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Dočasná pomoc 
s pitnou vodou
V rôznych médiách sa objavujú správy 

vrhajúce zlé svetlo na Mesto a jeho vedenie pre, 
vraj, jeho nečinnosť v probléme s vodovodnou 
prípojkou na našich viniciach.

Pre množstvo otázok od občanov, ktorých 
už niekoľko rokov trápia otázky ohľadne 
kanalizácie a vodovodných prípojok, som sa 
v priebehu minulého roka obrátila priamo 
na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť 
a poprosila ich o písomné stanovisko, v ktorom 
sa k danému problému v tom čase vyjadrili 
nasledovne a ktoré je aj po roku stále aktuálne:

Kedy plánuje spoločnosť ZsVS, a.s. so 
začatím a ukončením realizácie projektu 
na rozšírenie vodovodu a kanalizácie 
nášho mesta Zlaté Moravce? Ak to nemá 
byť tento rok, čo je dôvodom oddialenia?

ZsVS, a.s. bol poskytnutý nenávratný finančný 
príspevok z Operačného programu životné 
prostredie v roku 2011. Zmluva o poskytnutí NFP 
bola podpísaná 22. augusta 2011. Predmetom 
tohto projektu je modernizácia a dobudovanie 
ČOV Zlaté Moravce a dobudovanie kanalizácie 
v meste Zlaté Moravce v celkovej dĺžke 6,12 km. 
Podiel spolufinancovania zo strany ZsVS, a.s. je 
1 885 000 €.

V súčasnosti prebieha proces verejného 
obstarávania na dodávateľa stavebných prác 
a poskytovateľa stavebného dozoru. Vzhľadom 
na časovú náročnosť procesu verejného 
obstarávania, legislatívne zmeny počas 
tohto procesu, množstvo dotazov zo strany 
uchádzačov a tiež aj z dôvodu, že každý krok 
v rámci procesu VO podlieha schvaľovaniu MŽP 
SR, ako poskytovateľa finančných prostriedkov, 
nie je možné presne určiť ukončenie tohto 
procesu. Zo strany ZsVS, a.s. sú podnikané 
všetky kroky, aby fyzická realizácia prác na 
tomto projekte začala v roku 2013.

Splnilo si Mesto Zlaté Moravce svoje 
povinnosti voči vašej spoločnosti v rámci 
svojich kompetencií? Je ešte zo strany 
Mesta potrebné urobiť nejaké kroky?

V rámci prípravy projektov a jednotlivých 
konaní k územným rozhodnutiam a stavebným 
povoleniam sú žiadané stanoviská a súhlasy 
všetkých dotknutých osôb a inštitúcií. Ak 
v procese jednotlivých konaní boli zo strany 
dotknutých osôb a inštitúcií vznesené 
pripomienky, tieto boli zapracované a brané do 
úvahy.

Ako môže Mesto Zlaté Moravce ešte 
ovplyvniť alebo urýchliť proces realizácie 
projektov?

V rámci vyššie uvedeného projektu nemá 
mesto Zlaté Moravce žiadnu možnosť v rámci 

FARMÁRSKE TRHY 
AJ V ZLATÝCH MORAVCIACH

Produkty lokálnych pestovateľov, chovateľov 
a výrobcov potravín nájdete už aj v našom 
meste. Od augusta sa každý pondelok budú 
konať tradičné farmárske trhy. Keďže sa 
v poslednej dobe zvýšil dopyt po výrobkoch 
od regionálnych dodávateľov, primátor 
mesta Peter Lednár sa rozhodol podporiť 
nezávislých pestovateľov, miestnych farmárov 
a slovenských výrobcov a zaradiť sa tak 
k mestám, ktoré svojim obyvateľom ponúkajú 
širokú paletu domácich špecialít.

Na farmárskych trhoch je možné zakúpiť 
mliečne výrobky, čerstvé domáce pečivo, 
koláče, ovocie, bioprodukty, či ručne vyrábané 
hračky a dekorácie.
 Trhy sa budú konať každý podnelok od 

8.00 h do 18.00 h.
Na trhoch môžete ochutnať domáce 

produkty, porozprávať sa s farmármi, ktorí 
Vám poradia najlepšie recepty a spôsob ich 
prípravy.

-red-

svojich kompetencií urýchliť alebo ovplyvniť 
proces realizácie projektov financovaných 
z OPŽP.

ZsVS, a.s. má v investičnom pláne pre rok 
2013 zahájené 4 akcie väčšieho rozsahu 
na budovanie vodárenskej infraštruktúry, 
ktoré predstavenstvo spoločnosti mesačne 
vyhodnocuje na svojich zasadnutiach. Ide 
o infraštruktúru v Seredi, Topoľčiankach, 
Zlatých Moravciach a akciu ČOV Sever (regióny 
Topoľčany, Partizánske, Bánovce). Na všetky tieto 
akcie má vodárenská spoločnosť vyčlenené 
vlastné finančné prostriedky na úhradu podielu 
nákladov spojených s realizáciou stavebných 
prác podľa pôvodných očakávaní realizácie 
prác v roku 2013. Do súťaže o získanie zákazky 
na realizáciu tejto investičnej akcie sa prihlásilo 
15 uchádzačov. Rozpočtové náklady stavby 
podľa projektovej dokumentácie predstavujú 
18 mil. € a očakáva sa, že proces verejného 
obstarávania – elektronická dražba vygeneruje 
podstatne nižšie skutočné náklady obstarania 
stavby.

Primátor nemôže v rámci svojich 
kompetencií ovplyvniť, ani urýchliť proces 
realizácie kanalizácie a vodovodných 
prípojok.

