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Obdobie fašiangov a 
karnevalov je za nami

„Dovoľte mi, aby som 
doterajšiemu riaditeľovi Majkovi 
Tomajkovi poďakovala s kyticou 
kvetov za to, že sa počas svojho 
doterajšieho života snažil urobiť 
všetko pre to, aby v Zlatých 
Moravciach bolo krajšie životné 
prostredie, aby tu bolo čo najviac 
zelene, aby tu bolo radosťou žiť 
každému a aj tomu, kto Zlaté 
Moravce navštívi. Pevne verím, že 
bude naďalej nápomocný mestu, 
aj mestskému podniku, ktorý 
doteraz riadil, či už pri zveľaďovaní 
životného prostredia, ochrane 
prírody, či v približovaní histórie. 
Lebo všetci dobre vieme, že je 
skutočne veľký znalec histórie 
nášho rodného mesta. Preto sa 
budem snažiť, a o to žiadam aj 
mojich kolegov, aby mu bola vždy, 
na všetkých podujatiach daná 
adekvátna úcta a priestor,“ týmito 
slovami sa občanom prihovorila 
primátorka mesta Ing. Serafína 
Ostrihoňová a zároveň za všetkých 
na znak vďaky a úcty za zásluhy 
odovzdala riaditeľovi kyticu.

 
šéfredaktorka Ľubomíra Rosinská

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 3. zasadnutí 
konaného dňa 6. februára 
2015 prerokovalo a schválilo 
vykonanie kontroly v mestských 
podnikoch Záhradnícke služby, 
Technické služby, Službyt, Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce a 
Mestské stredisko kultúry a športu 
za obdobie od 1. januára 2012 do 31. 
decembra 2014 s tým, že sa na jeho 
najbližšom plánovanom rokovaní 
predloží predbežná správa o stave 
vykonávanej kontroly. Vykoná 
ju hlavný kontrolór Ing. Michal 
Borkovič v spolupráci s riaditeľmi 
mestských podnikov a riaditeľom 
mestskej nemocnice. Na tomto 
zasadnutí Mestské zastupiteľstvo 
odvolalo riaditeľa príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce Mariana 
Tomajku, na základe jeho vlastnej 
žiadosti z funkcie riaditeľa tejto 
organizácie ku dňu 10. februára 
2015, ktorý má byť posledným 
dňom výkonu jeho funkcie.
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PaedDr. Dušan Husár, 56 r.
Poslanec za II. volebný obvod,
NEKA
Riaditeľ Strednej odbornej školy 
technickej, riaditeľ OZ Požitavská 
futbalová akadémia
kontaktné údaje: 
dusanhusar@sostzm.eu,
0904 969 463

PaedDr. Klaudia Ivanovičová
50 r.
Poslankyňa za II. volebný obvod,
NEKA, programová manažérka 
MSKŠ, predchádzajúce pôsobe-
nie: samostatný odborný referent 
pre školstvo, kultúru a šport, zá-
stupkyňa riaditeľa a učiteľka MŠ, 
štatutár OZ Platan (pomoc v soci-
álnej, kultúrnej a športovej oblasti)
kontaktné údaje: 
klaudia.ivanovicova@yahoo.co.uk, 
0905 964 475

Mgr. Michal Cimmermann, 29 r.
Poslanec za II. volebný obvod,
NEKA
Podnikový právnik v spoločnosti 
Transpetrol, a.s., bývalý právnik 
Advokátskej kancelárie Miroslava 
Muziku, predseda OZ ZMena

kontaktné údaje: 
www.zmenazm.eu, 
facebook.com/cimmermann, 
te. č.: 0903 660 867

Ing. Ján Adamec, 52 r.
Poslanec za I. volebný obvod,
SMER – SD, KDH
Technik, elektrotechnik, majiteľ 
firmy JARES (výroba chladiaren-
ských zariadení pre priemysel)
kontaktné údaje: 
jarestherm@jarestherm.sk,
037 642 1237

MVDr. Marta Balážová, 49 r.
Poslankyňa za I. volebný obvod,
NEKA
SZČO, zakladateľka OZ Život 
(vzniklo za účelom ochrany ŽP pri 
plánovanej realizácii energetické-
ho zhodnocovania plastov v intra-
viláne mesta Zlaté Moravce, podľa 
zákona o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie - EIA)
kontaktné údaje: 
mavetmarta@gmail.com,
0903 567 988

MUDr. Oto Balco, 56 r.
Poslanec za I. volebný obvod,
NEKA
Obvodný gynekológ v Topoľčian-
kach, predchádzajúca práca – pri-
már gynekologického oddelenia v 
Mestskej nemocnici Zlaté Morav-
ce, člen OZ Život
kontaktné údaje: 
oto.balco@gmail.com, 
fb: Oto Balco, 
0905 940 566

Ing. Marek Holub, 33 r.
Poslanec za IV. volebný obvod,
NEKA
Operátor primárneho okruhu 
(riadiaci pracovník, ktorý má na 
starosti primárnu časť jadrovej 
elektrárne
kontaktné údaje: 
holub.marek@gmail.com, 
Mestská časť Prílepy: 
facebook/mcprilepy 
0903 660 867

JUDr. Alžbeta Esterková, 36 r.
Poslankyňa za II. volebný obvod,
NEKA
Právnička v oblasti nehnuteľností, 
členka OZ Život
kontaktné údaje: 
alzbeta.esterkova@gmail.com, 
www.esterkova.org

TEKOVSKÉ NOVINY Strana 02

Mestské 
zastupiteľstvo 
v Zlatých Moravciach

JUDr. Pavel Dvonč, 27 r.
Poslanec za I. volebný obvod,
NEKA
Advokátsky koncipient v AK, pred-
seda občianskeho združenia Špor-
tový klub ROUTINERS, prezident 
Zlatomoraveckej hokejbalovej ligy, 
tréner starších žiakov v hokejovom 
klube HC Zlaté Moravce, člen 
občianskeho združenia ZMena
kontaktné údaje: 
pravnikdvonc@gmail.com,
www.facebook.com/palcek,
 0915 604 630



RNDr. Jozef Paluška, 55 r.
Poslanec za III. volebný obvod,
NEKA
Živnostník, Predseda Kynologické-
ho klubu Zlaté Moravce, predseda 
Streleckej organizácie Zlatos, Zlaté 
Moravce

kontaktné údaje: 
jopal@gmail.com, 
0903 111 197

PaedDr. Pavol Petrovič, 33 r.
Poslanec za I. volebný obvod, 
NEKA
Učiteľ (katechet) na stredných 
školách (SOŠ, Obchodná akadé-
mia), predseda saleziánskej mlá-
deže – Domky, člen Združenia 
Saleziánov Spolupracovníkov
kontaktné údaje: 
pali.petrovic@gmail.com,
0908 271 404

PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová

49 r.
Poslankyňa za I. volebný obvod,
SMER – SD, KDH
Farmaceut, právnik

kontaktné údaje: 
vonhector@centrum.sk, 
0911 790 444

Ivan Madola, 43 r.
Poslanec za II. volebný obvod,
SMER – SD, KDH
Logista vo firme NOV, s.r.o.

kontaktné údaje: 
ivan.madola@gmail.com,
0905 367 858

Ing, Karol Švajčík, 37 r.
Poslanec za II. volebný obvod,
NEKA
Vedúci pracovník v štátnej správe

kontaktné údaje: 
karol.svajcik@gmail.com, 
0907 984 585

Mgr. Denisa Uhrinová, 36 r.
Poslankyňa za II. volebný obvod
Vedúca pracoviska Úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny, Nitra

kontaktné údaje: 
uhrinova.denisa@gmail.com,
0905 331 698

Mgr. Roman Šíra, 44 r.

