnosť cestnej premávky.
Svoj účel plní Nadácia Allianz
poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov jednotlivcom, neziskovým inštitúciám,
mimovládnym
organizáciám,
vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam
poskytujúcim verejnoprospešné
služby; podporou vzdelávacej,
poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s vyššie uvedenými aktivitami a spoluprácou s orgánmi štátnej správy.

informácie poskytol
Miroslav Košút
Ľ. Rosinská

Strana 02

Terénna sociálna práca
v Meste Zlaté Moravce
Terénna sociálna práca v Zlatých
Moravciach je realizovaná od
01. 03. 2012. Hlavným cieľom
projektu je zabezpečiť základnú
a špecializovanú starostlivosť
o sociálne odkázané skupiny
obyvateľstva,
s
osobitným
zreteľom na marginalizovanú
rómsku komunitu.
Počas
trvania
projektu
poskytujeme odbornú pomoc
rôznym cieľovým skupinám.
V najväčšom zastúpení sú to
občania v nepriaznivej sociálnej
situácii, akými sú marginalizovaná
rómska komunita, nezamestnaní
občania, mladiství bez ukončenej
povinnej školskej dochádzky,
rizikové skupiny detí a mládeže,
občania
s
nepriaznivým
zdravotným stavom, seniori.
Jednou zo základných činností
terénnej sociálnej práce je
výkon sociálneho poradenstva,
ktorého základom je poskytnutie
potrebných informácií, ponúknutie
aktívnej participácie pri riešení
problémov klientov, podpora
a posilňovanie sebavedomia
a zodpovednosti klienta za svoje
problémy.
Pomoc pri administratívnych

úkonoch je najčastejšou formou
pomoci, ktorú poskytujeme
klientom
terénnej
sociálnej
práce. Táto pomoc spočíva
v písaní návrhov na súdy, v písaní
žiadostí o splátkový kalendár pri
vymáhaní rôznych dlžobných
pohľadávok voči klientom, v písaní
profesijných životopisov a žiadostí
do zamestnania, v písaní žiadostí
o pridelenie nájomných bytov,
v pomoci pri vyplňovaní tlačív,
formulárov a šekov.
Aktívna spolupráca s viacerými
inštitúciami predstavuje dôležitú
súčasť našej činnosti.
Veľkým
problémom
je
nepravidelná školská dochádzka,
neúčasť detí na psychologických
vyšetreniach,
nedostatočná
spolupráca rodičov so školou. Pri
riešení uvedených problémov
spolupracujeme so základnými
školami, Špeciálnou základnou
školou ako aj s Centrom
pedagogicko -psychologického
poradenstva a prevencie.
S Úradom práce sociálnych
vecí a rodiny spolupracujeme
pri
zabezpečovaní
opatrení
sociálnoprávnej
ochrany
a sociálnej kurately formou

Novinky z CVČ:
Po ukončení prác, ktoré
sa
odštartovali
vydaním
stavebného povolenia zo dňa
17. 9. 2012 prebehla v utorok
20. 8. 2013 za prítomnosti
riaditeľa
Mgr.
Jozefa
Zlatňanského, primátora Zlatých
Moraviec Ing. Petra Lednára CSc.
a kompetentných ľudí (Ing. Peter
Mesároš, Spoločný obecný úrad –
vedúci oddelenia, Eva Kunkelová
– Úrad verejného zdravotníctva,
Ing. Peter Hollý – Hasičský
a záchranný zbor) kolaudácia
prístavby stolnotenisovej herne
v priestoroch Centra voľného
času. Priestor herne o rozmeroch
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monitorovania rodín.
S deťmi pravidelne organizujeme
voľnočasové
aktivity,
ktoré
sú vždy tematický viazané na
aktuálne ročné obdobie. Deťom
sme pripravili: letné hry, zimné
hry, septembrovú aktivitu Späť
do školy, Jarná tvorba, Športový
deň, aktivita pri príležitosti Dňa
matiek, Jesenné upratovanie, ako
aj mnohé iné.
Jednou z dôležitých činností,
ktorou
pomáhame
sociálne
slabším rodinám, je neustále
prebiehajúca zbierka ošatenia.
Do zbierky nám pravidelne
prispievajú
občania
Zlatých
Moraviec a okolitých dedín.
Občania nám prinášajú do zbierky
okrem oblečenia a obuvi aj hračky,
nábytok a kuchynské potreby.
Prostredníctvom našej zbierky
sme tak mohli podarovať postele,
gauče, stoličky a stolíky, kuchynskú
skrinku,
chladničku,
periny,
matrace, skrine, rohovú lavicu.
Chceme preto srdečne poďakovať
všetkým darcom, ktorí touto
formou pomáhajú obyvateľom
mesta, ktorí sú v nepriaznivej
sociálnej a životnej situácii.
Naša vďaka patrí aj Občianskemu

združeniu Maják za spoluprácu
a pravidelnú podporu pri realizácii
zbierky oblečenia, obuvi a hračiek.
Poďakovanie patrí aj Spoločnosti
Danfoss, spol. s r. o., Zlaté Moravce
za ich finančný a nefinančný dar,
prostredníctvom ktorého sme
podporili deti a dospelých zo
sociálne slabších rodín.
Projekt
Terénnej
sociálnej
práce v Zlatých Moravciach
mohol byť realizovaný hlavne
vďaka primátorovi Ing. Petrovi
Lednárovi, CSc. a poslancom
mestského zastupiteľstva, ktorí
schválili
spolufinancovanie
projektu z finančných prostriedkov
mesta. Mesto Zlaté Moravce
spolufinancovalo projekt Terénnej
sociálnej práce 5% z celkového
objemu finančných prostriedkov.
Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného
programu
Zamestnanosť
a sociálna inklúzia
Terénna sociálna pracovníčka:
Mgr. Veronika Lieskovská
Asistentka terénnej
sociálnej pracovníčky:
Mgr. Mária Šimkovičová

Prístavba
stolnotenisovej herne

12 x 13 metrov so svetlou
výškou
u vý
ýškkou
5 metrov je vybavený špeciálnym
e ciálnym
športovým povrchom TTaraflex,
fl
výkonným osvetlením (1500
luxov) a svetelnou tabuľou
na diaľkové ovládanie. Herňa,
ktorej súčasťou je tribúna
približne pre 30 ľudí, spĺňa
medzinárodné
podmienky
a tak umožňuje plnohodnotné
tréningové procesy pre väčší
počet ľudí. Financie zastrešila
firma
ENERGOSTROJ
Mochovce, s. r. o. v zastúpení
jej konateľa Ing. Petra Kubu.
M. Petrovičová

Peter Lednár, Jozef Zlatňanský
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Príďte si zacvičiť do Workoutu v Zlatých Moravciach

Zlatomoravecký workout založil
tanečník a zakladateľ skupiny
Old School Brothers René
Šurda. Park sám navrhol a v máji
spolu s poslancom Jozefom
Škvareninom projekt spracovali
a predložili vedeniu mesta. Tu sa
stretli s absolútnym pochopením
u prednostu Mestského úradu
Romana Šíru, ako aj následne
u primátora Petra Lednára, ktorý
projekt bezodkladne podporil
a podnietil k realizácii. Workoutový
park dostali na starosť Technické
služby,
ktorých
pracovníci
jednotlivé náradia podľa projektu
zvarili. Materiálové náklady podľa
prvotného projektu boli cca. 800
€ a po jeho rozšírení nepresiahli
1 300 €. Svoj podiel na vybudovaní
mali dobrovoľníci: René Šurda,
Jozef Škvarenina, Peter Palček
a Michal Hudec, ktorí odpracovali
pri
osádzaní,
betónovaní
a maľovaní asi 40 hodín. Ihrisko
v Zlatých Moravciach sa nachádza
v spodnej časti veľkého parku pri
dopravnom ihrisku na ulici 1.mája.
Skladá sa z deviatich konštrukcií:
opičia dráha, nízke lávky, kruhy
s rebríkom, lezecká tyč 3 m, hrazdy
- malá a veľká a z 3 kusov bradiel.
Čo je to Street Workout?

Street workout je nový po
celom svete rozmáhajúci sa šport.
Je to cvičenie vlastnou váhou
vo vonkajšom prostredí. Takéto
cvičenie je známe už tisícky
rokov, ktorého korene nájdeme
v gréckorímskej gymnastike.
V súčasnej dobe sa internetom
šíria videá z New Yorku, ktoré
sú inšpiráciou pre celý svet
a závratnou rýchlosťou si získavajú
nadšencov. Ďalšou krajinou, kde je
tento šport na vysokej úrovni, je
Rusko, odkiaľ prúdia internetom
šialené videá, nad ktorými bežný
človek iba zostáva v nemom
úžase, čo títo cvičenci na hrazdách
dokážu.
Prečo?
Takto si môžu zacvičiť aj tí, ktorí
si naozaj nemôžu dovoliť drahé
fitness štúdiá v našom meste
a okolí, v našom prípade drvivá
väčšina obyvateľov.
Bežný občan pri jednom vstupe
do fitness zaplatí od 3 do 7 €, takto
si v parku zacvičí zadarmo.
Ďalšou myšlienkou je potláčať
negatívne vplyvy, ako sú napr.
alkohol, drogy alebo anabolické
prípravky.
V Zlatých Moravciach vznikol
jeden z prvých takýchto parkov

Peter Lednár, René Šurda, Jozef Škvarenina
na Slovensku, ktorý pritiahol do
mesta mladých ľudí aj z okolitých
dedín a miest.
Naše mesto sa zviditeľnilo vo
veľmi dobrom svetle a o našom
parku komunita ľudí šíri ďalšie
referencie. Takto vznikla najlepšia
a najjednoduchšia reklama.
Pre koho?
V Amerike takto začali cvičiť
chudobnejšie vrstvy, pretože
na cvičenie nepotrebujú drahé
posilňovne, stačí naozaj iba pár
železných konštrukcií, kde sa dá
odcvičiť desiatky cvikov, ktoré
vo fitnesse ani neodcvičíme.