Nebolo ľahké nájsť strategický plán na 
celkovú realizáciu projektu podľa predstáv 
a návrhov zo strany mesta k spokojnosti 
všetkých dotknutých strán. Nakoniec sa však 
predstavenstvo ZsVS, a.s. a vedenie Mesta Zlaté 
Moravce zhodli a dohodli.

Stále platí, že spomínaná investičná akcia 
by mala byť zrealizovaná najneskôr 
v roku 2015. Ešte raz zopakujem stanovisko 
a vyjadrenie generálneho riaditeľa ZsVS, a.s., že 
za Mesto Zlaté Moravce si primátor Ing. Peter 
Lednár, CSc. všetky povinnosti v rámci svojich 
kompetencií splnil a že Mesto Zlaté Moravce 
nemôže nijako proces realizácie projektu 
urýchliť, ani ovplyvniť.

Preto sa posledný júlový týždeň našlo 
dočasné riešenie v podobe cisternového auta 
s pitnou vodou, ktoré by malo občanom v tejto 
časti mesta dočasne pomôcť, aj keď v dnešnej 
dobe si len málokto z nás vie život bez pitnej 
vody predstaviť.

Situácia je pre všetkých zúfalá a nie je 
následkom zlyhania ľudského faktora, ani 
nezodpovedného prístupu jednotlivcov, 
ale skôr celkového systému a legislatívneho 
procesu, ktorému realizácia projektu podlieha.

Ľubomíra Rosinská

Na otázky odpovedal generálny  
riaditeľ ZsVS, a.s. Ing. Ján Podmanický
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Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
na svojom 36. zasadnutí, ktoré sa konalo 14. 
augusta 2014 prerokovalo Návrh na určenie 
rozsahu výkonu funkcie primátora mesta 
Zlaté Moravce na volebné obdobie 2014 – 
2018 a Návrh na určenie volebných obvodov 
v meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 
2014 a určenie počtu poslancov v jednotlivých 
obvodoch.

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na celé nasledujúce 
volebné obdobie 2014 – 2018 určilo rozsah 
výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce 
na 100%.

Počet poslancov na volebné 
obvody sa znižuje z 19 na 17

V súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
Mestské zastupiteľstvo schválilo volebné 
obvody a počty poslancov v jednotlivých 
obvodoch 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

počet volených poslancov: 6
II. volebný obvod zahŕňa ulice: 1. mája 

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

počet volených poslancov: 9
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

počet volených poslancov: 1
IV. volebný obvod (mestská časť 

Prílepy) zahŕňa ulice: Čierna dolina, Hlavná, 
Horný majer, Nová, Obecná, Parková 

počet volených poslancov: 1
Ľ. Rosinská

Výroba ovocných destilátov

Technické služby mesta Zlaté Moravce  
oznamujú, že od 2. septembra 2014 začínajú 
v pálenici výrobu ovocných destilátov.

Záujemcovia o výrobu destilátov sa môžu  
prihlasovať od 12. augusta 2014 počas  
pracovných dní a to v čase od 07.00 h do 09.00 h 
osobne v pálenici (Žitavské nábrežie 3) alebo na 
telefónnom čísle 037/ 6323203.

Prerušenie 
distribúcie elektriny

Mestský úrad Zlaté Moravce v mene 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie 
distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom 
znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania 
plánovanej práce na zariadeniach distribučnej 
sústavy, budú v uvedených dňoch bez 
dodávky elektriny nasledovné ulice:

3. septembra v čase od 07.30 h do 15.30 h: 
Chyzerovecká č.137, Palárikova č. 1, 10, 11, 
12, 14, 14/-, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23/A, 24, 
25/ZA, 26, 29, 29/ZA, 3, 31, 32, 33, 35, 4, 5, 7, 8, 9

4. septembra v čase od 07.30 do 17.00 h: 
Chyzerovecká č. 107, 108, 110, 111, 112, 114, 
115, 117, 126, 127, 128, 130, 131, 134, 136, 137, 27, 
29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 62, 
63, 64, 67, 69, 70, 71, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 
88, 91, 92, 93, 94, 97, 98, Palárikova č. 1, 10, 11, 
12, 14, 14/-, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23/A, 24, 
25/ZA, 26, 29, 29/ZA, 3, 31, 32, 33, 35, 4, 5, 7, 8, 9

ZMEnA VO VOLEbnÝCH ObVOdOCH

Klientske centrum už aj v Zlatých Moravciach
Vnútorné priestory v budove, v ktorej sídli Okresný úrad Zlaté Moravce, prechádzajú 

v súčasnosti rekonštrukciou (prízemie), za účelom vytvorenia Kontaktného administratívneho 
miesta občanov – Klientského centra. Podľa oznámenia zverejneného na internetovej stránke 
Ministerstva vnútra, má Klientské centrum poskytnúť občanom okresu Zlaté Moravce aj služby, 
pre ktoré je potrebné cestovať na Okresný úrad do Nitry. Okrem iného má byť jeho súčasťou aj 
Obvodné oddelenie policajného zboru a referát Krajského dopravného inšpektorátu.

Klientske centrum vzniká v rámci reformy ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) 
a malo by občanovi umožniť vybaviť všetky agendy štátnej správy (živnostenská, katastrálna, 
pozemková, priestupková, dopravná, životného prostredia, výdaj dokladov, prihlasovanie áut) 
na jednom mieste.

Ľ. Rosinská
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„Srdečne Vás vítam na 3. ročníku 
folklórnych slávností „Vitajte, susedia“, 
ktorý je o to významnejší, že sa koná 
v období, kedy si pripomíname 660. 
výročie prvej písomnej zmienky 
o Prílepoch,“ 

zazneli slová poslanca Mestského 
zastupiteľstva za mestskú časť Prílepy Ivana 
Hritza v úvode slávnostného podujatia, ktoré 
sa konalo 16. augusta 2014 pred Kultúrnym 
domom v Prílepoch. Vo svojom príhovore 
oboznámil prítomných s bohatou históriou 
obce a menovite privítal vážených hostí: 

zástupcu NSK a vedúceho Oddelenia kultúry 
a športu Miloša Baču, poslankyňu NSK 
Serafínu Ostrihoňovú, primátora mesta Zlaté 
Moravce Petra Lednára, starostu obce Martina 
nad Žitavou Slavomíra Fabiana, poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
Ivana Hritza, Jozefa Tonkoviča a Dušana Husára.