Poslanec za II. volebný obvod,
NEKA
Súkromný podnikateľ, bývalý
prednosta MsÚ

kontaktné údaje: 
info@kingsecurity.sk, 
0905 640 200

Vladimír Klučiar, 61 r.
Poslanec za II. volebný obvod,
SMER – SD, KDH
Vedúci pre bezpečnosť a údržbu 
prevádzky – Zariadenie sociál-
nych služieb Svetlo, Olichov
Poslanec Nitrianskeho samo-
správneho kraja
kontaktné údaje: 
kluciar@post.sk, 
0905 750 447
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V súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí schválilo predchádzajúce Mestské zastupiteľstvo 
volebné obvody nasledovne:

I. volebný obvod zahŕňa ulice: Beňadická cesta, Bernolákova, 
Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, Štefánikova, Štúrova, 
Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 – 22, A. Kmeťa, Janka Kráľa, 
Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za majerom, Nám. A. 
Hlinku, Nám. hrdinov, Prílepská, Poštová, Robotnícka,  Sama Chalupku, 
SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Železničiarska, Župná, Gorazdova, 
Hviezdoslavova 2-30, J. C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod 
dielami, Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska, Slnečná, Smetanova, 
Tajovského, Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka, Čajkovského, 
Dobšinského,  E. M. Šoltésovej, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Inovecká, 
Krátka, Krížna, Murgašova, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej 
armády, Tichá, Továrenská, Zelená, Žitavské nábrežie

II. volebný obvod: Ul. 1. mája 26-76, Ul. Radlinského, Ul. Duklianska, 
Ul. Mládeže, Ul. Mojmírova, Ul. Brezová, Ul. Kalinčiakova, Ul. Školská, 
Ul. Dolné vinice, Ul. M. Benku, Ul. Nitrianska,  Ul. Obrancov mieru, Ul. 
Rovňanova, Ul. Staničná, Ul. Šafranická, Ul. Viničná, Ul. Hviezdoslavova 
32-82, Ul. Do kratín, Ul. Do remanancií, Ul. Hájova, Ul. Pod hájom, Ul. 
Priemyselná, Ul. Tehelná, Ul. Martinský breh

III. volebný obvod (mestská časť Chyzerovce) zahŕňa ulice: 
Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, 
Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. 
Pružinského, Palárikova

IV. volebný obvod (mestská časť Prílepy) zahŕňa ulice: Čierna 
dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková

Ľ. Rosinská

Kto je poslancom za Váš volebný obvod?
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Po Ustanovujúcom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach sa 22. 
januára 2015 konalo druhé, pestrejšie a 
výnimočnejšie, zasadnutie ako po minulé 
roky, vzhľadom k vystúpeniu hudobných a 
speváckych interpretov Základnej umeleckej 
školy, ktorým sa povzniesla slávnostnejšia 
chvíľa v podstate prvého riadneho zasadnutia 
novozvoleného poslaneckého zboru.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 2. zasadnutí 
prerokovalo harmonogram zasadnutí 
MsZ na rok 2015 a schválilo dátumy: 26. 
február, 23. apríl, 18. jún, 17. september, 
19. november, 17. december.

MsZ poverilo poslanca PaedDr. Dušana 
Husára zvolávaním a vedením zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v prípadoch, ak ho 
primátorka nezvolá podľa zákona o obecnom 
zriadení, § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, 
ods. 5 tretej vety a ods. 6 tretej vety. (Ak primátor 
nie je, nemôže byť prítomný, alebo odmietne 
viesť zasadnutie. Ak primátor odmietne dať 
hlasovať o návrhu programu zasadnutia, alebo 
o jeho zmene, stráca právo ho viesť.)

MsZ schválilo mesačný plat primátorky 
Ing. Serafíny Ostrihoňovej v súlade so 
zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
vo výške 2,53 násobku priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
(za rok 2013 = 824,00 x 2,53) a k fixnej čiastke 
priznáva odmenu vo výške 40 %, čo predstavuje 
celkový plat vo výške 2919 € s účinnosťou odo 
dňa zloženia sľubu, t.j. od 2. januára 2015.

MsZ neschválilo návrh na náhradu platu 
za nevyčerpanú dovolenku bývalému 
primátorovi mesta Ing. Petrovi Lednárovi, 
CSc.

Za prísediaceho pre Okresný súd Nitra 
na volebné obdobie 2015 – 2019 bola znovu 
zvolená Ľudmila Šimeková.

KOMISIE
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 

zriadilo komisie, zvolilo ich jednotlivých členov 
a sekretárov

1. Komisia finančná
Členovia z radov poslancov - PharmDr. JUDr. 

Ivona Vicianová, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, 
MVDr. Marta Balážová, Mgr. Roman Šíra, členovia 
z radov odborníkov - Ing. Erika Gráczová, Helena 
Dubajová, Henrieta Jančovičová Holá, sekretár - 
Ing. Iveta Szobiová

2. Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Členovia z radov poslancov - PharmDr. JUDr. 

Ivona Vicianová, Mgr. Denisa Uhrinová, MUDr. 
Oto Balco, Vladimír Klučiar, členovia z radov 
odborníkov - MUDr. Nina Horniaková, MUDr. 
Rastislav Šindler, PhDr. Zita Záhorská, sekretár 
komisie - Ing. Daniel Bielik

3. Komisia školstva, kultúry a športu
Členovia z radov poslancov - PaedDr. Klaudia 

Ivanovičová, PaedDr. Pavol Petrovič, JUDr. Pavel 
Dvonč, RNDr. Jozef Paluška, členovia z radov 
odborníkov - Mária Ďurčeková, Bc. Roman 
Gálik, Ing. Marián Pánik, sekretár - Mgr. Katarína 
Nociarová

4. Komisia správy mestského majetku, 
podnikateľskej činnosti, obchodu a 
služieb

Členovia z radov poslancov - JUDr. Alžbeta 
Esterková, Mgr. Michal Cimmermann, Ing. Ján 
Adamec, Mgr. Roman Šíra, členovia z radov 
odborníkov - JUDr. Helena Rozborová, Bc. 
Martin Raček, Ing. Radovan Štekl, sekretár - Ing. 
Peter Kmeť

5. Komisia výstavby, územného 
plánovania a ŽP

Členovia z radov poslancov - MVDr. Marta 
Balážová, MUDr. Oto Balco, Ing. Marek Holub, 
Vladimír Klučiar, členovia z radov odborníkov 
- Ing. Ján Valach, Ing. Ľubomír Gábriš, Ing. Ivan 
Jedlovský, sekretár - Jana Križanová

6. Komisia dopravy a správy miestnych 
komunikácií

Členovia z radov poslancov - Ing. Karol Švajčík, 
RNDr. Jozef Paluška, Ivan Madola, PaedDr. Dušan 
Husár, členovia z radov odborníkov - Ladislav 
Vaškovič, Michal Kukučka, Emil Hudák, sekretár 
- Alexandra Borčániová

7. Komisia ochrany verejného poriadku, 
CO a vojenských záležitostí

Členovia z radov poslancov - Ivan Madola, 
PaedDr. Dušan Husár, Ing. Marek Holub, členovia 
z radov odborníkov - Ing. Slávka Hasprová, Ing. 
Ivana Vaškovičová, sekretár - PhDr. Marián Takáč

8. Komisia pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta

Členovia z radov poslancov - PaedDr. Dušan 
Husár, Ing. Karol Švajčík, JUDr. Pavel Dvonč, Mgr. 
Denisa Uhrinová, Ing. Michal Cimmermann

VÝBORY MESTSKÝCH ČASTÍ
Mestské zastupiteľstvo zriadilo výbory v 

mestských častiach Zlaté Moravce a ich členov:
Výbor mestskej časti č. I.
Členovia výboru z radov poslancov: MVDr. 

Marta Balážová, JUDr. Pavel Dvonč, MUDr. Oto 
Balco, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, PaedDr. 
Pavol Petrovič, Ing. Ján Adamec

Výbor mestskej časti č. II.
Členovia výboru z radov poslancov: PaedDr. 

Dušan Husár, JUDr. Alžbeta Esterková, PaedDr. 
Klaudia Ivanovičová, Mgr. Michal Cimmermann, 
Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. Karol Švajčík, Ivan 
Madola, Vladimír Klučiar, Mgr. Roman Šíra

Výbor mestskej časti č. III. (mestská časť 
Chyzerovce)

Člen výboru z radov poslancov: RNDr. Jozef 
Paluška

Výbor mestskej časti č. IV. (mestská časť 
Prílepy)

Člen výboru z radov poslancov: Ing. Marek 
Holub

Každý zvolený poslanec môže navrhnúť 
jedného člena do výboru mestskej časti z radov 
občanov. (VMČ I. - 6 – 12 členov, VMČ II. - 9 – 
18 členov, VMČ III. - 5 – 7 členov, VMČ IV. - 4 – 6 
členov)

ODMENY POSLANCOV
Mestské zastupiteľstvo schválilo zásady 

odmeňovania poslancov a zásady odmeňovania 
členov komisií z radov odborníkov a sekretárov 
komisií.

Za účasť na zasadnutí MsZ patrí poslancovi 
odmena vo výške 40 €, ak sa zúčastní aspoň 
polovice hlasovaní, v opačnom prípade mu 
odmena nepatrí. Za účasť na zasadnutí 
komisie, ak je jej predsedom, má 40 € a ak 
je jej členom, má odmenu 20 €. Za účasť na 
pracovných stretnutiach poslancov pred 
rokovaním MsZ, za účasť na dočasných 
komisiách zriadených pre riešenie určitej 
úlohy, za stretnutia s obyvateľmi mesta 
Zlaté Moravce, za riešenie a spoluprácu 
pri riešení problémov obyvateľov mesta, 
za výkon ďalšej poslaneckej práce a 
reprezentáciu mesta, patrí poslancovi 
odmena v celkovej výške 90 € mesačne. 
Táto odmena poslancovi nepatrí, ak sa v danom 
mesiaci nezúčastnil žiadneho uskutočneného 
rokovania MsZ, ani príslušnej komisie MsZ, ktorej 
je členom.