Filozofia street workout je cvičenie
v prírode, ktoré má na ľudský
organizmus
pozitívny
vplyv
a poskytuje možnosť zoznámiť sa
s množstvom ľudí podporujúcich
rovnakú vec. Ľudia zistia, že sa dá
naozaj cvičiť kedykoľvek a všade
a výhovorka typu „nemám kde
cvičiť“, alebo „fitko si nemôžem
dovoliť,“ je bezpredmetná.
www.facebook.com/workoutZM
informácie poskytol Jozef
Škvarenina a René Šurda
Ľ. Rosinská

UPOZORNENIE
Mestská polícia mesta
Zlaté Moravce upozorňuje
všetkých cyklistov, ktorí
sú tiež účastníkmi cestnej
premávky, aby dodržiavali
všetky ustanovenia zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov a rešpektovali
dopravné značenie tak, aby
nejazdili v jednosmernej
premávke v protismere.

Prikázaný smer jazdy
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UPOZORNENIE pre právnické
a fyzické osoby
Mesto Zlaté Moravce, v záujme ochrany zdravých podmieno
podmienok,
zdravého spôsobu života občanov, v zmysle § 4 ods.3 písm. h) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2011
o celoplošnej deratizácii, vychádzajúc z potreby koordinácie
(zníženie počtu hlodavcov, najmä potkanov), nariaďuje celomestskú
jesennú deratizáciu od 1. októbra do 31. októbra 2013.
Deratizáciu je potrebné vykonať od 01. 10. 2013 do 31. 10. 2013.
Po vykonaní deratizácie sú právnické a fyzické osoby s oprávnením
na podnikanie povinné doručením dokladu o vykonaní deratizácie
písomne informovať Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad - oddelenie
výstavby a správy majetku mesta – referát životného prostredia.
Bc. Štefan Nociar
vedúci oddelenia výstavby a správy majetku mesta

OZNAM VLASTNÍKOM PSOV
Mestský úrad v Zlatých Moravciach, oddelenie miestnych daní
a vymáhania pohľadávok, oznamuje všetkým vlastníkom psov, že od
1. 1. 2013 nadobudla účinnosť novela zák. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady:
 ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, podľa § 99a ods. 2, je
daňovník povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo
dňa vzniku tejto daňovej povinnosti,
 ak zanikne daňová povinnosť k dani za psa, podľa § 99 b ods. 2
je daňovník povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti.
Ak daňovník nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote, správca
dane v súlade s § 155 ods. 1 zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) uloží pokutu vo výške vyrubenej dane, tj. 35 € za psa
chovaného v bytových domoch.
Táto povinnosť sa netýka tých vlastníkov psov, ktorí už majú psa
zaevidovaného na odd. miestnych daní a vymáhania pohľadávok MsÚ
v Zlatých Moravciach, pes má pridelenú evidenčnú známku a daňovníci
obdržali rozhodnutie o dani za psa na rok 2013.
Prípadné doplňujúce informácie Vám poskytneme na tel. č. :
037/69 239 13
Vaše otázky a pripomienky môžete adresovať na e-mail:
danzapsa@zlatemoravce.eu

Termíny výkupu a zberu papiera
Výkup papiera výmenným spôsobom stále pokračuje aj vďaka
spolupráci Mesta Zlaté Moravce s firmou Green Wave Recycling:
4 kg = 1 ks toaletného papiera Harmony, 2-vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 ks malých balíčkov)
15 kg = 1 balík kuchynských utierok, 2-vrstvové
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú sa všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov,
zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)! Kartóny sa
nevykupujú! V menšom množstve vám ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni
1 ha 80-ročného lesa. Chráňme prírodu spoločne.
Výkup naplánovaný v pondelok 7. 10. 2013
16:00 – 16:15 h – roh ulíc Dlhá, Štefánikova, 16:15 – 16:30 h – roh ulíc
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Dane treba platiť včas
Samosprávy dlhodobo bojujú s nedostatkom finančných prostriedkov
a miestne dane a poplatky patria k základným príjmom rozpočtu miest
a obcí.
Chceme preto občanov upozorniť, že Mesto Zlaté Moravce ako správca
dane je podľa § 156 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinné pristúpiť
k vyrubovaniu úroku z omeškania v prípade, že daňový subjekt
nezaplatí daň, alebo splátku dane, v ustanovenej lehote alebo výške
určenej v rozhodnutí Mesta Zlaté Moravce. Rozhodujúcim dátumom
pre určenie termínu splatnosti miestnych daní a poplatku za komunálny
odpad je dátum doručenia (nie dátum vystavenia rozhodnutia na daň).
Okolité mestá a obce uplatňujú sankcie už dlhodobo a Mesto Zlaté
Moravce nemôže tolerovať „neplatičstvo“ na úkor občanov, ktorí
miestne dane a poplatky zodpovedne platia.
Preto apelujeme na občanov, aby zaplatili dane včas
a v správnej výške, predídu tým sankciám, prípadne exekučným
konaniam. Občania sa môžu na problematiku miestnych daní
informovať telefonicky, e-mailom alebo priamo osobne na mestskom
úrade.
Mestský úrad Zlaté Moravce
oddelenie miestnych daní
a vymáhania pohľadávok

Dlhá, Tolstého, 16:30 – 16:45 h – roh ulíc Dlhá, Kollárova, 16:45 – 17:00
h – roh ulíc Dlhá, Vajanského, 17:00 – 17:15 h – roh ulíc Vajanského, J.
Jesenského, 17:15 – 17:30 h – roh ulíc Bernolákova, Vajanského, 17:30 –
17:45 h – ul. Tekovská, 17:45 – 18:00 h – roh ulíc Hollého, Čajkovského,
18:00 – 18:15 h – roh ulíc Hollého, Murgašova,
18:15 – 18:30 h – ul. A. Kmeťa
Výkup naplánovaný v stredu 9. 10. 2013
16:00 – 16:15 h – roh ulíc Rázusova, Sl. armády, 16:15 – 16:30 h – roh ulíc
Rázusova, Dobšinského, 16:30 – 16:45 h – roh ulíc Inovecká, Sl. armády,
16:45 – 17:00 h – roh ulíc E. M. Šoltésovej, Mojmírova, 17:00 – 17:15 h
– roh ulíc Brezová, Mojmírova, 17:15 – 17:30 h – roh ulíc Kalinčiakova,
Brezová, 17:30 – 17:45 h – roh ulíc Staničná, 1. mája, 17:45 – 18:00 h – roh
ulíc Mojmírova, 1. mája
Výkup naplánovaný vo štvrtok 10. 10. 2013
16:00 – 16:15 h – roh ulíc Železničiarska, Svätoplukova, 16:15 – 16:30
h – roh ulíc Záhradnícka, Moyzesova, 16:30 – 16:45 h – Družstevná,
Chyzerovecká, 16:45 – 17:00 h – Palárikova, Chyzerovecká, 17:00 – 17:15
h – B. S. Timravy, Chyzerovecká
Mestská časť Prílepy
17:30 – 17:45 h – roh ulíc Obecná, Parková, 17:45 – 18:00 h – roh ulíc
Obecná, Hlavná
Výkup naplánovaný v piatok 11. 10. 2013
16:00 – 16:15 h – roh ulíc Sládkovičova, Spojovacia, 16:15 – 16:30
h – roh ulíc Spojovacia, Ľ. Podjavorinskej, 16:30 – 16:45 h – Pribinova,
Smetanova, 16:45 – 17:00 h – Pribinova, J. C. Hronského, 17:00 – 17:15
h – Pribinova, Kukučínova, 17:15 – 17:30 h – Hurbanova, Slavianska,
17:30 – 17:45 h – Pod dielami, Ľ. Podjavorinskej
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Začiatok školského roka
2013/2014 v číslach

Prázdniny sa skončili a 2. september pre študentov znamenal oficiálny
návrat do školských lavíc. Okrem skalných žiakov, ktorí už prostredie
svojej školy dokonale poznajú, nastúpili do škôl aj žiaci prvých ročníkov.
Do základných škôl v Zlatých Moravciach nastúpilo spolu 1230 žiakov,
z čoho je 160 prvákov.
Počet žiakov pre jednotlivé základné školy je nasledovný:
z ZŠ Robotnícka – 215 žiakov, z toho 18 prvákov
z ZŠ Mojmírova – 410 žiakov, z toho 58 prvákov