„Považujem si za veľkú česť, že som sa mohol 
tejto milej slávnosti za Nitriansky samosprávny 
kraj zúčastniť aj ja. Je dobré a pekné, že takíto 
ľudia, ktorí, ako sa hovorí, už majú niekoľko 
krížikov, si stále udržujú mladíckeho ducha 
a verím, že na udržanie našich ľudových tradícií 

ešte nájdu mnoho svojich nasledovníkov, ktorí 
ich budú posúvať ďalším a ďalším generáciám. 
Dovoľte mi, aby som Vás pozdravil aj v mene 
Vášho rodáka predsedu NSK Milana Belicu, 
za ktorého odovzdávam primátorovi mesta 
Zlaté Moravce a poslancovi mestskej časti 
Prílepy zlatú Pamätnú plaketu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a Pamätný list predsedu 
NSK s jeho osobným prianím, aby sa tejto 
mestskej časti darilo, aby sa darilo čo najlepšie 
Vám, obyvateľom, ktorí tu žijete, aby sa darilo 
celému mestu Zlaté Moravce,“ prihovoril sa 
všetkým zúčastneným Miloš Bača.

Vitajte, susedia na oslavách
660. výročia v Prílepoch
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Milé slová Prílepčanom, ako aj všetkým 
prítomným „susedom“ zazneli aj v príhovore 
primátora Petra Lednára:

„Na tohtoročný, výnimočný, v poradí už tretí 
ročník folklórnych slávností v Prílepoch, som sa 
tešil o to viac, že sa koná pri príležitosti krásneho 
okrúhleho jubilea. Nie každému primátorovi 
je dopriate zdieľať so svojimi občanmi radosť 
z podujatí, akou je aj táto. Preto si nadovšetko 
túto príležitosť vážim a som nesmierne hrdý, že 
mi Boh doprial toľkej cti, aby som sa Vám dnes 
mohol prihovárať z pozície primátora mesta 
Zlaté Moravce.

Milí Prílepčania, rád by som Vám chcel 
poďakovať za všetko Vaše úsilie, za Vašu 
pohostinnosť, skromnosť a za to všetko, 
čo robíte. Moja vďaka patrí v tejto chvíli 
predovšetkým celému Občianskemu 
združeniu Kolovrátok, ktoré pracuje pod 
vedením manželov Vencelových. Iste budete 
všetci so mnou súhlasiť, keď spomeniem 
ich dobrosrdečnosť, vďaka ktorej dokázali 
toľkých ľudí dobrej vôle viesť spoločne tým 
správnym smerom.“ Všetkým prítomným 
zaprial Peter Lednár dobrú zábavu pri folklóre 
Horného Požitavia, spokojnosť, pre túto chvíľu 
odpútanie sa od každodenných povinností 
a milé spomienky v srdciach na krásnu udalosť 
prežitú so skvelými ľuďmi, akými Prílepčania sú. 
„Ďakujem Vám!“

Slávnostným programom, ktorým nás 
sprevádzala Dáša Kunkelová, zazneli piesne 
a scénky v doprovode ľudovej hudby 
folklórneho súboru Pelúsok, folklórnej skupiny 
Kamenec, speváckeho súboru Širočina, 
folklórneho súboru Volkovčanka, speváckeho 
súboru Kolovrátok a Jána Ďurecha. Na úvod 
i na záver podujatia si všetci speváci, hudobníci 
a ostatní prítomní spoločne zaspievali, zahrali 
a zatancovali a ako už býva v Prílepoch zvykom, 
dobre sa občerstvili, porozprávali pri dobrom 
guláši a chutných domácich koláčoch.

„Poprial by som našej obci, aby sa aj naďalej 
rozvíjala a dúfam, že tento rozvoj bude 

pokračovať aj v budúcnosti v oveľa väčšej miere, 
ako doteraz. Ďakujem celému Kolovrátku, 
zvlášť manželom Vencelovým a všetkým, 
ktorí nám pomáhajú, aby sme sa takto mohli 
spoločne zabávať aj naďalej,“ zaznelo počas 
akcie osobitné prianie pána Hritza.

Občanom Prílep na záver venoval zopár 
slov aj pán Bača: „Toto jubileum bolo dobrou 
príležitosťou k uvedomeniu si histórie 
a krásnych tradícií, ktoré Prílepčania majú 
a verím, že im bude podnetom k váženiu si 
svojich dejín a že skutočne urobia maximum, 
aby sa im tu aj naďalej spokojne žilo.“

Oslavy 660. jubilea obce pokračovali v nedeľu 
17. augusta o 8.00 h slávnostnou svätou omšou 
v Prílepskom kostolíku, ktorú celebroval 
dôstojný pán Peter Patúc s prílepským 
rodákom Donom Jurajom Malým.

Za redakciu Tekovských novín, webového 
portálu zlatemoravce.info a tých, ktorým 

hovorím rovnako z duše, Vám, milí Prílepčania, 
prajem stále takú veselú náladu, akú máte 
vždy, keď sa stretneme, stále toľko úprimných 
úsmevov, ako nám vždy venujete, stále viac 
a viac takých príjemných a srdečných ľudí 
medzi Vami, akými ste vy sami a nech sa Vám 
všetkým to dobré, čo rozsievate počas Vašich 
akcií, viacnásobne vráti. Ďakujeme za Vašu 
pohostinnosť, láskavosť a radosť, ktorou nás 
vždy obdarujete.