Rady škôl
MsZ schválilo zástupcov zriaďovateľa na 

delegovanie členov rady škôl a školských 
zariadení nasledovne:

Rada školy pri Základnej škole na Mojmírovej 
ulici: Mgr. Roman Šíra, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. 
Karol Švajčík, PaedDr. Klaudia Ivanovičová

Rada školy pri Základnej škole na Pribinovej 
ulici: Ing. Marek Holub, Ivan Madola, JUDr. 
Alžbeta Esterková, MUDr. Oto Balco

Rada školy pri Základnej škole na Robotníckej 
ulici: Mgr. Michal Cimmermann, JUDr. Pavel 
Dvonč, Mgr. Denisa Uhrinová, PaedDr. Dušan 
Husár

Rada školy pri Materskej škole na Štúrovej ulici: 
JUDr. Pavel Dvonč, Mgr. Michal Cimmermann, 
PharmDr., JUDr. Ivona Vicianová

Rada školy pri Materskej škole na Žitavskom 

Čo všetko sa riešilo na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva?
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nábreží: PaedDr. Dušan Husár, PaedDr. Pavol 
Petrovič, Mgr. Michal Cimmermann

Rada školy pri Materskej škole na Kalinčiakovej 
ulici: Ing. Karol Švajčík, Vladimír Klučiar, PaedDr. 
Klaudia Ivanovičová

Rada školy pri Materskej škole na Slnečnej ulici: 
RNDr. Jozef Paluška, Ing. Ján Adamec

Rada školy pri Materskej škole na Parkovej ulici: 
Ing. Marek Holub

Rada školy pri Základnej umeleckej škole 
na ulici J. Kráľa: Vladimír Klučiar, MVDr. Marta 
Balážová, JUDr. Alžbeta Esterková, PaedDr. Pavol 
Petrovič

Rada školy pri Centre voľného času na 
Rovňanovej ulici: Ivan Madola

Mestské zastupiteľstvo schválilo PaedDr. 
Klaudiu Ivanovičovú a PaedDr. Dušana 
Husára ako zástupcov Mesta do Mestskej 
školskej rady v meste Zlaté Moravce.

Na obdobie nasledujúcich štyroch rokov (2015 
do 2018) boli Mestským zastupiteľstvom za 
sobášiacich a rečníkov na obradoch Zboru 
pre občianske záležitosti schválení: primátorka 
mesta Ing. Serafína Ostrihoňová, poslanec MsZ 
a zástupca primátorky mesta, poslankyňa mesta 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, poslanec mesta 
Mgr. Roman Šíra.

Za rečníkov na občianskych pohreboch 
boli schválení Marian Tomajko a primátorka 
mesta Ing. Serafína Ostrihoňová a účinkujúci, 
ktorí sa zúčastňujú obradov ZPOZ: matrikárky 
mesta Ing. Dagmar Floreková a Eva Chrenová, 
riaditeľ Základnej umeleckej školy Gejza Hlavatý, 
učiteľka Materskej školy na Žitavskom nábreží 
Tatiana Kováčová, učiteľka Základnej umeleckej 
školy Mgr. Zuzana Hudecová Molnárová, 
zástupkyňa riaditeľa Základnej umeleckej školy 
Soňa Meňhertová.

Na základe protestu prokurátora a 
výhradám voči niektorým Všeobecným 
záväzným nariadeniam mesta Zlaté 
Moravce, Mestské zastupiteľstvo zrušilo:

• VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1995 o 
podmienkach podnikania na území mesta Zlaté 
Moravce • VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1992 o 
chove domácich a úžitkových zvierat na území 
mesta Zlaté Moravce • VZN mesta Zlaté Moravce 
č. 4/1999, ktorým sa vydávajú zásady postupu 
pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažností fyzických a právnických 
osôb a postupu pri vybavovaní petícií v 
podmienkach mesta Zlaté Moravce • VZN 
mesta Zlaté Moravce č. 1/2000 o celomestskej 
deratizácii • VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011 

o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté 
Moravce • VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1999 
o používaní mestských symbolov • VZN mesta 
Zlaté Moravce č. 3/1999 o kontrole vykonávanej 
mestskou samosprávou • VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 3/2013 o zákaze používania 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Zlaté 
Moravce

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom 2. 
zasadnutí zaoberalo aj veľmi závažnou témou, 
ktorá je aktuálna a alarmujúca už niekoľko 
posledných rokov, mestským podnikom 
Záhradnícke služby, jeho hospodárením a 
exekučným zaťažením.

Znovu sa otvoril aj dlhodobý problém s 
pálčivou témou ohľadne problematického 
spolunažívania rómskych obyvateľov v mestskej 
časti Chyzerovce. Diskutovalo sa o extrémnom 
znečisťovaní prostredia a výtržníctva tejto 
komunity, s hľadaním konštruktívnych návrhov 
na riešenia niekedy až neznesiteľných situácií.

Viac zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
nájdete v zápisnici na oficiálnej stránke 
www.zlatemoravce.eu alebo si 
vypočujte audiozáznam z online vysielania  
na www.zlatemoravce.info

Ľubomíra Rosinská

Aktivity Terénnej 
sociálnej práce

Terénna sociálna práca je projekt, ktorý za 
pomoci mesta Zlaté Moravce, Európskeho 
sociálneho fondu a implementačnej agentúry 
pre Operačný program Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia pomáha sociálne slabším 
a marginalizovaným rodinám. Cieľom 
projektu je postupné zlepšovanie životnej 
situácie sociálne slabších rodín a integrácia 
marginalizovaných skupín obyvateľov do 
majoritnej spoločnosti.

Pod činnosti Terénnej sociálnej práce patrí, 
okrem iných, aj komunikácia s klientmi priamo 
v teréne, či samotné mapovanie terénu. Týmto 
spôsobom sa predchádza vzniku akútnych a 
krízových situácií.

V rámci mapovania terénu a zhodnotenia 
situácie vzišiel zo strany Terénnej sociálnej 
práce impulz na priame riešenie otázky 
znečistenia dvorov a okolitého priestranstva, 
ako aj pohybu psov na Chyzeroveckej ulici v 
Mestskej časti Chyzerovce.

Z aktívnej spolupráce oslovených strán, 
teda Mestskej polície, Občianskej hliadky, 
Technických služieb mesta, Útulku v Zlatých 
Moravciach v prepojení na Združenie za práva 
zvierat (zzpz.sk) a majiteľa pozemkov, sa vo 
štvrtok 29. januára predpoludním uskutočnilo 
stretnutie zamerané na eliminovanie 

predmetu tejto otázky.
Výsledkom bolo pristavenie dvoch 

veľkoobjemových kontajnerov (uhradených 
majiteľom pozemkov) určených na upratovanie 
a čistenie priestorov a so spoluprácou a 
ochotou občanov, ktorých sa problematika 
týka, bolo odchytených desať psov. Aj touto 
cestou sa chce za Terénnu sociálnu prácu v 
Zlatých Moravciach Bc. Zuzana Blaháková 
poďakovať všetkým zainteresovaným stranám 
za pomoc a hladký priebeh akcie.

Rovnako v priebehu mesiaca január 
pomohla Terénna sociálna práca v úzkej 
spolupráci s „Ústredím práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Úradom práce sociálnych vecí a 
rodiny Nitra“ - pracovisko Zlaté Moravce trom 
sociálne slabším rodinám, ktorým odovzdala 

humanitno-finančné sponzorské dary.
V prípade, že chcete pomôcť aj vy,  môžete 

tak urobiť:
- Terénna sociálna práca pôsobí v Zlatých 

Moravciach na Slnečnej ulici č. 2, kontakt: 
0917 098 048, email: terennasocialnapraca@
gmail.com

- Útulok Zlaté Moravce prevádzkujú 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
nájdete ho na adrese Robotnícka ulica č.1, 
Zlaté Moravce, kontakt: 0949 642 682, 0918 
325 228

Spracovala M. Petrovičová

Informácie poskytla Bc. Zu-
zana Blaháková

Projekt terénnej sociálnej 
práce sa realizuje s podporou:
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Druhá

búdka na knihy
V meste Zlaté Moravce pribudla druhá 

knižná búdka, ktorá sa nachádza pri Turistickej 
informačnej kancelárii na Námestí Hrdinov.

Pod nápad sa opäť podpísalo Občianske 
združenie ZMena, ktorého iniciatívu podporilo 
aj Mesto Zlaté Moravce. Rozšírenie projektu 
sa zrealizovalo na podnet veľkej obľuby 
Zlatomoravčanov, ako spätnej väzby na 
osadenú knižnú búdku v júli, pri Kostole 
Tešiteľov. Táto nová má však dvojaké využitie. 
Okrem kníh slúži aj ako miesto, kde ľudia môžu 
darovať nepotrebné konzervy pre psí útulok v 
Zlatých Moravciach.