Zamyslenie začiatkom
školského roka
Veľa školopovinných žiakov sa do školy tešilo ešte pred ich samotným
nástupom, ktorý nie je v živote dieťaťa – žiaka ľahostajný ani rodičom,
ani celej našej spoločnosti, čo aktuálne sledovali aj médiá
(rozhlasové a televízne prenosy, ktoré zachytávali aj vystúpenia
kompetentných vládnych funkcionárov).
Školský výchovno-vzdelávací systém musí prekonávať veľa
podstatných zmien v inovatívnych podmienkach na školách. Musia sa im
prispôsobovať žiaci, rodičia, pedagógovia a celá naša spoločnosť. Dnešná
mládež je formovaná novými, modernými pomôckami a metódami
a počas školského roka pracujú s technickými vymoženosťami súčasnej

z ZŠ Pribinova – 368 žiakov, z toho 44 prvákov
z ZŠ sv. Don Bosca – 214 žiakov, z toho 22 prvákov
z Spojená škola – 139 žiakov, z toho 18 prvákov a v prípravke 6 žiakov
Do materských škôl spolu nastúpilo 372 žiakov, z čoho nových 128.
Materské školy:
z MŠ Kalinčiakova – spolu 137, nových 54, predškolákov 53 a 2-ročných
11
z MŠ Prílepy – spolu 10, 2 noví žiaci, 6 predškolákov a tri 2-ročné deti
z MŠ Slnečná – spolu 24, nových žiakov 10, predškolákov 7 a štyri
2-ročné deti
z MŠ Štúrova – spolu 47, 14 nových žiakov, 13 predškolákov a štyri
2-ročné deti
z MŠ Žitavské nábrežie – spolu 134, 40 nových žiakov, 50 predškolákov
a 2-ročných detí 20
z Súkromná MŠ – spolu 20, 8 nových žiakov, 5 predškolákov a päť
2-ročných detí
Z dostupných informácií pre stredné školy platia nasledovné
počty žiakov:
z Stredná odborná škola technická (1.mája) – celkom 254 žiakov,
prvákov 47
z Obchodná akadémia (Bernolákova 26) – celkom 198 žiakov, 68
prvákov
z Stredná odborná škola obchodu a služieb (SNP 5) – celkom 360
žiakov, 110 prvákov
Uvedená štatistika počtu žiakov bola spravená pred 15. septembrom.
Informácie poskytla Mgr. Katarína Nociarová (referát škôl a školských
zariadení)

doby. Dôsledne sa pripravujú na modernejší spôsob života, v podstate
predbiehajú svojich pedagógov v dôchodkovom veku. Určite každého
pedagóga poteší a precíti to hrejivým pocitom, keď ho jeho bývalí žiaci
pri stretnutí pozdravia a zaujímajú sa o to, ako teraz žije ich pani učiteľka,
či pán učiteľ a tiež, keď sa žiak pochváli, že sa mu darí trebárs ako
profesorovi, lekárovi, sudcovi, advokátovi, úspešnému podnikateľovi,
stavebnému odborníkovi, či v inom povolaní. Určite si navzájom
poblahoželáme, podáme si ruky a osobne aj k rodine vyslovíme
poďakovanie niekoľkými myšlienkami a vzájomne si spomenieme na
školu.
Týmito myšlienkami ďakujeme našim niekdajším pedagógom
a prajeme k začiatku školského roka 2013/2014 veľa úspechov a radosti
z dosiahnutia celoživotných úspechov. To isté prajem aj ja – veľa zdravia
a tvorivých síl všetkým pedagógom a aj ich žiakom.
Mgr. Ľ. Andor

Spolupráca Matičiarov a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Členovia Základnej organizácie protifašistických bojovníkov
a miestnej organizácie Matice slovenskej už dlhší čas rozmýšľali
o účinnej spolupráci vo výchovnej oblasti mladej a strednej
vekovej kategórie našej mládeže v Zlatých Moravciach. Bez
dlhšieho váhania sa čelní funkcionári Jozef Valent (predseda
ZO MS), Ivan Malý (predseda ZO SZPB) a ďalší členovia výborov
oboch organizácií rozhodli zorganizovať 1. septembra
jednodňový autobusový zájazd do Štúrova. Rozhodnutie
organizácií sa stretlo s nadšením a v deň zájazdu sa účastníci
tešili priaznivému, slnečnému počasiu. Súčasťou zájazdu bolo
využitie možnosti oboznámiť sa so zvláštnosťami blízkeho
okolia, akou je prechádzka po Moste Márie Valérie. Nechýbala
ani zvyčajná obhliadka stavebných zaujímavostí ako napríklad
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Ostrihomská bazilika. V Štúrove zasa nechýbala možnosť
zakúpenia si rôznych pochutín, či pečených sladkostí, dá
sa povedať, že každý si prišiel na svoje. Veľa účastníkov si
uspokojilo svoje chute a záujmy, medzi ktoré spadá kúpanie,
pohostenie, prechádzky mestom, oddych na mestských
lavičkách alebo družné besedy v priateľských skupinkách.
Záverom sme sa organizátorom poďakovali, popriali veľa
zdravia a tvorivých síl pre zrealizovanie aktivít podobného
charakteru. Kompetentným sme veľmi srdečne poďakovali
za upevnenie spolupráce a pochválili ich za prežitý dojímavý
zážitok. Všetkým prajeme veľa zdravia a síl.
Mgr. Ľudovít Andor
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Pietna spomienka: 69. výročie Slovenského národného povstania

Spomienkové
stretnutie
pri
príležitosti 69. výročia SNP sa konalo
28. augusta v priestoroch divadelnej
sály MSKŠ. Priebehom programu,
ktorého súčasťou bol prednes básne
a vystúpenie učiteľov Základnej
umeleckej školy, sprevádzala Tatiana
Kováčová. Na stretnutí boli po
odznení slovenskej hymny menovite
privítaní – primátor mesta Zlaté
Moravce Ing. Peter Lednár, CSc.,
poslanec NR SR Mgr. Marián
Kéry,
predseda
Nitrianskeho
samosprávneho kraja doc. Ing. Milan
Belica, predseda ZO SZPB Ivan Malý,

Beseda o SNP
Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach
v
spolupráci
s múzeom na Zlatne usporiadalo
dňa 13. septembra 2013 pri
príležitosti 69. výročia SNP pre
žiakov zlatomoraveckých škôl
besedu o protifašistickom odboji
v horách Tribeča spojenú s malou
ukážkou
vojenskej
techniky
a zbraní.
Nemali by sme zabúdať na
Povstanie, ktoré nám podľa slov
pána Štefana Doskoča zo Zlatna
prinieslo slobodu a významne
sa zapísalo do dejín Slovenska.
Mladým ľuďom porozprával
príbehy z obdobia vojnových
časov a partizánskej činnosti
v Tribečskom pohorí, kde sa
ukrývalo vyše tisíc partizánov
rôznych národností z oddielov
Nitrianskej partizánskej brigády.
Podhorská obec Zlatno sa počas
druhej svetovej vojny stala
dejiskom Slovenského národného
povstania
protifašistickým
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ako aj tí, ktorí si prišli pripomenúť
toto výročie ako významný medzník
v histórii Slovenska.
K
slávnostnému
príhovoru,
v ktorom odzneli nasledujúce
slová, bol ako prvý prizvaný Peter
Lednár: „Vážení občania mesta Zlaté
Moravce, veľavážení členovia MsZ,
milí spolupracovníci, milá mládež,
ale najmä pamätníci na obdobie
2. svetovej vojny a na udalosti
s vyhlásením SNP so začiatkom 29.
augusta v roku 1944, ktorého 69.
výročie si práve v týchto dňoch
pripomíname. Dejiny a historický
odbojom a svojou masovou
účasťou získala čestný názov
– partizánska obec. Dňa 22.
decembra 1944 postihla Zlatno
tragická udalosť, keď nad
obcou havarovali dve sovietske
bombardovacie lietadlá Lisunov
zasiahnuté silnou nemeckou
protileteckou obranou po nálete
na kolóniu nemeckých tankov
v Chynoranoch na hornom
Ponitrí. Jedno z lietadiel začalo
horieť a uvoľnené bomby
zasiahli obývanú časť obce. Obe
lietadlá havarovali neďaleko
Zlatna a pri leteckom nešťastí
zahynulo 11 obyvateľov, z toho
päť detí, a rovnaký počet
príslušníkov sovietskej armády.
Haváriu lietadiel prežil iba jeden
vojak. Počas povstania v oblasti
Javorového vrchu havarovalo aj
dobre vyzbrojené angloamerické
lietadlo, ktoré sa úspešne zapojilo
do bojových akcií pri Skýcove.
Všetky tieto udalosti z obdobia
SNP pripomína zbierka rôznych
pozostatkov z havarovaných

význam SNP spočíva v snahe
nás Slovákov urýchliť porážku
nacistického Nemecka a jeho
spojencov a zbaviť sa národnostného
útlaku. Pripomeniem iba, že
v týchto zložitých časoch sa
v Tribečskom pohorí ukrývalo vyše
tisíc partizánov rôznych národností
z oddielov Nitrianskej partizánskej
brigády a najmä podhorskej obce
Skýcov a Zlatno a nezmazateľne sa
zapísali do dejín SNP ako centrum
protifašistického odboja.“
Svojím príhovorom pokračoval
Marián Kéry: „Som trošku smutný,
že sa stretávame každoročne
takmer stále tí istí, chýba tu stredná
generácia, chýba tu mládež. Chcem
apelovať najmä na vás, starí rodičia,
rodičia, skúste o tom rozprávať
nenútene svojim vnukom, svojim
deťom a priveďte ich k pomníkom,
ktoré symbolizujú 29. august roku
1944. Želám si, keby, sme sa o rok
pri jubileu 70. výročia zišli vo väčšom
počte a verím, že snáď tie moje slová
budú vyslyšané.“ Milan Belica na
záver svojho príhovoru poďakoval
všetkým, ktorí v Zlatých Moravciach
pripravili pietnu spomienku na