Veľké poďakovanie patrí aj sponzorom osláv, 
Mestu Zlaté Moravce, MSKŠ, firme PKP – Jurajovi 
Kabátovi, firme Demar – Mariánovi Lukymu, 
firme Videoexpres – Františkovi Kabátovi, 
Anne Rumankovej, firme Rebiop – Stanislavovi 
Repovi, Jánovi Ďurechovi a poslancom Ivanovi 
Hritzovi a Dušanovi Husárovi

Ľubomíra Rosinská
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„Vážení hostia, srdeční Lupiniari, milí účinkujúci 
a drahí priatelia, ani nespočítam koľkýkrát 
som sa s Vami prišiel zabaviť, oddýchnuť si od 
každodenných povinností a som veľmi rád, že 
môžem znovu pri Vás pookriať. Chvíle strávené 
s dobrosrdečnými, pracovitými a nezištnými 
ľuďmi si neskutočne vážim a s radosťou 
sa k Vám preto vždy vrátim,“ zazneli slová 
primátora mesta Zlaté Moravce Petra Lednára 
v úvode piateho ročníka folklórnych slávností 
v mestskej časti Chyzerovce, ktorá sa konala 9. 
augusta 2014.

Tradičné podujatie prehliadky folklórnych 
súborov Horného Požitavia sa slávnostne 
zahájilo piesňovým a tanečným vstupom 
domáceho detského folklórneho súboru 
Lupienok a svojím slovom nás ním po celý čas 
sprevádzala Radmila Dubcová.

Pozvanie prijali: poslanec NR SR a zároveň 
poslanec NSK Marián Kéry, poslankyňa NSK 
Serafína Ostrihoňová, primátor mesta Zlaté 
Moravce Peter Lednár, poslanci MsZ Dušan 
Husár, Ivan Hritz a Jozef Tonkovič.

„Vítam Vás u nás doma, u nás doma 
v Chyzerovciach. Lupiniarska paráda dnes 
oslavuje svoje piate narodeniny. Dnes je 
v Chyzerovciach sviatok ľudových tradícii 
a slovenského folklóru a sme veľmi radi, že ho 
dnes oslávite s nami,” privítal hostí predseda 
Občianskeho združenia Chyzerovce Ján Drahoš. 
Jeho srdečné poďakovanie patrilo všetkým, 
ktorí sa podieľali na prípravách na tomto 
podujatí – „Bez Vás všetkých by sme tu neboli.“

„Som rád, že OZ Chyzerovce už piatykrát 
organizuje prehliadku folklórnych súborov 
pod názvom Lupiniarska paráda a som rád, že 
aj Nitriansky samosprávny kraj, ktorého som 
poslancom aj ja, prispieva na podobné akcie 
v celom Nitrianskom kraji nemalými finančnými 
prostriedkami. Želám všetkým ľuďom v tejto 
mestskej časti to najlepšie a aby v tejto tradícii 
pokračovali aj naďalej,“ prihovoril sa prítomným 
poslanec NR SR Marián Kéry.

Krásne dedičstvo našich prastarých rodičov 

Piate folklórne
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v podobe nádherných ľudových piesní, 
tancov, hudby a scénok sme si mohli spoločne 
vychutnať prostredníctvom chyzeroveckých 
folklórnych skupín – Lupienok, Street Lup, 
spevácko-heligonkárskeho dua Romanka 
a Lukáš, Chyzerovčanky a hosťujúcich skupín 
– Bojničan, Briezka, Volkovčanka, Pelúsok, 
Kolovrátok, Rocháň a detského folklórneho 
súboru Zlatňanka.

Chyzerovčania sú známi nielen tým, že 
sú šíriteľmi našich prekrásnych slovenských 
ľudových tradícií, ale práve vďaka ich dobrým 
srdciam, usilovnosti a šikovnosti. Táto mestská 
časť napriek ťažkej dobe stále kvitne. Dôkazom 
toho je aj ďalšie zveľadenie tohto prostredia 
vďaka projektu, ktorý bol vypracovaný 
Mestom Zlaté Moravce s finančnou podporou 
Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne 
v Nadácii Pontis.

Primátor poďakoval predsedovi Občianskeho 
združenia Chyzerovce – Jánovi Drahošovi 
a členke Márii Ďurčekovej, ktorí boli v úzkej 
spolupráci s Mestom nápomocní pri prácach 
na projekte a ktorí vždy promptne reagovali 
k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. 
Keďže jednou z podmienok k jeho realizácii 
bolo zapojenie dobrovoľníkov, jeho srdečné 
poďakovanie patrilo aj všetkým ostatným 
ľuďom, ktorí k spoločnému dielu akokoľvek 
prispeli.

„Som na Vás hrdý, Chyzerovčania! To, čo robíte 
a ako to robíte, je skutočne skvelé,“ vyjadril sa na 
záver svojho príhovoru primátor Peter Lednár 
a poprial všetkým dobrú náladu, úžasný zážitok 
a maximálnu spokojnosť pri spomienkach na 
ďalšiu jedinečnú akciu.

Ľubomíra Rosinská

slávnosti v Chyzerovciach
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„Koríme sa lekárom, obdivujeme 
vedcov, umelcov i učiteľov, no ľúbiť 
naozaj dokážeme aj toho, kto vytvára 
život tu na zemi, pred našimi očami, kto 
seje, sadí, štepí, ktorý v jednej osobe je aj 
učiteľ aj lekár aj objaviteľ. Naša láska patrí 
záhradkárovi, včelárovi, vinohradníkovi, 
vinárovi, ktorý v jednej osobe aj dávajú 
nám zdravé pôžitky a vytvárajú nám 
životné prostredie nielen pre nás, ale aj 
budúce generácie.“ (Katarína Lazarová)

Medzi zanietených záhradkárov 
a milovníkov prírody sa radí aj 
primátor mesta Zlaté Moravce Ing. 