Knižnica má slúžiť miestnym obyvateľom ako 
zdroj kníh, ktoré si môžu zobrať na prečítanie a 
neskôr ich do knižnice vrátiť alebo vymeniť za 
inú, vlastnú knihu. Zároveň má tento projekt 
podporiť vytvorenie nových väzieb a možných 
priateľstiev v susedskej komunite. Ľudia, ktorí 
počas dňa nepracujú (mamičky, dôchodcovia, 
nezamestnaní a zdravotne ťažko postihnutí), 
si môžu v období od jari do jesene zájsť na 
prechádzku a nájsť v knižnici zaujímavé čítanie, 
s ktorým si vyplnia svoj voľný čas. V knihách si 
čitatelia môžu nechávať odkazy, diskutovať o 
projekte a odporúčaných tituloch.

„Mesto nám vyšlo v ústrety a poskytlo pre 
búdku priestor. Chcel by som poďakovať za 
spoluprácu, zvlásť Marekovi Horvátovi, ktorý 
nám pomohol proces realizácie urýchliť,“ 
vyjadril sa za Občianske združenie ZMena 
Michal Cimmermann.

spracovala Ľ. Rosinská

Informácie poskytol poslanec 
MsZ Michal Cimmermann

Dňa 6.2.2015 sme sa na MsÚ zúčastnili na 
stretnutí vedenia mesta Zlaté Moravce s 
pánom Ing. Alojzom Senárikom, konateľom 
firmy WFF Drevotes, s.r.o., na ktoré pozvala 
primátorka mesta všetkých členov Komisie 
pre výstavbu, územné plánovanie a životné 
prostredie, (ostatní členovia sa z dôvodu 
pracovnej vyťaženosti nemohli zúčastniť, 
takže komisiu som zastupovala sama). 
Na stretnutí boli prítomné aj pracovníčky 
mesta Zlaté Moravce, p. Ing. Uhlárová a pani 
Križanová. Rada by som Vás poinformovala o 
priebehu a obsahu stretnutia, keďže sa to týka 
nás všetkých.

Pre objasnenie pán Ing. Senárik je konateľom 
firmy, ktorá zastrešuje v našom meste 
investičný zámer Energetické zhodnocovanie 
plastov Zlaté Moravce.

Na stretnutí oboznamoval pani primátorku 
a pána prednostu so základnými údajmi 
týkajúcim sa zámeru zhodnocovania plastov, 
dôraz kládol na „Vyjadrenie k investičnému 
zámeru“, ktoré podpísal bývalý primátor mesta 
v roku 2011 a 2013, kde sa píše, že „Navrhovaný 
investičný zámer nie je v rozpore s územným 
plánom mesta Zlaté Moravce“.

Hovoril o dezinformačnej kampani proti 
tomuto zámeru, o tom, ako ho členovia 
petičného výboru nechceli počúvať, atď. 
Ja, ako jeden z iniciátorov petície, rozhodne 
nesúhlasím s jeho argumentami.

Najdôležitejšia informácia, ktorá zo stretnutia 
vyplynula je, že firma WFF Drevotes 
pokračuje a trvá na realizácii uvedeného 

zámeru v našom meste (nedá mi nedoplniť 
napriek zásadnému nesúhlasu obyvateľov 
mesta, napriek petícii, ktorú podpísalo vyše  
11 000 obyvateľov mesta a okolitých obcí).

Podľa informácií p. Ing. Senárika počítajú 
so zmenou vstupnej suroviny namiesto 
„vytriedeného zmesového odpadu z Talianska“ 
komunálny odpad z okolitých skládok!!!

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová, 
na tomto stretnutí viackrát zdôraznila a 
upozornila na to, že plasty z Talianska, resp. 
vytriedený zmesový odpad z Talianska a 
celej Európskej únie, sa bude dovážať do 
Zlatých Moraviec len cez jej mŕtvolu. Rovnako 
nesúhlasí ani so spaľovaním komunálneho 
odpadu z okolitých skládok v našom meste.

Dávame do pozornosti, že stále platí to, čo 
sme ako členovia Občianskeho združenia 
Život pre Moravecko po celý minulý rok 
zdôrazňovali „Nič nie je zastavené, nič nie je 
ukončené, prebieha proces EIA o posudzovaní 
vplyvov na ŽP, čakáme na správu o hodnotení, 
ktorú má vypracovať investor a tiež na verejné 
prerokovanie navrhovanej činnosti, musíme 
sa snažiť využiť všetky zákonné možnosti a 
termíny proti schváleniu a následnej realizácii 
zámeru v meste“.

Chráňme si zdravie a životné prostredie! 
Ide o nás a naše deti!

MVDr. Marta Balážová, poslankyňa MsZ, 
predseda OZ Život pre Moravecko

Ing. Miroslav Šlosár, prednosta Mest-
ského úradu v Zlatých Moravciach

Energetické zhodnocovanie plastov – zámer pokračuje

Mestský podnik Záhradnícke služby riadi 
od 11. februára 2015 nový riaditeľ. Bol ním 
poverený 46 - ročný Ing. Ľubomír Gábriš. V tejto 
funkcii nahradil po 23. rokoch Mariana Tomajku.

Už na 3. zasadnutí MsZ primátorka Ing. 
Serafína Ostrihoňová predostrela skutočnosť, 
že práve pán Gábriš bude poverený vedením 
tohto podniku na základe konzultácii s pánom 
Tomajkom.

Ľubomír Gábriš je ženatý a má dve deti. 
Vyštudoval na Technickej univerzite Lesnícku 

fakultu vo Zvolene. Pracoval pre Štátne lesy 
Topoľčianky v ťažbovej a pestebnej činnosti. 
Ako živnostník vykonával činnosti spojené 
so službami v oblasti lesníctva a ťažby 
dreva, opilovanie, ošetrovanie a vypilovanie 
stromov použitím stromolezeckej techniky, 
stolárske práce a práce vo výškach pomocou 
horolezeckej techniky.

Arboristické práce, ktoré od roku 2007 
vykonával pre Mestský podnik Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce mu dopomohli 
k aktívnejšiemu záujmu o činnosť a dianie v 
podniku, ako aj celkovo v meste.

„Mojím hlavným cieľom je zdravé životné 
prostredie obyvateľov mesta a jeho 
návštevníkov, ktoré by som chcel vytvárať aj 
prostredníctvom mestskej zelene vo funkcii 
riaditeľa ekonomicky stabilného a rozvíjajúceho 
sa mestského podniku,“ vyjadril sa nový riaditeľ 
pri prevzatí poverovacieho dekrétu, kedy bol 
zároveň aj predstavený vedúcim oddelení na 
Mestskom úrade.

Ľ. Rosinská

Popis fotografie, zľava:
Ľudovít Chládek, Michal Cimmermann, 
Ján Kráľ, Pavel Dvonč

Nový riaditeľ
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INFORMÁCIA o prenájme 
nebytových priestorov

Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9 zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov poskytne do priameho 

prenájmu

n nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí 

nehnuteľnosti – budova na Ul. Župná 8, Zlaté Moravce so 

súpisným číslom 314 /Župný dom/ o výmere 87,38 m², účel 

využitia prenájmu priestorov: obchodné priestory, kancelária.

Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 03.03.2015 o 

13.00 hod.

Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nehnuteľností 

získate na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté 

Moravce n www.zlatemoravce.eu, /Mesto a jeho samospráva, 

ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2015, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne na 

č. telef. 037/6923922 (Oddelenie pre stavebné konanie a správu 

majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce).

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 právnych predpisov a Zásady hospodárenia s 

majetkom mesta Zlaté Moravce (VZN č. 6/2011 v znení dodatkov) 

poskytne do priameho prenájmu nebytový priestor 

nachádzajúci sa na podzemnom podlaží nehnuteľnosti 

– budova na Ul. Tekovská, Zlaté Moravce so súpisným 

číslom 3027 /bytový dom/, postavená na pozemku - parcele 

KN reg. „C“, č. p. 3460/71 /druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria/, zapísanej v katastri nehnuteľností v k. ú. Zlaté Moravce 

na LV č. 5091.

1) Nebytový priestor: n garážové státie č. 5

2) Účel využitia prenájmu priestorov: parkovanie 

motorového vozidla

3) Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov: 

n 200 EUR/rok

4) Predpokladaná doba prenájmu: Doba určitá (tri roky)

5) Ostatné podmienky prenájmu: Prenájom uvedeného 

nebytového priestoru je určený výlučne pre vlastníkov alebo 

nájomníkov bytov v bytovom dome na Ul. Tekovská, súpisné 

číslo 3027 v Zlatých Moravciach, pričom uprednostnení budú 

tí vlastníci/nájomníci, ktorí doposiaľ nemajú v nájme iné 

garážové státie v tomto bytovom dome. Mesto Zlaté Moravce 

si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, 

odmietnuť všetky cenové ponuky resp. priamy prenájom zrušiť.

6) Podmienky predloženia cenovej ponuky: Mesto Zlaté 

Moravce stanovuje lehotu na doručenie ponúk rešpektujúcich 

podmienky pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku 

Mesta Zlaté Moravce do 16.03.2015, najneskôr do 13.00 

hod., a to do podateľne Mestského úradu Zlaté Moravce, 

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce.