dni, na ktoré skutočne ako Slováci
môžeme byť veľmi hrdí.
Ako posledný s veľavravným
príhovorom
vystúpil
Ivan
Malý:„Niekoľkí občania nášho mesta
a okolitých obcí, ktorí sa zapojili do
povstania, padli, ale ešte niekoľko
ich žije medzi nami. Pred 69. rokmi
boli mladí, plní života a predstáv
o svojej budúcnosti. Keď však našu
vlasť začali obsadzovať nemeckí
okupanti s domácimi prisluhovačmi,
neváhali do rúk zobrať zbraň a svoju
vlasť brániť, aby mohli žiť v pokoji
a v mieri aj ich deti, vnuci a pravnuci.
Za to vám všetkým patrí vďaka
a úcta, vďaka všetkým tým, ktorí
v rozhodujúcich chvíľach neváhali
nasadiť a obetovať to najcennejšie
– vlastné životy. Vzdajme im hold
a nehynúcu pamäť.“
Po príhovoroch a programe sa
celým mestom od MSKŠ k pomníku
na Námestí hrdinov z príležitosti
výročia niesli vence pripravené
k aktu ich, síce tichého, ale o to viac
úctivého kladenia, ako česť pamiatke
všetkým, ktorí sa zaslúžili o náš život
v mieri.
Mária Petrovičová

lietadiel, zbraní a munície uložená
v múzeu na Zlatne, ako aj dva
vojnové pomníky. Pamätníky, ku
ktorým prechovávame pietnu
spomienku za dnešnú slobodu
a pokojný život v mieri. Jeden
z nich sa nachádza pred obecným
úradom a druhý na Dvanástej
table. Na počesť SNP bol v roku
1988 založený Náučný partizánsky
chodník po stopách partizánskych
oddielov zo Zlatna na Skýcov.
Pamiatku obetiam Slovenského
národného povstania si do
Tribečskeho pohoria príde každý

rok uctiť množstvo účastníkov
nášho politického a kultúrneho
života spomienkovým pochodom.
Pán Štefan Doskoč porozprával
žiakom aj o nebezpečenstve pri
manipulácii s nevybuchnutou
muníciou z druhej svetovej vojny
a turistických zaujímavostiach
z oblasti Tribečskeho pohoria. Na
záver besedy sa predstavil malou
ukážkou svojho drevorezbárskeho
umenia,
ku
ktorým
patrí
maketa bombardéru Lisunov
a historických zbraní.
Anton Kaiser
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Mestské tábory Centra voľného času v Zlatých Moravciach, školský rok 2012/2013

Centrum voľného času v Zlatých Moravciach zorganizovalo počas
letných prázdnin tri turnusy mestského tábora. V prvom turnuse, ktorý
sa konal v čase od 1. júla 2013 do 4. júla 2013 sa tábora zúčastnilo 27
detí, v druhom turnuse od 8. júla 2013 do 12. júla 2013 to bolo 36 detí,
v treťom turnuse od 5. augusta do 9.augusta 2013 bolo 28 detí. Mestský
tábor pripravili a deťom sa venovali pedagogickí pracovníci Centra
voľného času Ing. Marián Kadlec, Mgr. Alena Tužinská, Bc. Dominika
Obická a Bc. Nikoleta Szegényová.

Mestské tábory boli zamerané na celodenné výlety, oddych,
rekreáciu, tvorivú činnosť, poznávanie, hry a zábavu. Program bol
pestrý a atraktívny. Deti navštívili mnoho zaujímavých miest, poznávali
prírodné a kultúrnohistorické pamiatky. V rámci celodenných výletov
navštívili termálne kúpalisko v Chalmovej, Harmaneckú jaskyňu, sklárne
vo Valašskej Belej, rázovitú obec Čičmany. Svoju zručnosť a tvorivú
činnosť si deti vyskúšali v tvorivých dielňach v Arboréte v Tesárskych
Mlyňanoch a v tvorivom centre v Banskej Štiavnici. V okolí Štiavnických
Baní a na Počúvadle si mohli deti prezrieť prírodné tajchy.
V spolupráci s mestskou políciou boli deti informované na dopravnom
ihrisku v Zlatých Moravciach o dopravných značkách a ich význame na
pozemných komunikáciách, pričom si mohli vyskúšať nové bicykle.
Organizovali sme výlety do prírody na salaš Kostrín, kde sa mohli
deti zabávať na prírodných preliezkach, kolotočoch, či opekať si a ísť sa
pozrieť na ranč Babica so zaujímavou súkromnou zbierkou zvierat. Počas
horúceho dňa sa mohli deti schladiť v krytej plavárni v Leviciach.
V priestoroch CVČ mali deti možnosť hrať loptové, počítačové
a spoločenské hry, kresliť, súťažiť a zabávať sa. V závere turnusu sa deti
zúčastnili filmového predstavenia v zlatomoraveckom kine MSKŠ.
Obedy pre deti boli zabezpečené v školských jedálňach – v ZŠ na
Mojmírovej ul. a v MŠ na Kalinčiakovej ul. v Zlatých Moravciach.
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Záujmové útvary CVČ Zlaté Moravce v šk. r. 2013/2014
Krúžok anglického jazyka:

- moderný spôsob tanca dopĺňaný prvkami hip-hop (13-18 rokov)

- anglický jazyk pre najmenších (materské školy 5-6 roční)
- anglický jazyk pre začiatočníkov a pre pokročilých (6-15 roční)
- doučovanie anglického jazyka (6-15 roční)

Krúžok digitálnej fotografie a videokamery: (10-18 rokov)

Krúžok výpočtovej techniky a internet:
- základy obsluhy PC a internetu (6-8 roční)
- práca s rôznym softwérom a hardwérom - Windows XP, Windows 7, Vista.8,
Linux, MS Oﬃce, e-mail, internet, práca v počítačovej sieti, grafický softwér
(8-17 roční)
- práca s webovou stránkou
- práca s digitálnym audiom a videom
- internetové počítačové hry v rámci počítačovej siete

Tanečný krúžok:
- výuka tanečných prvkov, rozvoj pohybovej kultúry moderného tanca,
tvorba choreografie moderných a scénických tancov v tanečných skupinách
(5-19 roční)
- moderný tanec pre deti materských škôl
- moderný tanec pre deti a mládež základných a stredných škôl (10-18 roční)
- príprava členov tanečných skupín na vystúpenia v rámci kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom a CVČ

Stolnotenisový klub:
- zložený z účastníkov 1. dorasteneckej ligy krajskej stolnotenisovej súťaže
a účastníkov 3.,4.,5.,6.,7. ligy okresnej stolnotenisovej súťaže
(rôzne vekové kategórie)

Krúžok džuda:
- rozvíja telesnú zdatnosť a psychickú odolnosť členov na princípe
sebazdokonaľovania
- zameriava sa na sebaobranu človeka (13-18 roční)

Turistický krúžok:
- spoznávanie okolia Zlatých Moraviec
- pohyb a pobyt v prírode – v lete možnosť stanovania (neobmedzený vek)

Krúžok break dance:

TEKOVSKÉ NOVINY

- práca s digitálnou fotografiou a videokamerou (fotografovanie, práca so
svetlom, tvorba videozáznamu, editácia fotografií a videozáznamu, uloženie
na optické a pamäťové médiá)
- využívanie progresívneho softwéru pri práci s editáciou fotografií
a videozáznamu
- možnosť tvorby vlastného videozáznamu

Strelecký krúžok: (7-15 rokov)
- teória a praktická streľba zo vzduchovky Slávia, príprava žiakov ZŠ na
okresnú streleckú ligu a majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky

Krúžok zumby pre deti:
- cvičebný a tanečný program pre deti vo veku 4 -10 rokov
- naučiť sa v základných rytmoch hip-hopu, salsy, reggaetonu
a iných pop tancoch zábavným choreografiám
- viesť dieťa k tímovej práci a zodpovednosti, získať jeho sebadôveru,
koordináciu, rovnováhu, pamäť a kreativitu

Umelecko-módny krúžok:
- naučíme sa rôznym výtvarným a umeleckým technikám
- budeme pracovať s rôznymi materiálmi (papierom, kameňom, sklom,
plastom, textilom…)
- naučíme sa vytvárať módne doplnky, bižutériu i samotné oblečenie…

Krúžok Poď sa hrať:
- krúžok je určený pre deti od 10 rokov
- hry s kartami, kockami, figúrkami…
- možnosť vyskúšať mnoho zaujímavých hier (strategické, budovateľské,
RPG hry…)

Poplatok na školský rok 2013-2014 je 26-,€ na osobu a krúžok.
Prihlášky a informácie: tel.: 037 6321184,
e-mail: spektrum@cvczm.edu.sk,
web: www.maros213.wordpress.com,
www.cvcpinec.meu.zoznam.sk, www.n-d-c.meu.zoznam.sk
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Posolstvo piesní
„Ak chcete spoznať
dušu národa, musíte
poznať jeho pieseň.“
Romain Rolland
Folklórny súbor Prílepčianka zo
Zlatých Moraviec pod vedením
Anny Michalkoc-Kudrejovej sa
dňa 20. júla 2013 na hrade Hrušov
zapojil do celoslovenského
kultúrneho podujatia Posolstvo
piesní Slovensku a svetu,
venovanému
1150.
výročiu
príchodu vierozvestcov sv. Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu.