Peter Lednár, CSc. Jeho záujmy a štúdium na 
vysokej škole v Nitre ho spojili s erudovaným 
odborníkom v oblasti ovocinárstva 
a záhradkárstva prof. Ing. Ivanom Hričovským, 
DrSc, ktorého považuje za novodobého 
nástupcu Juraja Fándlyho.* Rokmi sa z nich 
stali najlepší priatelia a práve na podnet Petra 
Lednára prijala táto významná osobnosť 
pozvanie na členskú schôdzu Občianskeho 
združenia chyzeroveckých záhradkárov, ktorá 
sa konala v nedeľu 17. augusta v priestoroch 
Kultúrneho domu v Chyzerovciach.

Znalosti, vedomosti a cenné rady na slovo 
vzatého odborníka ocenili všetci prítomní.

Reálny postreh primátora, že človek vývoj 
počasia nevie ovplyvniť, ale má dosah 
a značný vplyv na to, čo je potrebné spraviť 
pre maximálnu elimináciu anomálií, ktoré 
sa v prírode dejú, doplnil profesor Hričovský 
pútavou prednáškou. Jej obsah bol zameraný 
na aktuálne záhradkárske úkony týkajúce sa 
prioritne rezu kôstkovín (broskyne, marhule, 
čerešne, višne, slivky, ringloty) a drobného 
bobuľového ovocia ( ríbezle, egreše, maliny, 
jahody, černice, hrozno…). Pozornosť bola 
okrem zberu a skladovacích priestorov 
venovaná aj zeleninovej záhradke.

Pri téme, kde zohrával hlavnú úlohu orech, 

Chyzeroveckí záhradkári privítali ivana Hričovského

sme sa, okrem iného, dozvedeli zaujímavosť, 
že kedysi ho naši otcovia a starí otcovia 
vysádzali pri hnojisku, kde plnil ochrannú, 
teda oxidačnú funkciu. Aj v súčasnosti je 
vhodným miestom na jeho vysadenie blízkosť 
kompostu. Spotreba orechov na osobu a rok 
sa pohybuje v čísle 30 dkg jadra, pričom by 
sa toto číslo malo podľa prednášajúceho 
vyšplhať na hodnotu 1,5 kg.

Orechy zároveň zohrávajú dôležitú 
súčasť receptu a návodu pána profesora 
na dlhovekosť a krásu, ktorý spočíva 
v každodennej konzumácii dvoch jabĺk, dvoch 
orechov a lyžičke medu, u pánov odporúča 
skonzumovať o jeden orech viac.

Okrem praktických rád zameraných na 
pestovanie sliviek vyzdvihol, že je viac ako tisíc 
rokov považovaná za liečivý strom, pričom 
poukázal na prospešnosť tohto ovocia pre 
ľudské zdravie, kde je vhodnou alternatívou 
aj v sušenom stave. Sú skvelým bojovníkom 
proti stresu, zlepšujú zrak a zabojujú aj pri 
zabúdaní. Spotreba sliviek na osobu a rok 
dosahuje 2,8 kilogramu.

Na pehovitosť jabĺk prejavujúcu sa hnedými 
fľakmi je v tomto období vhodné spraviť 
postrek listovým hnojivom s vyšším obsahom 
vápnika.

Všetci záhradkári by mali zbystriť pozornosť 
vzhľadom k tomu, že je najvyšší čas na 
výsadbu jahôd, ktoré by po tomto úkone 
mali mať trvácnosť maximálne 3 – 4 roky. Pre 
štvorčlennú rodinu odporúča pán Hričovský 
minimálne 30 sadeničiek.

Za aktuálne sa v tomto období považuje 
v prípade preťaženia stromov úrodou 
používanie drevených podopierok. Vzhľadom 
k tomu, že v tomto období oberáme všetky 
letné odrody a začíname aj jesenné, je 
neklamným znakom zrelosti a teda vhodnosti 

oberania ovocia odpadnutie stopky pri jej 
jemnom zdvihnutí a tmavosť jadierok pri 
rozrezaní plodu.

Túžbou pána Hričovského je, aby sme mali 
na Slovensku domácu produkciu a dostali ju 
z našich záhrad na trh.

„Ak my, záhradkári, nebudeme robiť osvetu, 
tak naša práca je zbytočná,“ vyjadril sa na 
adresu tohto poslania Ivan Hričovský.

Veľmi príjemné popoludnie venované 
záhradkárom bolo rozšírené o kultúrny 
program v podaní heligonkársko – 
speváckeho dua Lukáša Kouřila a Romanky 
Ďurčekovej a tiež tanečného vystúpenia 
skupiny Street Lup z Chyzeroviec. Obohatení 
o nové, ale aj oprášené vedomosti, sa všetci 
s veľkou vďakou rozlúčili a možno premýšľali 
o slovách Johna Lennona: „Naučili sme sa 
lietať v povetrí ako vtáci, potápať vo vode ako 
ryby, ostáva nám len jedno jediné, naučme sa 
žiť na tejto zemi ako ľudia,“ ktoré interpretoval 
Ivan Hričovský s dodatkom: „Pokiaľ budem 
živý, ja budem vždy pri vás!“