Ponuka musí obsahovať

a) Presné označenie účastníka: meno, priezvisko, 

dátum narodenia, bydlisko, telefonický kontakt

b) Výška nájomného za rok

c) Účel nájmu

d) Účastník predloží aj čestné prehlásenie, že nemá 

voči Mestu Zlaté Moravce nedoplatky na daniach ani iné 

záväzky po lehote splatnosti

e) Dátum a podpis oprávnenej osoby

Návrhy ponúk je potrebné doručiť v určenom termíne v 

písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom 

/nebytové priestory/ – 6/2015 – Neotvárať!“ na Mestský 

úrad Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce (rozhodujúci 

je čas prijatia obálky do podateľne Mestského úradu). Informácie 

na tel. č. 037/6923922 (odd. pre stavebné konanie a správu 

majetku mesta).

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 právnych predpisov a Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Zlaté Moravce (VZN č. 6/2011 v znení 

dodatkov) poskytne do priameho prenájmu nebytový 

priestor nachádzajúci sa na prízemí nehnuteľnosti – 

budova na Ul. Župná 8, Zlaté Moravce so súpisným číslom 

314 /Župný dom/, postavená na parcele č. 1078/2, zapísanej na 

Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres 

Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4537.

1) Celková výmera priestorov: 13,14 m² /nebyt. priestor 

vľavo od schodišťa/

2) Účel využitia prenájmu priestorov: Sklad

3) Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov 

určená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov n 17,00 €/m² ročne - 

priestory využívané ako skladové priestory

4) Predpokladaná doba prenájmu: Doba určitá (tri roky)

5) Ostatné podmienky prenájmu: V cene prenájmu nie 

je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné 

+ stočné a odvoz odpadu. Mesto Zlaté Moravce si vyhradzuje 

právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť 

všetky cenové ponuky resp. priamy prenájom zrušiť.

6) Podmienky predloženia cenovej ponuky: Mesto Zlaté 

Moravce stanovuje lehotu na doručenie ponúk rešpektujúcich 

podmienky pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku 

Mesta Zlaté Moravce do 16.03.2015, najneskôr do 13.00 

hod., a to do podateľne Mestského úradu Zlaté Moravce, 

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce.

Ponuka musí obsahovať

a) Presné označenie účastníka: n Fyzická osoba – 

podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, 

miesto podnikania , IČO, zápis v registri, telefonický 

kontakt n Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, 

štatutárny orgán, telefon. kontakt

b) Výška nájomného za 1 m²/rok

c) Účel nájmu

d) Účastník predloží aj čestné prehlásenie, že nemá 

voči Mestu Zlaté Moravce nedoplatky na daniach ani iné 

záväzky po lehote splatnosti

e) Dátum a podpis oprávnenej osoby

Návrhy ponúk je potrebné doručiť v určenom termíne v 

písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom 

/nebytové priestory/ – 7/2015 – Neotvárať!“ na Mestský 

úrad Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce (rozhodujúci 

je čas prijatia obálky do podateľne Mestského úradu). Informácie 

na tel. č. 037/6923922 (odd. pre stavebné konanie a správu 

majetku mesta).

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 právnych predpisov a Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Zlaté Moravce (VZN č. 6/2011 v znení 

dodatkov) poskytne do priameho prenájmu nebytové 

priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti – budova 

na Ul. Viničná č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom 

3283, postavená na pozemku - parcele KN reg. „C“, č. p. 2606/4, 

zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom 

odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 

a pozemok /prislúchajúca časť dvora/, parcela KN reg. „C“, č. p. 

2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k. ú. Zlaté Moravce 

na LV č. 3453

1) Celková výmera nebytových priestorov: 135 m² /časť 

z býv. vypaľovacia pec/

2) Celková výmera pozemku: 329,40 m²

3) Účel využitia prenájmu priestorov: obchod, sklad, 

výrobné priestory

4) Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov 

určená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov n 34,00 €/m² ročne - 

priestory využívané ako kancelária, obchod, výrobné 

priestory n 17,00 €/m² ročne - priestory využívané ako 

skladové priestory n 12,00 €/m² ročne - ostatné nebytové 

priestory /rozpočítaná chodba a WC/

5) Minimálna cena za prenájom pozemkov určená v 

súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) VZN Zlaté Moravce č. 6/2011 

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v 

znení Dodatkov. n 0,10 €/m² ročne - prenájom pozemku na 

nepodnikateľské účely s výnimkou pozemkov v záhradkárskych 

osadách

6) Predpokladaná doba prenájmu: Doba určitá (tri roky)

7) Ostatné podmienky prenájmu: V cene prenájmu nie 

je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné 

+ stočné a odvoz odpadu. Mesto Zlaté Moravce si vyhradzuje 

právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť 

všetky cenové ponuky resp. priamy prenájom zrušiť.

8) Podmienky predloženia cenovej ponuky: Mesto Zlaté 

Moravce stanovuje lehotu na doručenie ponúk rešpektujúcich 

podmienky pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku 

Mesta Zlaté Moravce do 16.03.2015, najneskôr do 13.00 

hod., a to do podateľne Mestského úradu Zlaté Moravce, 

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce.

Ponuka musí obsahovať

a) Presné označenie účastníka: n Fyzická osoba – 

podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, 

miesto podnikania, IČO, zápis v registri, telefonický 

kontakt n Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, 

štatutárny orgán, telef. kontakt

b) Výška nájomného za 1 m²/rok

c) Účel nájmu

d) Účastník predloží aj čestné prehlásenie, že nemá 

voči Mestu Zlaté Moravce nedoplatky na daniach ani iné 

záväzky po lehote splatnosti

e) Dátum a podpis oprávnenej osoby

Návrhy ponúk je potrebné doručiť v určenom termíne v 

písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom 

/nebytové priestory/ – 8/2015 – Neotvárať!“ na Mestský 

úrad Zlaté  Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce (rozhodujúci 

je čas prijatia obálky do podateľne Mestského úradu). Informácie 

na tel. č. 037/6923922 (odd. pre stavebné konanie a správu 

majetku mesta).
 

V Zlatých Moravciach dňa 24.02.2015 
Ing. Serafína Ostrihoňová

primátorka mesta
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Závan minulosti a samotnej histórie, ktorý 
so sebou prináša spomienky a pre mladšie 
generácie aj niečo nepoznané, je stále 
vyhľadávanou oblasťou. Veľa ľudí má v zbieraní 
starších, a dovolím si napísať, aj poriadne 
starých predmetoch, skutočnú pasiu a teda, 
samotný koníček. Stačí odfúknuť imaginárnu a 
niekedy aj reálnu vrstvu prachu a pavučín na 

nezaujímavých, možno aj náhodou objavených 
predmetoch, a po odhalení ich plnej krásy sa 
často v rukách zberateľov ocitnú veľké klenoty.

Predmety, ktoré boli každodennou súčasťou 
bežného života v 20. storočí, ste si mohli 
pozrieť na vopred avizovanej výstave, ktorá 
niesla názov Zbierka starožitností. Ponitrianske 
múzeum v Nitre – pobočka Mestské múzeum 
v Zlatých Moravciach v spolupráci so 
súkromnými zberateľmi vám priniesli kúsok 
minulosti ukrytej vo vystavených predmetoch 
– sošky svätých, rádiá, fotoaparáty, váhy, 
žehličky, mlynčeky, hoblíky, fajky, lampáše 
a dokonca aj peračník, či kalamár. Výstava 
trvala od 2. do 27. februára a každý, ktorého 
táto oblasť oslovila, alebo ho pritiahla len čistá 
zvedavosť, bol v múzeu vítaný.

M. Petrovičová

Minulosť dýcha prostredníctvom starožitností

Kúzelný karneval 
s kúzelníkom 
Wolfom

V skutku čarovné popoludnie si užil 
každý, kto sa v nedeľu 15. februára zúčastnil 
Kúzelného karnevalu v Mestskom stredisku 
kultúry a športu. Kultúrne podujatie bolo 
pripravené pre všetky deti, ktoré majú radi 
zábavu a kostýmy tvoriace neoddeliteľnú 
súčasť každého karnevalu. Čarovnú paličku 
a plné priehrštie tajomných kúziel si pre 
najmenších, ale aj rodičov, pripravil kúzelník 
Ben Wolf. Po jeho uvedení programovou 
manažérkou Klaudiou Ivanovičovou sa mohlo 
spustiť predstavenie plné vtipu, uvoľnenosti 
a predovšetkým smiechu. Jeho skvelý 
prístup k publiku strhol k potlesku všetkých, 
vrátane prítomnej primátorky Serafíny 
Ostrihoňovej. Deti sa po celý čas aktívne 
zapájali do spoločných kúziel, ktoré vždy vyšli, 
síce opakovane, ale predsa na výbornú. Tí 
odvážnejší sa pustili do spolupráce priamo na 
pódiu, kde zohrali skvelú úlohu asistentov a za 
odmenu dostali psíka, mačku alebo srdiečko 
vyrobené z balóna.