Presne o 12. hodine zazneli
na viac ako 50-tich vybratých
miestach Slovenska ľudové
piesne
podľa
spoločného
spevníka a z niektorých miest
sa uskutočnil aj priamy prenos
RTVS. Základná charakteristika
posolstva
piesní
vychádza
z viery, že spievané piesne na
výnimočných miestach našej
vlasti, hradoch a vrcholoch
hôr sa menia na duchovnú silu
a estetický zážitok, ktorý spája
ľudí dobrej vôle.
Ide o podujatie, v ktorom ľudia
rôzneho vierovyznania, veku
a spoločenského postavenia
v jeden čas na mnohých
miestach Slovenska a sveta

spoločným spievaním rovnakých piesní vyjadria symbolickú
vďaku za dielo, ktoré pre náš národ vytvorili Cyril a Metod.
Takúto neopakovateľnú atmosféru spievaných piesní v otvorenej
krajine, ktorá prináša radosť a osobitné čaro z umeleckého zážitku,
vytvoril druhý víkendový deň pre všetkých návštevníkov hradu
Hrušov FS Prílepčianka.
Anton Kaiser

Kynológovia predviedli svoje

štvornohé hviezdy

Dňa 24. augusta sa areál cvičiska v Chyzerovciach zaplnil „havkáčmi“,
psíčkarmi, deťmi a širokou verejnosťou. Vyplynulo tak z príležitosti
2. ročníka Dňa otvorených dverí v Kynologickom klube v Zlatých
Moravciach. V popoludňajších hodinách všetkých prítomných, vrátane
primátora Petra Lednára, privítal predseda Jozef Paluška, ktorý od
mikrofónu všetkých celým dňom sprevádzal. Súčasťou programu boli
ukážky z výcviku psov (poslušnosť, „privolávačka“, odkladanie psa, aport,
plazenie, základné pokyny, zvládanie prekážok). Za atraktívnou časťou
ukážky úzkej spolupráce psa a človeka bolo predvedenie cvikov obrany,
kde pes vyhľadal a označil miesto úkrytu potenciálneho útočníka –
človeka. Pre veľkých, ale aj tých najmenších, boli pripravené súťaže, ako
je streľba zo vzduchovky pod dozorom „dospelákov“, hod granátom na
cieľ, zhadzovanie plechovkovej pyramídy alebo si deti mohli odskúšať
policajnú vestu, či poobzerať auto. Kryté posedenie vytvorilo útočisko
pre prípad daždivého počasia a zároveň ponúkalo menšie občerstvenie.
V areáli predvádzali úspechy pravidelného výcviku (každú nedeľu od 9.30
h na „cvičáku“ v Chyzerovciach) majitelia psov rôznych druhov plemien,
preto pokiaľ prítomných nejaký konkrétny psík očaril (ako mňa bulteriér
menom Max), mohli sa s ním za povolenia majitelia zvečniť na fotografii.
Tento deň nám ukázal, že puto medzi psom a jeho majiteľom je naozaj
silné. Pokiaľ psíkovi venujete dostatok času a pozornosti, ten vám to vráti
svojou psou „láskou“ a vernosťou niekoľkonásobne späť.
V prípade, že patríte medzi tých, ktorí uvažujú nad tým, že si do
domácnosti zadovážia ďalšieho, konkrétne štvornohého člena rodiny,
dávam do pozornosti krásnych, milých a po pohladení túžiacich psíkov,
ktorí sú umiestnení v Zlatomoraveckom útulku (aktuálne okolo 60
psíkov). Určite si tam nájdete práve toho svojho.
M. Petrovičová
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Napriek nepriazni počasia sa

záhradkári vytiahli svojou úrodou
Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 11 – 22, ktorej
predsedom je Miloš Bančák, v spolupráci s MSKŠ Zlaté Moravce zahájil 12.
septembra otvorenie výstavy ovocia, zeleniny a okrasných drevín. Výstava
prebiehala počas dvoch dní v priestoroch bývalej knižnice v MSKŠ. Pani
Anna Michalkoc – Kudrejová (tajomníčka) privítala prítomných a vyzvala
primátora Petra Lednára, aby predniesol zopár slov. Súčasťou bolo aj
spevácke vystúpenie pani Kudrejovej s kolegyňami zo speváckeho
súboru Prílepčianka. Výstavy sa zúčastnilo spolu 14 vystavovateľov, ktorí
prezentovali „všehochuť“ zo svojich záhrad. Rady záhradkárov sa stále
rozširujú, o čom nás presvedčil aj najmladší záhradkár, päťročný Cristian
Klučiar. Cristian si všetko dopestoval sám (vystavoval cuketu, mrkvu,
rajčiny a uhorky) a výstavy sa zúčastnil spolu s kamarátmi a spolužiakmi
zo škôlky v sprievode pedagogického dozoru. Všetky vystavené
a vitamínmi nabité plody zo zlatomoraveckých záhrad boli po ukončení
výstavy odnesené práve do spomínanej materskej školy na Žitavskom
nábreží, z ktorej žiaci tradične obohatili výstavu svojimi kresbami. Každý
návštevník mal možnosť zapísať sa do kroniky (kronikárkou je Edita
Kühtreiberová) aj s komentárom k predmetnej udalosti tak, ako to urobil
primátor pri svojom lúčení a odchode z výstavy.
-mp-
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INFORMÁCIA o prenájme voľných nebytových priestorov
Mestské stredisko kultúry a športu p. o. mesta Zlaté Moravce, ako nájomca
priestorov určených na podnájom, 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 právnych
predpisov a Zásady hospodárenia s majetkom mesta poskytne do
priameho podnájmu nebytové priestory (bývalého zariadenia
„Espresso Štadión“), ktoré sú umiestnené v budove Hlavnej tribúny /
parc. č. 3407/09/ o rozmere 150 m2 a vonkajšie priestory priliehajúce
k prenajatým nebytovým priestorom o rozlohe 250 m2, na adrese
Továrenská 46, Zlaté Moravce.
z Minimálna cena za podnájom nebytových priestorov
určená v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Zlaté
Moravce
z Predpokladaná doba podnájmu
Doba určitá
z Ostatné podmienky podnájmu
V cene podnájmu nie sú zahrnuté energie.
z Podmienky predloženia cenovej ponuky
MSKŠ, m. p. Zlaté Moravce, ako nájomca, stanovuje lehotu na doručenie
návrhov podnájomných zmlúv rešpektujúcich uvedené podmienky pre
záujemcov o podnájom uvedeného majetku Mesta Zlaté Moravce do
15. 10. 2013, najneskôr do 10.00 hod., a to do kancelárie Mestského
strediska kultúry a športu, Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce.
Ponuka musí obsahovať
a) Presné označenie účastníka:
z Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko,
obchodné meno, miesto podnikania, IČO, zápis v registri,
telefonický kontakt
z Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán,
telefonický kontakt
b) Výška podnájomného za 1 m²/rok
c) Účel podnájmu
d) Dátum a podpis oprávnenej osoby
Návrhy podnájomných zmlúv obsahujúce najmä konkrétny účel podnájmu
a konkrétnu výšku nájomného je potrebné doručiť v určenom termíne
v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom Podnájom - MSKS,
Espresso štadión /2012 – Neotvárať!“ na m. p. Mestské stredisko kultúry
a športu Zlaté Moravce, Nám. A. Hlinku č. 1 (rozhodujúci je čas prijatia obálky
do 15. 10. 2013 do 10.00 hod.) Informácie na tel. č. 037 / 38 10 264, 0948 016 610,
0905 256 604
Mgr. Miroslav Ďuraček pov. riad. podniku

Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. mesta Zlaté Moravce, ako
nájomca priestorov určených na podnájom, 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 právnych predpisov a Zásady hospodárenia s majetkom
mesta
poskytne do priameho podnájmu nebytové priestory (skladgaráž), ktoré sú umiestnené v budove pri tenisových kurtoch
o rozmere 26 m2, na adrese Továrenská 46, Zlaté Moravce.
z Minimálna cena za podnájom nebytových priestorov určená
v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
z Predpokladaná doba podnájmu
Doba určitá
z Ostatné podmienky podnájmu
V cene podnájmu nie sú zahrnuté energie.
z Podmienky predloženia cenovej ponuky
MSKŠ, m. p. Zlaté Moravce, ako nájomca, stanovuje lehotu na doručenie
návrhov podnájomných zmlúv rešpektujúcich uvedené podmienky pre
záujemcov o podnájom uvedeného majetku Mesta Zlaté Moravce do
15. 10. 2013, najneskôr do 10.00 hod., a to do kancelárie
mestského strediska kultúry a športu, Nám. A. Hlinku č. 1, 953
01 Zlaté Moravce.
Ponuka musí obsahovať
a) Presné označenie účastníka:
l Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko,
obchodné meno, miesto podnikania, IČO, zápis v registri,
telefonický kontakt
z Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny
orgán, telefonický kontakt
b) Výška podnájomného za 1 m²/rok
c) Účel podnájmu
d) Dátum a podpis oprávnenej osoby
Návrhy podnájomných zmlúv obsahujúce najmä konkrétny účel
podnájmu a konkrétnu výšku nájomného je potrebné doručiť
v určenom termíne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej
heslom „Podnájom- SŠZ, Sklad - garáž /2012 – Neotvárať!“ na
m. p. Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, Nám A. Hlinku
č. 1 (rozhodujúci je čas prijatia obálky do 15. 10. 2013 do 10.00 hod.)
Informácie na tel. č. 037 / 38 10 264, 0905 256 604, 0948 016 610