M. Petrovičová

* poznámka redakcie: Juraj Fándly – spisovateľ, 

národný buditeľ, príslušník skupiny bernolákovcov, 

autor prvého diela v bernolákovčine, katolícky 

kňaz, narodil sa 21.10.1750 v Častej a zomrel 7.3.1811 

v Doľanoch. Jeho tvorbe majú prevahu osvetové diela 

určené pre ľud. V diele Piľni domajší a poľní hospodár 

(vlastenecká myšlienka) poukazuje na slávnu 

minulosť Slovákov, nabáda ich, aby sa vzchopili 

a povstali zo sna lenivosti, aby držali spolu a aby sa 

navzájom podporovali. Svoju zdravotnoosvetovú 

prácu s ľudovoliečiteľskými metódami predstavil 

vo veľkom množstve receptov. Upozorňuje na osoh 

rastlín a ich rozlišovanie.
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Hrdinovia 
medzi nami

(o tých, ktorí bojovali a za slobodu aj umierali)

V histórii slovenského národa niet dôležitejšej 
udalosti, spojenej so spontánnou jednotou 
ľudu, ako bolo Slovenské národné povstanie. 
O ňom sa popísalo veľa, ale nestačil sa dodnes 
vyčerpať hlboký entuziazmus, nezlomná vôla 
prostých občanov, ich nepoddajná viera 
v lepší svet a neúprosný boj s nemeckým 
fašizmom gniaviacim národy a národnosti 
Európy. V tomto statočnom boji sa zvýraznila 
jednota antifašistov, internacionalizmus v tom 
najčistejšom zmysle slova, cítenie ľudí bez 
rozdielu národnej, politickej a náboženskej 
príslušnosti. Veď sa nebojovalo v ňom len za 
nás, ale aj za mnohé európske krajiny, lebo 
bolo potrebné vykoreniť fašizmus od jeho 
základu.

Hrdinsky sa bránili dedinky a mestá 
v povstaleckej oblasti. Odvážne sa držali 
ľudia z lazov a kopaníc, ktorí za cenu obetí 
a hladu neváhali podporovať partizánske 
hnutie v rozsiahlych oblastiach. Od vyhlásenia 
povstania sa do radov bojovníkov za slobodu 
pridávali stovky dobrovoľníkov z radov armády 
a civilného obyvateľstva. Tí, ktorí nemohli byť 
v horách, pomáhali zabezpečovať zbrane, 
potraviny a informácie o protivníkovi. Bojoval 
celý národ! Nezlomili ho zverstvá fašistickej 
soldatesky, kruté zaobchádzanie zo strany 
domácich prisluhovačov, ba ani krutá zima 
v rokoch 1944 – 45. Hoci telo často klesalo, 
srdce vlastenca ho dvíhalo, lebo ho vlasť, 
drahá vlasť otcov a materí potrebovala. 
V roztrúsených zemliankach sa rodila stratégia 
a taktika bojov, utužovala morálka jednotiek, 
lebo zápas za slobodu si vytváral pevné 
zázemie.

V priebehu SNP sa odohrávali dramatické 
udalosti aj v Zlatých Moravciach. Už 31. 
augusta 1944 o 14.30 h na Beňadickej 
ceste pri kilometrovníku 1,2 prišlo k zrážke 
s hitlerovcami, ktorí sa po zuby ozbrojení hnali 
z mesta. Čata ťažkých guľometov z leteckej 
skupiny kpt. Haluzického, ktorá prišla na 

povstalecké územie z Piešťan a Trenčína, 
napadli hitlerovcov na nákladných autách. 
Pred nimi sa viezol v pancierovom aute 
vodca nemeckej menšiny na Slovensku Franz 
Karmazin. Boj bol neúprosný. Zo slovenskej 
skupiny padli piati partizáni, z hitlerovcov 
štrnásti. Na bojisku zostalo zhorené auto 
partizánov a dve nákladné autá Nemcov. 
Na druhý deň po boji npr. Kordoš a komisár 
partizánov prevzali na žandárskej stanici 80 
pušiek pripravených pre gardistov a odviezli 
ich do Beňadiku.

Odplata Nemcov nenechala na seba dlho 
čakať. Už 3. septembra popoludní prišli do 
Zlatých Moraviec Nemci, obsadili výpadové 
cesty z mesta a námestie. V noci sa objavili 
partizáni. Rozpútal sa boj. Hitlerovci 4. 
9. privliekli do Ľudovej školy viacerých 
Zlatomoravčanov, ale ponechali si len 
neznámeho židovského občana. Utýrali ho na 
smrť a jeho telo vyhodili na dvor školy. Nemci 
sa potom stiahli do Beladíc, kde sa zakopali.

Žandári z Moraveckého okresu sa v tomto 
čase sústredili v Beňadiku, kde zaujali 
obranné postavenie v spojení s povstalcami. 
Dňa 14. septembra zviedli boje s nemeckými 
jednotkami, ktoré sa približovali od Čaradíc. 
Mesto bolo v rukách povstaleckej armády. 
Koncom mesiaca sa tu zdržiavala jednotka 
„Dunaj“, aby zabezpečila presun zásob do 
Banskej Bystrice pod velením kpt. Karola Fraňa. 
Na blízkych kopcoch urobila nevyhnutné 
obranné opatrenia, lebo sa približovali 
fašistické jednotky. Podarilo sa im útočiacich 
hitlerovcov zastaviť.