Po kúzelníckom vstupe sa za sprievodu 
chytľavej hudby všetky deti roztancovali a 
predviedli svoje masky v plnej kráse. Spomedzi 
snaživých a na jednotku tancujúcich detí bol 
vybratý najlepšie tancujúci chlapec, ktorý mal 
moderné tance doslova v nohách. Ešte pred 
samotným vyhodnotením najlepšej masky 
si spolu s deťmi zatancovali dobre naladení 
rodičia. Top maskou nedeľňajšieho karnevalu, 
ktorej cenu odovzdala primátorka, sa stalo 
hrozno. Primátorka zagratulovala nielen 
výhercovi, ale aj všetkým deťom, ktoré sa 
príjemného, a hlavne kúzelného, popoludnia 
aj so svojimi rodičmi zúčastnili. Zároveň pri 
odchode rozdávala lízatká, ktoré boli spolu s 
posledným, spoločným a záverečným tancom 
príjemnou a sladkou bodkou stretnutia.

M. Petrovičová

Fánky, 
súčasť fašiangov

Fašiangy sa končia Popolcovou stredou,  
s ktorou prichádza 40 – dňový pôst. Mestské 
múzeum 16. februára (pondelok) pripravilo 
pre všetkých záujemcov Fašiangové 
tvorivé dielne prebiehajúce v spolupráci 
s FSk Chyzerovčanka. Súčasťou tvorivého 
dopoludnia bola príprava, vysmážanie a 
samozrejme, ochutnávanie typického jedla pre 
toto obdobie, teda fánok. Zapojiť sa do celého 
procesu nebol problém pre šikovných žiakov 
5.B zo ZŠ na Mojmírovej ul. sprevádzaných 
výchovnou poradkyňou Angelou Bocianovou 
a učiteľkou Dagmar Zvalovou. O čosi neskôr 

vôňa čerstvo vysmážaných fánok nasmerovala 
na správne miesto deti v sprievode pedagógov 
zo Špeciálnej základnej školy Vráble. Atmosféru 
dotváral spev, ku ktorému sa pripájal každý, kto 
mal chuť a poznal text piesní. Zlatisté fánky 
dostali sladkú cukrovú korunku obalením 
práškovým cukrom. Vytrácanie sa fánok z 
tanierov bolo neklamným znakom toho, 
že každému chutili. Po ochutnávke priblížil 
zvyklosti spojené s fašiangovým obdobím 
riaditeľ Ponitrianskeho múze v Nitre Anton 
Števko, jeho informácie doplnil Viliam Tonkovič 
z Chyzerovčanky. Obohatení o zaujímavé 
poznatky sa všetci pustili do pripravenej 
zábavy, tanca a spevu, ktorého nikdy nie je 
dosť. Ďakujeme za ďalšie príjemné chvíle 
strávené v históriou sálajúcich priestoroch 
múzea v Zlatých Moravciach.

M. Petrovičová
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Chyzerovce ovládla 
karnevalová nálada

Fašiangové obdobie sa v Chyzerovciach 
začalo zaužívaným Karnevalom, ktorého 
sa zúčastnili veľkí aj malí. Všetci si so sebou 
priniesli dobrú náladu, veľa úsmevov a radosti. 
Za organizáciou kultúrneho podujatia stálo OZ 
Chyzerovce, ktoré si pre deti pripravilo veselé a 
hlavne pestré popoludnie. Ruku k dielu priložili 
tiež rodičia, čím sa pričinili o to, aby sa všetci 
dobre cítili, o maškrtné jazýčky sa postarali tak, 
že napiekli veľa dobrôt. Masky v rytme veselej 
hudby roztancovali celý pekne vyzdobený 
kultúrny dom a tak všetci okoloidúci vedeli, 
že Chyzerovce sa znovu v sobotu 24. januára 
výborne bavili. Súčasťou karnevalu boli ceny, 
sladkosti a vtipné súťaže, ktoré sa postarali 
nielen o úsmevné situácie, ale najmä o 
zábavu najmenších masiek. Nevynechali sa 
ani špeciálne kroky a tance, ktoré maskám 
predtancovávali farebné pastelky tvoriace 
viacčlennú masku. Deti sa nedali zahanbiť a 
všetko opakovali bez najmenšieho zaváhania, 
ukázali a predviedli, že chyzeroveckým deťom 
je tanec naozaj veľmi blízky. Kreatívneho 

a farebného popoludnia sa zúčastnila aj 
primátorka Serafína Ostrihoňová, ktorá prišla 
deti nielen podporiť, ale zároveň si s nimi aj 
zatancovala. Akciu ohodnotila slovami, ktoré 
vyzdvihli krásu masiek, radosť detí a tiež rodičov, 
ktorí si dali záležať, aby ich deti boli najkrajšími 
maskami. Zároveň popriala všetkým, ktorí sa 
na nej podieľali, veľa zdravia, šťastia a síl, aby 
sa takýchto podujatí uskutočnilo čo najviac. Do 
víru tanca sa zapojil aj poslanec Jozef Paluška. 
Deti, ktoré výborná atmosféra, a hlavne tanec, 
zmohli, si mohli oddýchnuť pri kreslení v 

pripravených tvorivých dielňach. Ak im bolo 
farieb málo a túžili sa doslovne vyfarbiť, mohli 
tak urobiť v rámci maľovania na tvár. Princezná, 
lienka, spiderman, nindža, pirát, dalmatínec, 
duch, či mladá čarodejnica, to všetko, ba ešte 
viac, ponúkli masky detí, ktoré boli predstavené 
na tradičnom chyzeroveckom karnevale.

Fašiangy v Chyzerovciach pokračovali 
ďalšími akciami ako Karnevalovým plesom pre 
dospelých a ukončili sa 14. februára tradičným 
pochovávaním basy.

M. Petrovičová

Fašiangy v Prílepoch
V malej mestskej časti Zlatých Moraviec – v 

Prílepoch sa v nedeľu popoludní zišli všetci 
milovníci dobrej zábavy. Spevácky súbor 
KOLOVRÁTOK pripravil pre svojich spoluobčanov 
krásne popoludnie pri príležitosti pochovávania 
basy a ukončenia Fašiangu.

Za sprievodu harmoniky, piesňami a básňami sa v 
úvode predstavil Kolovrátok. Po privítaní všetkých 
prítomných hostí pán poslanec Ing. Marek Holub 
poprial prítomným veselé fašiangy a vyslovil 
potešenie, že sa v Prílepoch v malom kultúrnom 
dome – „väčšom ako obývačka“ stretávajú 
obyvatelia v takom hojnom počte. Poprial 
všetkým prítomným veselú zábavu. Potom sa 
svojím programom predviedli najmenšie detičky 
z Materskej školy, ktoré pod vedením Zuzany 
Šalingovej a Mgr. Márie Korchaníkovej zatancovali, 
zaspievali a zarecitovali všetko, čo sa naučili. Ich 
vystúpenie pravidelne obohacuje všetky akcie, 
ktoré sa v tejto časti Zlatých Moraviec konajú a 
rozžiarené očká aj popletené jazýčky, navodia 
v celej sále veselú náladu. Tanček o malých 
muzikantoch v podaní maličkých tanečníkov na 
javisku roztlieskal všetkých prítomných.

Po najmenších sa postupne predstavili mladé 
speváčky, ktoré svojím spevom ukázali, že aj 
mladí ľudia majú blízko k folklóru. Báseň a próza 
vystriedali spev a tanec – fašiangový harmatanec.

Pán Jozef Vencel napísal scénku, v ktorej sa 
predstavili členovia súboru Kolovrátok a vtipným 
príbehom zo života ľudí na dedine sa ľudia v sále 
zabavili a smiech nemal konca. Po scénke speváci 
zaspievali veselé fašiangové a ľudové piesne.

Po veselom príbehu sa na javisku predstavili 
staršie deti s pásmom Svadba, ktoré nacvičila p. 
učiteľka Mgr. Korchaníková s p. Vencelovou. Veru, 
po výkone malých folklóristov sa nemusia Prílepy 
obávať, že by nemal kto pokračovať v ľudových 
tradíciách. Po scénke nasledoval tanec, v ktorom 
sa predstavili deti základných škôl a pod vedením 
p. Mrg. Švecovej zatancovali na ľudovú nôtu.

Zlatým klincom programu a vyvrcholením 
fašiangového popoludnia v Prílepoch bolo 
pochovávanie basy v podaní spomínaného 

súboru Kolovrátok, ktorý si pripravil celý obrad 
pochovávania a vtipným scenárom zavŕšil 
toto vydarené ukončenie zábavy a prípravy na  
40 - dňový pôst.

Pre všetkých prítomných bolo pripravené 
občerstvenie  – chlieb s oškvarkovou nátierkou, 
šišky, fánky , pagáče a nechýbalo ani dobré vínko 
a pre najmenších teplý čajík, či detské šampanské.

Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim a 
členom speváckeho súboru Kolovrátok, ktorý 
pod vedením manželov Vencelových už 4. rok 
pripravil toto krásne podujatie. Tiež všetkým, 
ktorí prispeli na sladkosti pre deti a akoukoľvek 
formou sa pričinili, aby sa fašiangy v Prílepoch stali 
tradíciou.