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
a Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce (VZN
č. 6/2011 v znení Dodatkov)
poskytne do priameho prenájmu v katastrálnom území Zlaté
Moravce

z časť pozemku – z parcely KN reg. „E“, č. p. arcely 5616,
druh pozemku: ostatné plochy, vedenej na LV č. 5417
Účel využitia prenájmu časti pozemku: umiestnenie reklamného
zariadenia

z časť pozemku o výmere 25 m2 z pozemku – parcela KN
reg. „C“, č. p. arcely 1100/94, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, vedenej na LV č. 3453
Účel využitia prenájmu časti pozemku: v súlade s ÚPN mesta
Zlaté Moravce
v katastrálnom území Zlaté Moravce

Mgr. Miroslav Ďuraček pov. riad. podniku

Lehota na predkladanie návrhov nájomných zmlúv končí dňa
30. 09. 2013 o 13.00 hod. Bližšie informácie o prenájme vyššie
uvedených nehnuteľností získate na úradnej tabuli a internetovej
stránke Mesta Zlaté Moravce z www.zlatemoravce.eu, /Mesto,
ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2013, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne na tel.
č. 037/6923922 (Oddelenie výstavby a správy majetku mesta MsÚ Zlaté
Moravce).
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Prerušenie distribúcie elektriny
Západoslovenská energetika, a. s., správa energetických zariadení Stred,
oznamuje verejnosti prerušenie dodávky elektrickej energie z dôvodu
vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy
dňa 10. 10. v čase od 7.00 do 16.00 h na ulici:
Bernolákova č. 48, 50, 52, 53/VE, 54, 56, 57/VE, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 66/
BL, 66/VE, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84/A, 84/D1, 86, 88, 90, 92
Hollého č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Murgašova č. 16
Žitavské nábrežie č. 22, 24, 24/OP, 3/BL
Rázusova č. 1, 1/VE, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tekovská č. 1, 10, 10/A, 10/B, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 25/ZA, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 4, 41, 42, 43,
44, 45, 47/VE, 49, 5, 5/BL, 51, 53, 55, 7, 8, 9
Továrenská č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 31/BL, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 44, 44/PR, 44/ZA, 47, 48/VE,
48/ZA, 5, 5/OP, 5/VE, 9
Vajanského č. 1
Zelená č. 11, 17, 5, 7
Čajkovského č. 1, 1/A, 10, 11, 12, 13, 14, 14/ZA, 2, 2/PR, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Kaderníčka na zavolanie až k vám domov.
Ponúkam kadernícke služby, úpravu obočia, vizáž
+ 3D mihalnice. Kontakt možný od pondelka do
nedele na tel. č. 0915 309 203,
Eva.
9/019/2013/PČ, 9/018/2013-124/DZ

Všetkým zo ZOS patrí naše ĎAKUJEME

Stratená peňaženka

našla svojho majiteľa
vďaka dvom Zlatomoravčankám

Viacerí sa určite stretli s tým, že v záplave povinností stratili niečo
osobné, dôležité, či významné a po zistení skutočnosti sa s tým
v duchu už x – krát rozlúčili. Podobný zážitok sa stal poslancovi
Mestského zastupiteľstva Jozefovi Tonkovičovi, ktorému sa však
stratená peňaženka obsahujúca doklady, preukazy a aj peniaze, vrátila
v nepoškodenom stave. Peňaženku našli dve Zlatomoravčanky Ľudmila a Eva Dobiášové z Ulice 1. mája, ktoré svoj nález, po dopátraní
sa pôvodného majiteľa, odovzdali a to s odmietnutím nálezného, ktoré
im bolo ponúknuté. Práve touto cestou im Jozef Tonkovič úprimne a zo
srdca ďakuje.
Tento skutok svedčí o tom, že v našich krásnych Zlatých Moravciach
máme dobrých a srdečných ľudí.
-mp-
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Súčasťou kolobehu života je nielen jeho vznik, ale žiaľ, aj koniec.
Ťažká ruka osudu dopadla aj na rodinu Káčerovú, ktorá sa navždy
rozlúčila s milovanou osobou tvoriacou dôležitý článok ich rodiny.
Rodina sprostredkovane cez tieto riadky vyjadruje veľké poďakovanie
personálu Zariadenia opatrovateľskej služby sídliacej na Rovňanovej
ulici č. 3 v Zlatých Moravciach. Ďakujú za obetavú a odbornú
starostlivosť, ktorou pristupovali k Vincentovi Káčerovi. Slová vďaky sú
smerované aj k vedúcej Jane Bošiakovej, staničnej sestre Eve Bošanskej
a za zdravotnú starostlivosť, ktorá je v ambulancii zabezpečená
MUDr. Petrom Pichňom. Sú to ľudia, ktorí svoju prácu vykonávajú
zodpovedne, svedomito a srdečne.
-mp-

Poďakovanie
DOS – Rovňanova 3, pri MsÚ Zlaté Moravce, sa touto cestou chce
poďakovať pánovi PharmDr. Mariánovi Krchovi, majiteľovi lekárne Iris,
Námestie Andreja Hlinku 28, Zlaté Moravce, za poskytnutú pomoc vo
forme darovania zdravotnej pomôcky.
S vďakou kolektív zamestnancov DOS

Predaj, kúpa

z Idete na dovolenku? Ubytovanie vašich domácich miláčikov, vonkajšie
a vnútorné voliéry. Informujte sa.
Kontakt: 0903 912 836
9/020/2013/PČ, 6/011/2013-79/DZ
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Národná transfúzna služba Slovenskej
republiky, pracovisko Nitra,
Špitálska ulica č. 6, 950 01 Nitra
Oznamujeme darcom krvi termíny odberov na transfúznej stanici
nemocnice v Zlatých Moravciach na druhý polrok 2013.
Odbery krvi sa budú konať naďalej raz do mesiaca, každý prvý
utorok v mesiaci a to v nasledujúcich termínoch:
z 27. 09. 2013 – SECOP, Továrenská 49, Zlaté Moravce v čase od 8.00 do
11.00 h
z 01. 10. 2013
z 05. 11. 2013
z 19. 11. 2013 – Študentská kvapka
z 03. 12. 2013 – Primátorská kvapka - MÚ ZM v čase od 8.00 do 12.00 h

Pohotovosť lekární
16. – 22. 9. Lekáreň TULIP, Hviezdoslavova 64 A, počas pracovných
dní v čase od 18.00 do 21.00 h, v sobotu 21. 9. od 12.00 do 20.00 h,
v nedeľu 22. 9. od 8.00 do 20.00 h.
23. – 30. 9 Lekáreň IRIS, Námestie A. Hlinku 28, počas pracovných dní
v čase od 7.00 do 21.00 h, víkend od 8.00 do 20.00 h.

Smutný osud
našich bocianov
Hniezdo
bocianov
bielych
v Zlatých Moravciach, ktoré sa
nachádza pri škôlke na nábreží
Žitavy, je pravidelne obsadzované
od roku 2004 a tak práve pomaly
končí desiata hniezdna sezóna.
Tento jubilejný rok bol od začiatku
ťažký, až dramatický. Pripomeňme
si ako prebiehal. Samec priletel
na hniezdo už 20. marca a až
po deviatich dňoch priletela aj
samička. Krátko nato sa výrazne
schladilo a dokonca napadol
aj sneh. Niekoľko dní museli
hladovať. No nakoniec všetky
nástrahy počasia pár zvládol
úspešne. Nasledovalo niekoľko
dní párenia a 9. apríla samička
začala liahnutie a inkubáciu
štyroch vajíčok. Od 12. do 15.
mája sa postupne vyliahli štyri
mláďatá. O týždeň nato začalo
dlhotrvajúce obdobie dažďov
a aj sa výrazne ochladilo. Jedno
z mláďat 4. júna toto nepriaznivé
počasie neprežilo. Zostávajúce tri
mláďatá sa však vďaka usilovnej
starostlivosti rodičov vyvíjali
bez problémov. Začiatkom júla
začínajú na hniezde intenzívne
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nácviky lietania. Prvé vylietavanie
do okolia hniezda som zaznamenal
21. júla. Potravu sa učia loviť
najčastejšie vo vode koryta Žitavy
a v Hostianskom potoku. Všetko
nasvedčovalo tomu, že tento rok
tri mladé bociany koncom augusta
spoločne s dospelými odletia
zimovať do ďalekej južnej Afriky.
No osud bol dňa 9. augusta krutý
pre jedného z troch súrodencov.
Ráno tesne pred šiestou hodinou
narazil do drôtov vysokého
napätia a elektrický prúd ho
v okamihu usmrtil. Ostáva nám len
veriť, že ostávajúce bociany prežijú
všetky nástrahy osudu a úspešne
zvládnu túto, síce jubilejnú, ale
zložitú hniezdnu sezónu.
Ľudovít Chládek, člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti

Program Kina Tekov
20. – 21. – 22. 9. Big Lebowski, USA
V tejto vydarenej komédii je Jeefry Lebowski nenapodobiteľný típek
– kráľ flákačov amerického západného pobrežia. On a jeho dvaja verní
kamaráti Walter a Donny sa najradšej venujú bowlingu a popíjaniu
kokteilu White Russian. Práca, či akékoľvek povinnosti v ich živote,
naopak, nezohrávajú žiadnu úlohu. Lenže bohémsky život sa jedného
dňa radikálne zmení!
Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 15 r.
23. 9. Zázrak, SR
Tento film je výnimočný v tom, že v ňom hrali aj niektoré dievčatá
z Reedukačného centra v Zlatých Moravciach. Preto bude pred týmto
filmom v našom kine naživo beseda s režisérom J. Lehotským. Je tu
príbeh 15-ročnej Evy, ktorá sa dostane do polepšovne, túži milovať,
no nie je jej to dovolené. Napriek všetkým zákazom sa rozhodne žiť
naplno.
Po.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 15 r.
24. – 25. 9. Lore, NEM
V priebehu posledných dní vojny sú spojeneckými silami zatknutí
rodičia Lory, ktorí boli obaja oddaní nacisti. Je tu príbeh tínedžerky,
ktorej sa v krátkom slede udalostí zrúti svet a ona sa musí vyrovnať
s novou, veľmi bolestivou realitou.
Ut.: 17.00, st.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 15 r.
27. – 28. – 29. 9. Hašišbaba, FRA
Nenechajte si ujsť túto originálnu komédiu, v ktorej mrzutá
dôchodkyňa našla nezvyčajný a riskantný spôsob, ako si na staré
kolená finančne prilepšiť a preto sa rozhodne predávať hašiš. Podnikavá
Paullette si rýchlo vytvorí vlastnú obchodnú sieť.
Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 15 r.

http://kinotekov.webs.com/

Oznam - Poďakovanie
So zármutkom oznamujeme všetkým
priateľom a známym, že nás dňa
18. augusta vo veku 76 rokov navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec, starý otec a brat

Vincent Káčer
Týmto zároveň vyslovujeme
úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej
rozlúčky dňa 20. augusta a prejavmi sústrasti, spolupatričnosti
a kvetinovými darmi sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
9/018/2013/PČ, 9/017/2013-123/DZ
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Spomienka
Nechceme plakať, že si
odišiel, ten pokoj ti prajeme.
Len tichú spomienku si
v srdci na teba zachovávame.
Dňa 25. 7. 2013 sme si
pripomenuli nedožité 100.
narodeniny nášho otca, starého
otca a praotca, staviteľa

Františka Bosého,
ktorý sa dožil 76 rokov

S láskou a úctou spomínajú
synovia Ivan a Peter, dcéra
Katarína s rodinami.

Spomienka
„Kto žije v našich
srdciach, nezomrel“
Dňa 9. septembra 2013
uplynulo deväť ťažkých rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedko a brat

Ing. Emil Dzurej

Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomíname
a nikdy nezabudneme.
Manželka, syn, dcéra
a súrodenci s rodinami.
9/021/2013/PČ, 9/019/2013-126/DZ
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Spoločenská

kronika
Narodili sa
07. 06. Santiago Langer, (N) Nitra
20. 06. Juraj Kupča, (N) Nitra
21. 06. Denis Lakatoš, (N) Trnava
21. 06. Jasmin Lakatošová, (N) Trnava
03. 07. Lea Ševceová, (N) Nitra
04. 07. Nera Valašíková, (N) Nitra
18. 07. Tereza Vargová, (N) Banská Štiavnica
27. 07. Miroslav Uhrecký, (N) Nitra
30. 07. Ondrej Pánik, (N) Nitra
01. 08. Dominik Havran, (N) Nitra
07. 08. Esperanza Kotlárová, (N) Nitra
08. 08. Liana Máčajová, (N) Levice
17. 08. Tomáš Gálik, (N) Banská Štiavnica
18. 08. Žaneta Dukaiová, (N) Nitra
19. 08. Nela Nízlová, (N) Nitra
21. 08. Tobiáš Petrovič, (N) Banská Štiavnica
23. 08. Maxim Pánik, (N) Levice
30. 08. Saskia Lancková, (N) Levice
31. 08. Tereza Kováčová, (N) Nitra

Povedali si áno
29. 06. Florin – Ciprian Plesa, Rumunsko a Veronika
Podbehlá, Zlaté Moravce
29. 06. Branislav Križan, Veľké Zálužie a Jarmila
Rybnikárová, Zlatno
04. 07. Andrej Tomaška, Žitavany a Daniela
Šovčíková, Čaradice
13. 07. Ing. Vladimír Husár, Trenčín a Lucia Gajdošová,
Žitavany
20. 07. Jaroslav Kičindy, Zlaté Moravce a Viktória
Haláková, Zlaté Moravce
27. 07. Tomáš Valkovič, Bratislava – Nové Mesto
a Zuzana Hrabovská, Bratislava – Nové Mesto
27. 07. Vladimír Ševčík, Tesárske Mlyňany a Denisa
Poláková, Zlaté Moravce – Prílepy
03. 08. Andrej Korec, Zlaté Moravce a Ingrida
Chudjáková, Skýcov
03. 08. Jozef Ondriaš, Žitavany a Dominika Šabová,
Žitavany
10. 08. Štefan Mrozek, Zlaté Moravce – Prílepy
a Bc. Jana Kopecká, Zlaté Moravce – Prílepy
23. 08. Juraj Manek, Zlaté Moravce a Oľga Kováčová,
Volkovce
24. 08. Ján Debnár, Pukanec a Monika Grznárová,
Zlaté Moravce

Jubilanti
01. 09. Anna Bratová, Zlaté Moravce, 90 r.
01. 09. Justína Valachová, Zlaté Moravce, 90 r.
01. 09. Viliam Rumanko, Zlaté Moravce, 80 r.
07. 09. Katarína Barnová, Zlaté Moravce, 85 r.
08. 09. Karolína Laktišová, Zlaté Moravce, 80 r.
09. 09. Ernest Bednárik, Zlaté Moravce, 80 r.
14. 09. Veronika Pelúchová, Zlaté Moravce, 85 r.
15. 09. Terézia Kordošová, Zlaté Moravce, 80 r.
15. 09. Jozef Minár, Zlaté Moravce, 80 r.
15. 09. Emília Pániková, Zlaté Moravce, 80 r.
18. 09. Karol Turza, Zlaté Moravce, 80 r.
19. 09. Štefan Očovský, Zlaté Moravce, 80 r.
20. 09. Vincenta Biela, Zlaté Moravce, 90 r.

Opustili nás
29. 06. Anna Šurdová, 1938, Obyce
29. 06. Katarína Bačová, 1923, Mankovce
29. 06. Vlasta Schiaschová, 1963, Zlaté Moravce
29. 06. Margita Lipovská, 1926, Želiezovce
01. 07. Alexej Matejov, 1928, Skýcov
02. 07. Mária Taligová, 1933, Hosťovce
04. 07. Dušan Karlík, 1944, Neverice
05. 07. Rudolf Mráz, 1940, Topoľčianky
06. 07. Katarína Páleníková, 1921,
Zlaté Moravce – Prílepy
06. 07. Školastika Pavková, 1926, Skýcov
06. 07. Štefan Rakovský, 1947, Zlaté Moravce
10. 07. Viliam Mesko, 1948, Topoľčianky
11. 07. Dominik Černák, 1951, Skýcov
11. 07. Helena Hlavová, 1923, Zlaté Moravce
14. 07. Ružena Balážová, 1955, Volkovce
17. 07. Anna Matejová, 1919, Skýcov
21. 07. Juraj Urbanský, 1926, Zlaté Moravce
21. 07. Jolana Bieleschová, 1929, Levice
25. 07. Kveta Megová, 1955, Zlatno
25. 07. Mária Kováčová, 1924, Topoľčianky
28. 07. Mária Ondriášová, 1930, Žitavany
30. 07. Anna Valkovičová, 1933, Zlaté Moravce
01. 08. Karolína Ondrejková Čulíková,
1931, Machulince
02. 08. Mária Kozolková, 1925, Volkovce
03. 08. Aloisie Hosťovecká, 1928, Choča
03. 08. František Šebeňa, 1944, Topoľčianky
03. 08. Jozef Michalík, 1938, Zlaté Moravce
09. 08. Ivan Malinčík, 1940, Hosťovce
10. 08. Júlia Šabová, 1931, Obyce
12. 08. Alžbeta Raiznaverová, 1929, Neverice
14. 08. Mária Šúňová, 1938, Zlaté Moravce
17. 08. Mária Hudecová, 1927, Velčice
18. 08. Vincent Káčer, 1936, Zlaté Moravce
19. 08. Imro Suchý, 1952, Beladice
19. 08. Ivan Karvay, 1966, Zlaté Moravce
20. 08. Valéria Repková, 1951, Zlaté Moravce
21. 08. Zdenka Bačová, 1950, Zlaté Moravce
22. 08. Rozália Gregušová, 1932, Sľažany
22. 08. Eva Godorová, 1964, Zlaté Moravce
23. 08. Katarína Komžíková, 1924, Nemčiňany
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Úspech tímu Pozemného hokeja KPH HOKO Zlaté Moravce
V dňoch 6. – 8. 9. 2013 sa konal
5. ročník Memoriálu Sašo Fajs
v Predanovci (Slovinsko), za účasti
družstiev z Rakúska, Bulharska,
Chorvátska, Srbska, Slovenska
a Slovinska. Naše dievčatá do
14 rokov vyhrali svoju kategóriu
s piatimi výhrami a jednou prehrou.
Góly za náš tím dali:
4:1 (Vaneska – 3x, Maťka), 4:1 (Erika,
Mirka, Sabínka, Maťka), 3:0 (Mirka,
Gabika – 2x), 4:0 (Mirka, Erika – 2x,
Gabika), 5:3 (Mirka, Hanka, Sabínka,
Gabika, Vaneska), 1:3 (Mirka)
Zostava nášho tímu:
1) Líšková Natália „GK“, 2) Šurinová
Gabika, 3) Šurinová Maťka, 4)