V Jelenci v tom období stroskotalo americké 
bombardovacie lietadlo, ktorého 6 – členná 
posádka sa na padákoch zachránila. Učiteľ 
Pajanský za aktívnej pomoci Alexandra Sipúina 
ich 12. októbra previezol do Banskej Bystrice. 
Vtedy sa do Zlatých Moraviec vrátili gardisti. 
Začali vyšetrovanie a zatváranie občanov. Ich 
obeťami sa stali J. Plašil, A. Derfl a A. Kováč, 
z Topoľčianok Dr. Zbořil a Podolík, z Kňažíc A. 
Chren a iní. Najprv ich väznili v Robotníckom 
dome, potom prepustili, aby ich o štyri dni 
znova uväznili v okresnej väznici. Odtiaľ ich 28. 
októbra odtransportovali do koncentračného 
tábora v Ilave. Dňa 12. októbra bolo nad 
mestom zostrelené povstalcami hitlerovské 
lietadlo a padlo za Martinom. Po návrate 
gardistov bujnelo v meste udavačstvo 
a prenasledovanie. V novembri sa počet 
leteckých preletov zvyšoval. 12. novembra 
došlo k bombardovaniu železničnej stanice. 
Bol zničený vojenský vlak hitlerovcov a dve 
lokomotívy a prišlo o život veľa nemeckých 
vojakov. Gestapo tvrdo postupovalo proti 
obyvateľom. 11.decembra odišiel posledný 
rýchlik do Bratislavy. Moravce zostali 
odrezané od sveta, lebo pri Jelenci partizáni 

prerušili železničnú trať, nakoľko sa k Hronu 
blížila Červená armáda. Zlaté Moravce sa stali 
frontovým mestom. 17. decembra sa Nemci 
„hotovali“ k odchodu z mesta, ale prišli posily 
a preto zostali. Gestapo nepoľavilo v terore. 
Mesto prežívalo hrozné dni. V ľudovej škole bol 
gestapákmi mučený Jozef Hudec z Kozároviec 
za údajné prerušenie telefónneho vedenia 
a 9. januára bol na rozhlasový stĺp pred rím.-
kat. kostolom obesený spolu so zastreleným 
Ľudovítom Milošom (pôvodom z Maďarska). 
Rovnakým spôsobom na tom istom mieste sa 
26. januára Nemci vysporiadali s partizánom 
Richardom Rosákom z Uheriec a Ladislavom 
Oláhom neznámeho pôvodu.

Na prelome rokov 1944 – 45 v priestore 
pohoria Tribeč sa stupňovali boje 
partizánskych skupín s jednotkami 
Wermachtu, SS a Pomocnými oddielmi 
Hlinkovej gardy (POHG). Ustupujúce nemecké 
vojská pred Červenou armádou narúšali 
zásobovacie cesty a likvidovali vojenské 
sklady. Každým dňom boli výčiny fašistov 
zúrivejšie. V marci dosiahli vrchol. Zavŕšením 
útrap, bolo vypálenie obce Skýcov (podobne 
aj Zlatno, Hostie, Obyce a Jedľové Kostoľany), 
lebo obyvatelia pomáhali partizánom.

Pred začatím Bratislavsko – brnianskej 
operácie (od 25. 3. do 1. 4. 1945) 2. 
ukrajinského frontu (jej súčasťou bolo aj 
oslobodenie okresov Nitrianskej župy) stálo 
silné zoskupenie nemeckej a maďarskej 
armády v sile viac ako tisíc vojakov, 1800 
diel a mínometov, 120 tankov, samohybných 
diel a 150 lietadiel 4. leteckej armády. Ráno 
25. marca o 5.00 h sa dalo do pohybu 12 
streleckých výsadkových zoskupení 53. 
armády gen. por. I. Managarova a 7. gardovej 
armády gen. pluk. M. S. Šumilova. Pri Kalnej 
došlo k najväčšej tankovej bitke na území 
západného Slovenska. 27. a 28. marca 
prebiehali najtvrdšie boje pozdĺž cestovných 
komunikácií Vráble – Nitra a Zlaté Moravce 
– Nitra. Dunenie diel a kaťuší spoza kopcov 
dávalo nádej na nový život. 30. marca 1945 
vojská II. ukrajinského frontu Červenej armády 
(jednotky 5. armády a 1. rumunskej armády 
za pomoci partizánskych jednotiek) dovŕšili 
oslobodzovanie miest a obcí okresov Zlaté 
Moravce a Nitra. Postup osloboditeľov 
bol zosúladený s činnosťou partizánskych 
jednotiek v Tribečskom pohorí. Zlaté Moravce 
boli oslobodené 28. marca v dopoludňajších 
hodinách spolu s obcami Čierne Kľačany, 
Prílepy a Sľažany. Popoludní boli likvidované 
oporné body Wermachtu v okolí Sľažian, 
Hosťoviec a Mankoviec. Úsilie osloboditeľov 
sa sústreďovalo na likvidáciu ustupujúceho 
nepriateľa cez Topoľčianky na Skýcov, resp. na 
Jedľové Kostoľany.

Ing. Gustav Stopka
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Pozvánky
 Dňa 30. augusta sa uskutoční v areáli 

zlatomoraveckého amfiteátra ROCKOVÝ 
FESTIVAL 2014, na ktorom vystúpia 
skupiny: 13.00 h – Prvý Apríl, 14.00 h – 
Lazy Days Blues, 15.00 h – Stressface, 
16.00 h – Chiki liki tu-a, 17.00 h – Freekies, 
18.00 h – Slovenský Raj, 19.00 h – Keby 
Niečo, 20.00 h – Christmas, 21.00 h – 
Revolt, 22.00 h – Ranná Nevoľnosť, 23.00 
h – Slobodná Európa. Vstup je zdarma!
 Obecný úrad v Martine nad Žitavou 

a folklórna skupina Pelúsok Vás srdečne 
pozývajú na 3. ročník Folklórnych 
slávností pri Pelúsku dňa 30. augusta 
o 15.00 h na miestnom futbalovom 
ihrisku. V programe účinkujú: Kolovrátok 
z Prílep, Skerešovanka z Obýc, Rozmajrín 
z Podlužian – spevácka skupina, 
Rozmajrínček z Podlužian, Trio Trnky 
z Chyzeroviec, Rozmajrín z Podlužian – 
tanečná skupina, Heligonársko – spevácke 
duo Romanka a Lukáš z Chyzeroviec 
a Pelúsok z Martina nad Žitavou. Na 
spríjemnenie posedenia a do tanca zahrá 
dychová hudba Machulinčanka.
 Do 2. septembra prebieha 