Zuzana Šalingová
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Vyhodnotenie školské MO vo volejbale žiakov ZŠ

Dňa 21.1.2015 zorganizovalo CVČ z poverenia Okresného úradu, odbor 
školstva v Nitre, školské MO Zlaté Moravce vo volejbale žiakov ZŠ. Počet 
účastníkov podujatia: 29

Výsledky zápasov: ZŠ Robotnícka, ZM – ZŠ Pribinova, ZM 2:0, ZŠ 
Robotnícka, ZM – ZŠ Červený Hrádok 2:0, ZŠ Červený Hrádok – ZŠ 
Pribinova, ZM 0:2

Konečné poradie: 1. ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce,2. ZŠ Pribinova, 
Zlaté Moravce,3. ZŠ Červený Hrádok

Postup na MK si vybojovali chlapci zo ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce.

Vyhodnotenie školské MO vo volejbale žiačok ZŠ

Dňa 23.1.2015 zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia Okresného 
úradu odbor školstva v Nitre školské MO Zlaté Moravce vo volejbale 
žiačok ZŠ. Počet účastníkov podujatia: 32

Výsledky finálových zápasov: 1. ZŠ Topoľčianky – ZŠ Robotnícka, 
ZM 2:0, 2. ZŠ Robotnícka, ZM – ZŠ Pribinova, ZM 2:0, 3. ZŠ Topoľčianky – 
ZŠ Pribinova, ZM 2:0

Konečné poradie: 1. ZŠ Topoľčianky, 2. ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce, 
3. ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

Postup na MK si vybojovali dievčatá zo ZŠ Topoľčianky.
riaditeľ CVČ  Mgr. Jozef Zlatňanský

Súčasťou aktivít Hokejového klubu v Zlatých Moravciach je aj 
organizácia turnajov. Jedného z nich sa v nedeľu, v popoludňajších 
hodinách 15. februára 2015 zúčastnila aj primátorka mesta Serafína 
Ostrihoňová a prednostka Okresného úradu Zita Koprdová, aby 
spoločne s vedením Hokejového klubu odovzdali ocenenia.

Na ľadovej ploche si svoje sily prišli zmerať štyri hokejové kluby 
žiakov tretích a nižších ročníkov. Za prítomnosti a podpory fanúšikov 
tohto zimného športu, príslušníkov klubov a starostlivých rodičov, si 
prvé miesto zaslúžene vybojovali chlapci z Mestského mládežníckeho 
hokejového klubu Nitra, druhé miesto obsadil Hokejový klub Iskra z 
Partizánskeho, tretí výherný pohár si odniesol Hokejový klub Lokomotíva 
do Nových Zámkov a štvrtý v poradí zostal na domácej pôde Zlatým 
Moravciam.

Z každého tímu boli najlepší hráči ocenení hokejkami a odniesli si ich: 
Peter Valent z víťazného družstva MMHK z Nitry, Tomáš Kodak (HK Iskra 
Partizánske), Vít Vadkerti (HK Lokomotíva Nové Zámky) a Michal Minár z 
Hokejového klubu Zlaté Moravce.

Primátorka mesta našich malých hokejistov obdarovala milými 

Nedeľňajší turnaj najmenších hokejistov

Dňa 25.1.2015 odohrali naše deti posledné kolo pozemného hokeja v 
Zlatých Moravciach. Naša prípravka, ako začiatočník v súťaži prekvapila 
a skončila na peknom piatom mieste. Do Play Off postupujú prvé štyri 
tímy. Za výkony podávané v súťaži im všetkým patrí veľká pochvala. 
Pochvalu si zaslúži aj trénerka Kristína Švecová, ktorá sa o deti stará, 
trénuje ich a cestuje s nimi po turnajoch. Do ďalšieho ročníka im prajeme 
veľa podobných úspechov.

Zuzana Jakabová, KPH HOKO

darčekmi v podobe kalendárov a zrkadielok a celému Hokejovému klubu 
a jeho zverencom zapriala ešte veľa úspechov a takýchto príjemných 
a milých športových podujatí. Každý jeden zo zúčastnených hráčov 
tohto turnaja si hrdo so sebou odnášal svoju medailu a nezabudnuteľné 
zážitky, o ktoré sa postaral skvelý tím usporiadateľov Hokejového klubu 
v Zlatých Moravciach.

Ľ. Rosinská

"Infoška" z pozemného hokeja
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Narodili sa
19. 01. Lea Ághová, (N) Bratislava
22. 01. Kenza Polomská, (N) Levice
22. 01. Simon Pupák, (N) Nitra
23. 01. Eliška Frajková, (N) Nitra
26. 01. Dávid Strapko, (N) Nitra
27. 01. Ema Chrenková, (N) Levice
28. 01. Sebastián Rafael, (N) Nitra
30. 01. Roland Lakatoš, (N) Nitra
30. 01. Michaela Šabíková, (N) Nitra
Povedali si áno
30. 01. Mário Madola, Zlaté Moravce a Zdenka
Chovancová, Zlaté Moravce
Jubilanti
03. 02. Anna Mášiková, Zlaté Moravce, 85 r.
08. 02. Július Ďuráček, Zlaté Moravce, 80 r.
13. 02. Mária Dudášová, Zlaté Moravce, 85 r.
13. 02. Bernard Garaj, Zlaté Moravce, 80 r.
17. 02. Martin Gábriš, Zlaté Moravce, 85 r.
17. 02. Jozef Kukučka, Zlaté Moravce, 80 r.
19. 02. Michal Chren, Zlaté Moravce, 85 r.
20. 02. Františka Kočtářová, Zlaté Moravce, 85 r.
21. 02. Alžbeta Pauková, Zlaté Moravce, 85 r.
22. 02. Július Kazík, Zlaté Moravce, 80 r.

Poďakovanie 
Občianskej hliadke

Aj náhody sa častokrát v živote podpíšu 
pod to, že sme svedkami reálneho stavu, 
okolností a situácií, ktoré môžeme vyhodnotiť 
ako stav možného nebezpečenstva. Ešte v 
minulom roku občianka Zlatých Moraviec 
upovedomila koordinátora Občianskej 
hliadky Ľuboša Miadika a člena Jiřího 
Sviteka o veľkej, odkrytej betónovej skruži. 
Táto sa nachádzala v blízkosti Dopravného 
ihriska, neďaleko veľkého parku. Ich reakcia 
nenechala na seba dlho čakať, hneď 
urobili opatrenia, ktorými eliminovali riziko 
možného nešťastia alebo úrazu. Občianka 
im aj touto cestou chce poďakovať za ich 
pohotovú reakciu a ochotu pomáhať tam, 
kde je treba.

Cieľom zriadenia Občianskej hliadky bolo 
posilnenie práce Mestskej polície.

Spracovala M. Petrovičová

Spomienka

Odišiel si cestou, kde každý chodí sám,
len dvere spomienok si 

nechal otvorené dokorán.

Už v tomto roku, si dňa 21. mája 
pripomenieme 5. výročie, smutných 
päť rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko a brat 

Vladimír Bíbel

Je to dosť dlhá doba, ale naša spomienka 
na Teba je stále živá. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku.

S láskou spomína manželka Jarmila, 
deti Jarmila, Vladimíra a Tomáš, 

vnúčatá, brat Jozef a Milan so sestrami 
a Poľovnícke združenie Jelenec.

02/001/2015/PČ, 02/001/2015 – 2502/DZ

Opustili nás

09. 01. Michal Škula, 1963, Žitavany
11. 01. Pavlína Duchonová, 1927, 
Zlaté Moravce
11. 01. Karolína Síkorská, 1921, Vráble
14. 01. Mária Kostolányová, 1934, 
Zlaté Moravce
15. 01. Mária Drahošová, 1933, Zlaté Moravce
16. 01. Helena Podhányiová, 1928, 
Zlaté Moravce
19. 01. Ján Koprda, 1943, Lovce
20. 01. Stanislav Páleník, 1957, Zlaté Moravce
20. 01. Mária Stolárová, 1929, Piešťany
23. 01. Peter Višňák, 1955, Zlaté Moravce
26. 01. Milan Segéň, 1953, Zlaté Moravce
27. 01. Mária Kaiserová, 1919, Zlaté Moravce
27. 01. Jaroslav Kováč, 1957, Machulince
27. 01. Milada Pallerová, 1955, 
Tekovské Nemce
28. 01. Albína Hučková, 1930, Zlaté Moravce
29. 01. Paulína Rubaninská, 1946, 
Zlaté Moravce
01. 02. Ladislav Sárközy, 1953, Čaradice
01. 02. Rudolf Šmiriak, 1937, Zlaté Moravce
01. 02. Etela Žuškovičová, 1926, Nitra
02. 02. Július Valach, 1933, Zlaté Moravce
03. 02. Ing. Karol Paulov, 1933, Mankovce
04. 02. Pavel Orolín, 1935, Topoľčianky
05. 02. Libor Gašparík, 1956, 
Tesárske Mlyňany
05. 02. Zdenka Pechová, 1949, Zlaté Moravce
06. 02. Jozef Mihalička, 1929, Velčice
07. 02. Mária Mesková, 1939, Topoľčianky
08. 02. Júlia Valašíková, 1926, Choča
11. 02. Ondrej Mráz, 1943, Čaradice
12. 02. Lýdia Falářová, 1951, 
Volkovce - Olichov
12. 02. Mária Šutková, 1928, Tesárske Mlyňany
13. 02. Mária Valachyová, 1932, Zlaté Moravce
14. 02. Valéria Hudecová, 1938, Sľažany
15. 02. Milan Pánik, 1934, Zlaté Moravce
17. 02. Ján Herda, 1941, Zlaté Moravce
17. 02. Magdaléna Rajtarová, 1957, 
Zlaté Moravce
18. 02. Terézia Kériová, 1936, Beladice
18. 02. Vladimír Šabo, 1946, Obyce
18. 02. Tomáš Smutný, 1990, Beladice