Korcová Sabínka, 5) Mihaliková Erika
„C“, 6) Melišková Hanka, 7) Čapová
Vaneska, 8) Dobiašová Janka, 9)
Halásová Mirka
Náš tím úspešne reprezentovala
aj naša mladá rozhodkyňa
Deniska
Drahošová.
Turnaj
môžeme zhodnotiť ako úspešnú
prípravu na začiatok jesennej
súťaže. Poďakovanie patrí celému
realizačnému tímu:
vedúcej Ing. Mankoveckej Mariane
a trénerke: Mgr. Švecovej Kristíne.
Zuzana Jakabová
predseda tímu
Klub pozemného hokeja
HOKO Zlaté Moravce

Dovidenia prázdniny
Mestká časť Prílepy a jej Kolovrátok dopriali v posledné augustové
dni potešenie aj tým najmenším. Dňa 21. augusta sa spoločne vydali
aj v doprovode Mestskej polície na bicyklovú túru až na Prílepské
vinice opekať a rozlúčiť sa tak s poslednými dňami letných prázdnin.
Pre manželov Vencelových, všetkých dospelých dobrovoľníkov a Petra
Valkoviča, ktorý prílepským deťom poskytol svoj viničný domček, nie
je väčším zadosťučinením, ako úprimná radosť a smiech v detských
očkách. Tú si prišiel vychutnať aj primátor Peter Lednár a samozrejme,
nechýbal ani poslanec MsZ tejto prímestskej časti Ivan Hritz.
Kiežby toľko šťastia, spontánnosti a radosti, ako sa rozdáva plným
priehrštím na posledných akciách v Prílepoch, bolo na každom kroku
kdekoľvek a kedykoľvek.
Za redakciu by som sa veľmi chcela úprimne poďakovať za nádherne
prežité chvíle v Prílepoch s tak dobrosrdečnými, pohostinnými
a láskavými ľuďmi, za vynikajúcu atmosféru a prejav úcty k nám, ako aj
k ostatným ľuďom, ktorí sa sem preto vždy radi vrátia.
Ľubomíra Rosinská

Blahoželanie

V deň vašich 76. narodenín (15. októbra) prišli sme k vám
s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby
k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol vaše kroky. Nech
vás vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z vašich prianí.
Zo srdca želajú drahému otcovi
Štefanovi Doskočovi
deti s rodinami a strýkovi Michalovi Doskočovi
netere a synovec s rodinami.
9/022/2013/PČ, 9/020/2013-132/DZ
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Prílepské slávnosti „Vitajte susedia“
„Nie je nič horšie, ako mať zlého
suseda. A táto akcia by mala byť
presný opak toho, aby sme boli
my, mešťania a dedinčania, na
seba dobrí. Táto akcia má slúžiť
tomu, aby sa upevnili medzi nami
priateľstvá, priateľstvá medzi
jednotlivými obcami, aby sme sa
naďalej stretávali a mali navzájom
radi. Ďakujem, že ste ma pozvali,“
bola úvodná reč primátora Petra
Lednára na ďalšom kultúrnom
podujatí leta 2013. Konalo sa 18.
augusta v Prílepoch, ktorého

Po štvrtýkrát u Lupiniarov
Dňa 11. augusta prilákali
Chyzerovce
svojou
štvrtou
Lupiniarskou parádou množstvo
prívržencov ľudovej hudby.
Medzi účastníkmi, ktorí prijali
pozvanie, bol aj župan Milan
Belica, ktorý vo svojom úvodnom
príhovore
prejavil
podporu
k udržiavaniu ľudových tradícií
v týchto ťažkých časoch a zároveň
poďakoval za skvelú prácu
Chyzerovčanom.
Svoj obdiv a vďaku za príjemne
strávené
popoludnie
so
slovenským folklórom a s prianím
pekných
zážitkov
všetkým
prítomným, vyjadril aj primátor
mesta Peter Lednár.
Podujatie začalo sebaistým
vystúpením Mareka Ďurčeka,
ktorého zvučný šesťročný hlások
vyčaril u všetkých divákov úsmev
v tvári. Detská folklórna skupina
Lupienok sa postarala o najmilšiu
časť tohtoročnej akcie, pretože
pre milovníkov ľudových zvyklostí
nie je nič krajšie, ako vidieť
najmenších, vďaka ktorým bude
slovenský folklór ešte dlho žiť.
O ďalší nezabudnuteľný kultúrny
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organizátorom bolo Občianske
združenie Kolovrátok a bol to už
druhý ročník pod názvom „Vitajte
susedia“. Zúčastnilo sa ho šesť
susedných folklórnych speváckych
skupín: Širočina z Čiernych Kľačian,
Chyzerovčanka z Chyzeroviec,
Volkovčanka z Volkoviec, Babička
zo Zlatých Moraviec, Kolovrátok
z Prílep, Trnky z Chyzeroviec
a príjemným spestrením bola hra
a spev Janka Ďurecha. K úžasnej
atmosfére
prispelo
chutné
občerstvenie v podobe rôznych

koláčov od tunajších gazdiniek
a vynikajúceho a naširoko
rozvoniavajúceho
guláša.
Harmonikári a speváci všetkých
skupín si ešte aj po programe
spoločne od srdca zahrali
a zaspievali. Priateľská a veselá
nálada, ktorá tu pod vplyvom
ľudových piesní vznikla, nenechala
nikoho pokojne sedieť. A ako sa na
správnu slovenskú dedinu patrí,
tancovalo sa a zabávalo oveľa
dlhšie, ako sa predpokladalo.
Ľ. Rosinská

zážitok sa tentokrát postarali
folklórne
spevácke
skupiny
Horného
požitavia:
Pelúsok
z Martina nad Žitavou, Rocháň
zo Sľažian, Skerešovanka z Obýc,
Kolovrátok z Prílep, Chyzerovecké
Trnky a Chyzerovčanka. Spestrením
popoludnia bol bezpochyby
profesionálny
zlatomoravecký
folklórny súbor Inovec.
„Keď
sú
spokojní
všetci
účastníci, vystupujúci, aj diváci,
som spokojný aj ja. A preto moje
poďakovanie patrí predovšetkým
členom Občianskeho združenia
a všetkým ostatným ľuďom, ktorí
akokoľvek prispeli k tomu, aby tu
toto príjemné podujatie mohlo
byť aj tento rok,“ vyjadril sa za OZ
Chyzerovce jeho predseda Ján
Drahoš.
Záver
patril
odovzdávaniu
ručne maľovaných sklenených
pohárov so spomienkou na
tohtoročnú Chyzeroveckú parádu
všetkým účinkujúcim skupinám,
ich spoločným piesňam a voľnej
zábave so štedrým občerstvením.
Ľ. Rosinská
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Pozvánky

Zlatomoraveckí
chovatelia
pozývajú všetkých na 11. ročník
tradične pripravovanej Chovateľskej
výstavy drobných zvierat, ktoré sa
uskutoční počas jarmočných dní
(27.–28. 10. ) v amfiteátri. Veríme, že si
nenecháte ujsť špeciálnu expozíciu
Pavlovských kúr z chovu moskovskej
oblasti, Volgogradu a od našich
chovateľov
 Mesto Zlaté Moravce, TIK,
MSKŠ a Múzeum Zlaté Moravce Vás
pozývajú pri príležitosti 900. výročia
prvej písomnej zmienky o meste na
výstavu „HISTÓRIA ŠPORTOV
A
ÚSPECHY
ŠPORTOVCOV
ZLATÝCH MORAVIEC“ Výstava
je otvorená do 31. 10. počas
pracovných dní od 8.00 do 16.00 h
v priestoroch múzea

Základná umelecká škola
v Zlatých Moravciach v spolupráci
s Občianskym združením rodičov pri
ZUŠ a mesto Zlaté Moravce Vás srdečne
pozývajú na Slávnostný koncert
venovaný 70. výročiu založenia
školy. Účinkujú: žiaci a učitelia ZUŠ
Zlaté Moravce, žiaci partnerských škôl,
poslucháči a absolventi konzervatória
a VŠMU. Koncert sa bude konať dňa
4. októbra o 16.30 h v DS MSKŠ
v Zlatých Moravciach

Informačné centrum Atómových elektrární Mochovce
vás pozýva na návštevu. Príďte sa
presvedčiť o bezpečnosti a spoľahlivosti najnovšej slovenskej atómovej
elektrárne. Počas dvaapolhodinovej
exkurzie si prezriete expozíciu informačného centra.
Profesionálni lektori vám zodpovedajú na všetky otázky o energetike
a prevedú vás areálom atómovej elektrárne, aj okolo novej slnečnej elektrárne v Mochovciach.
Dopravu zabezpečujú Slovenské
elektrárne, člen skupiny Enel, zdarma.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
Mestskom úrade - č. dverí 24.
Termín exkurzie je 23. 10. 2013.
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