Pohotovosť lekární
01. 03. - 31. 03. Lekáreň Dr. MAX, OC 

Tesco, Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce, 
denne od 8.00 do 20.00 h, 

kontakt: 0901 961 090

S poločenská 
       kronika

Symbol hrozna
So zmenou postu primátora prišla 

aj zmena loga Tekovských novín. 
Štvorlístok Petra Lednára nahradil 
symbol hrozna, ktorý je primátorke 
Serafíne Ostrihoňovej veľmi blízky.

V kresťanskej viere sa v histórii strapce 
hrozna pripisovali symbolu spasenia a 
vykúpenia. Výhonok révy s hroznom 
sa už veľmi dávno spájal s božím 
požehnaním a podľa Biblie bol prvým 
znamením, že sa Izraelčania dostali 
do Zasľúbenej zeme. Tento symbol s 
príchodom Ježiša Krista kresťania zdedili 
a dali mu v spojení s vínom, ako jeho 
posvätnou krvou, nový a hlbší význam.

Ľ. Rosinská
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Pozvánky
> Mestské múzeum v Zlatých Moravciach 

Vás srdečne pozýva na výstavu výtvarných 
diel Alice Remišovej – Kvety, ktorá bude 
slávnostne otvorená 1. marca o 14.00 h a 
potrvá do 30. marca.
> Teatro Colorato Bratislava uvedie 

divadelnú hru Karol Wojtyla: „Lúče 
otcovstva“ (poetické zamyslenie v jednom 
obraze). Účinkujú: Jana Valocká, Monika 
Potokárová, Štefan Bučko, réžia: Peter 
Weinciller, hudba: Igor Baar, dramaturgia: 
Juraj Fotul. Dňa 1. marca o 16.00 h v KD v 
Čiernych Kľačanoch. Vstupné: 5 €, predpredaj 
vstupeniek denne na tel. číslach: 0910 674 975, 
0902 256 832, 0949 244 252
> Dňa 2. marca o 18.00 h – Radošinské 

naivné divadlo, Stanislav Štepka: SČISTA – 
JASNA – Druhá správa o mojom dvadsiatom 
storočí (1950 - 2000), divadelná sála MSKŠ, 
vstupné 11 €.
> V nedeľu 8. marca sa v čase o 16.00 h v 

MSKŠ uskutoční kultúrne podujatie k MDŽ 
– vystúpi FS INOVEC pod vedením Ing. 
Radovana Bakaľára, vstup zadarmo.
> Občianske združenie Život a zdravie v 

spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce 
Vás srdečne pozýva na 11. ročník cyklu 
prednášok o zdravom životnom štýle 
– program NEW START®: 11. marec o 17.00 h 
Zdravie v pohybe - Peter Studený, lektor* OZ 

Život a zdravie,
25. marec o 17.00 h Môj život so sklerózou 

multiplex - Kvetoslav Krnáč. Ďalšie plánované 
stretnutie: 8. apríl o 17.00 h. Každú druhú 
stredu v Dennom centre (klub dôchodcov) 
Zlaté Moravce. Vítaní sú všetci bez rozdielu 
veku. Akcie organizuje Občianske združenie 
Život a zdravie v spolupráci s Denným 
centrom Zlaté Moravce *Odborným 
garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ 
ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA). 
Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.
sk; www.zivotazdravie.sk
> Piatok 13. marca od 20.00 do 04.00 h – DJ 

LATECH B-DAY PARTY *29* - Quadraton 
club, Zlaté Moravce – LATECH, JOHNNIE, 
MICHAEL J., LAMONE GATE
> Nedeľa 15. marca o 12.00 h – Obecný 

úrad v Čiernych Kľačanoch, miestny odbor 
Matice Slovenskej a BK Pyxida Čierne Kľačany 
usporiadajú 21. ročník cestného behu 
Čiernokľačianska Pyxida.
> Dňa 22. marca o 16.00 h v MSKŠ– 

kultúrne podujatie pre rodičov s deťmi 
– divadelné predstavenie „Zabudnutý 
čert“ - na motívy Jána Drdu, účinkujú: Janka 
Puklušová a Ferko Balog, vstupné 2 €.
> V pondelok 30. marca v čase o 15.00 h sa 

v priestoroch MSKŠ uskutoční podujatie ku 
Dňu učiteľov s programom Základnej 
umeleckej školy.
> Dňa 17. apríla o 18.00 h vystúpi v divadelnej 

sále MSKŠ Duo Jamaha&Tom Mandl 
(Ruku hore dám tour 2015), vstupné 10 €, 
rezervácie a predpredaj vstupeniek v MSKŠ.
> Divadelné predstavenie „Štyria 

na kanape“ (zaručene neverná komédia) 
sa odohrá 20. apríla v čase o 19.00 h v 
MSKŠ. Účinkujú: Petra Polnišová, Henrieta 
Mičkovicová, Emil Horváth, Richard Stanke, 
Ľuboš Kostelný alt. Michal Kubovčík, réžia: 
Eduard Kudláč. Predpredaj vstupeniek v cene 
14 € a pred vystúpením 17 €.
> Na 28. apríl sa v MSKŠ pripravuje 

vystúpenie pre deti „Fíha – tralala“, 
predaj lístkov cez Tiket portál.

Zápis detí do materských škôl na 
školský rok 2015/2016 sa bude konať v 
nasledovných termínoch:

MŠ Kalinčiakova (Kalinčiakova č. 12) – 
od 16.2.2015 do 16.3.2015

MŠ Štúrova (Štúrova č. 15) – od 16.2.2015 
do 13.3.2015 a počas celého šk. roka (pokiaľ 
dovolí kapacita školy)

MŠ Slnečná (Slnečná č. 2) – od 16.2.2015 
do 16.3.2015 denne v budove materskej školy

MŠ Prílepy (Parková č. 2) – od 16.2.2015 
do 16.3.2015

MŠ Žitavské nábrežie (Žitavské 
nábrežie č. 1) – od 16.2.2015 do 16.3.2015

Súkromná MŠ (Štúrova č. 15) – od 
15.2.2015 do 15.3.2015

V minulosti sa ľudia snažili čas Fašiangov 
všestranne využiť na veselosť a zábavu. Všetko 
bolo dovolené. Obliekali sa do masiek, ktoré 
mali, okrem zábavnej funkcie, aj ochranný 
význam. Na záver pochovávali basu. 

Ukončenie fašiangového obdobia, spojené 
s pestrým programom, sa konalo 17. februára 
v divadelnej sále Mestského strediska kultúry 
a športu. „Srdečne Vás vítame na dnešnom 
pochovávaní basy. Sme veľmi radi, že ste 
prijali naše pozvanie,“ týmito slovami otvorila 
zábavný program Klaudia Ivanovičová. Po 
privítaní návštevníkov akcie porozprávala o 
fašiangoch.

Program tvorili vystúpenia DFS Lupienok 
pod vedením Márie Ďurčekovej, tanečnej 
skupiny Street Lup s choreografiou Diany 
Dvořákovej, spevácko-heligonkárskeho dua 
Romanky Ďurčekovej s Lukášom Kouřilom a 
FSk Chyzerovčanka. Každý si prišiel na svoje 

pri kultúrnom pásme rytmického tanca, spevu 
veľmi dobre známych piesní, veršovačiek a 
vtipných hovorených vsuviek.

Záverečný ceremoniál pochovávania basy sa 
neobišiel bez smútku a plaču. Ako povedala v 
úvode Klaudia Ivanovičová, tento symbolický 
pohreb znamená posledné minúty zábavy a 

veselosti, ktoré vystrieda pôst.
Pri odchode boli vo vestibule pripravené 

na ponúknutie pre Fašiangy typické chutné 
lekvárové šišky a pre tých maškrtnejších aj 
malinová pena.

M. Petrovičová

Ukončenie  fašiangového obdobia

w w w . z l a t e m o r a v c e . i n f o