v priestoroch Mestského múzea v Zlatých 
Moravciach výstava obrazov Vojtecha 
Mráza. Všetci ste srdečne vítaní.
 Do 5. septembra sa bude konať 

v priestoroch Domu kultúry a služieb 
v Topoľčiankach výstava fotografií 
Martina Baláža - … Bodky Foto Identity 
… Kurátor – Roman Benický.
 Mestské stredisko kultúry 

a športu Zlaté Moravce Vás pozýva 
na šialenú komédiu Kto zhasol 
svetlo?, ktorá sa uskutoční dňa 17. 
septembra o 19.00 h v divadelnej 
sále MSKŠ Zlaté Moravce. Vstupné: 
13 €, predpredaj: kancelária MSKŠ, 
rezervácie vstupeniek: 037/ 642 642 2, 
mskszm@szm.sk. Hrajú: Braňo Deák, 
Zuzana Tlučková, Mária Kráľovičová alt. 
Zdena Studenková, Ján Koleník, Kristína 
Svarínska alt. Viki Ráková. Réžia: Peter 
Mikulík.
 Všetci ste srdečne pozvaní na 

tradičný Zlatomoravecký jarmok, 
ktorý sa uskutoční v dňoch 26. - 27. 
septembra. Pripravený je kultúrny 
program, v ktorom okrem iných 
interpretov vystúpi Adam Ďurica a Branči 
Kováč – VEC.

Poďakovanie za nájdený 
mobilný telefón

Touto cestou by som sa chcela úprimne 
poďakovať dvom chlapcom z Chyzeroviec za 
ich dobrý čin. Moje konkrétne poďakovanie 
patrí menovite Lukášovi Košútovi a Lukášovi 
Kouřilovi, za ich poctivý prístup pri nájdení 
mobilného telefónu, ktorý odniesli na 
policajnú stanicu v Zlatých Moravciach. 
Musia pochádzať zo slušných rodín, keď si 

telefón nenechali a neprivlastnili. Po volaní 
z vnukovho mobilu na ten môj stratený sa 
mi na moje prekvapenie ozval príslušník 
polície. Následne som si stratený telefón 
išla osobne vyzdvihnúť, zo strany člena 
Policajného zboru som sa stretla so slušným 
jednaním. Škoda, že som sa ho nespýtala na 
meno, aby som aj jemu mohla poďakovať 
za prístup k ľuďom. Som presvedčená, že 
na našej zlatomoraveckej polícii vedia, že 
majú slušných spolupracovníkov. Vďaka vám, 
chlapci!

Anna Michalkoc-Kudrejová z Prílep

PoĎaKovaNiE
Srdečne ďakujeme Mestskej nemocnici 

s poliklinikou prof. MUDr. R. Korca v Zlatých 
Moravciach, osobitne primárovi 
chirurgického oddelenia MUDr. Jozefovi 
Hanzelovi a celému zdravotníckemu 
a pomocnému personálu za odbornú, 
ľudskú starostlivosť a ústretovosť pri 

ošetrovaní našej drahej blízkej Magdalény 
Šrankovej, ktorá bola tiež dlhoročne oddaná 
poslaniu každodennej zdravotníckej profesie.

Nemocnici a špecializovaným oddeleniam 
prajeme a v modlitbách vyprosujeme veľa sily 
pri vykonávaní svojho náročného povolania.

S úctou, rodina zosnulej, dňa 10.8.2014

Všetko najlepšie 
k 95. narodeninám

„Čas prúdi stále rovnako a len na nás 
záleží, s kým ho strávime, ako a s akou 
rýchlosťou.“

Druhého augusta 2014 sa krásneho 
životného jubilea dožila tretia najstaršia 
obyvateľka Zlatých Moraviec Mária Kaiserová.

Narodila sa v Sirku - Červeňany 
v Slovenskom Rudohorí. Celý svoj život 
strávila v továrni na chladničky - Calex, 
kde pracovala ako podniková ekonómka, 
pokladníčka. Mala dvoch súrodencov 
a v súčasnosti býva v Dome opatrovateľskej 
služby na Rovňanovej ulici.

Svojich 95 rokov oslávila spoločne so 
svojou rodinou a pri tejto príležitosti sme 
si zvedavo pýtali radu, ako sa dožiť takého 
úctyhodného veku. Recept na dlhovekosť 
nám síce neprezradila, lebo ho vraj nevie, ale 
upozornila nás, že je veľmi dôležité myslieť na 
zdravie, ktoré je to najcennejšie, čo človek pri 
narodení do svojho vienka dostane. „Aj keď 

je všetko dané a zakódované v génoch, 

myslím, že je prospešné vyhýbať sa stresom 
a skromne sa stravovať,“ podotkla.

Vraví sa, športom ku zdraviu... No pani 
Kaiserová naň nikdy čas nemala. Už 50 
rokov žije sama a okrem zárobkovej práce 
sa v živote venovala svojim štyrom deťom, 
rodine, záhrade a svojim záľubám, vďaka 
ktorým mala pohybu nadostač. Jej názor na 
šport je: „Aj tu platí zásada, všetko s mierou.“

Dnes, keď má pani Mária už viac času ako 
voľakedy, stále rada háčkuje a aj keď už 
slabšie vidí, rada si prečíta rôzne časopisy. „Pri 
ručných prácach zabúdam na každodenný 
zhon života a napätie. Z množstva dečiek 
a obrusov, by som mohla urobiť výstavku,“ 
povedala nám s hrdosťou a zároveň nám 
prezradila, že ešte sama varí a pečie koláče. 
A vraj vynikajúce, ako sme sa dozvedeli od 
najbližších.

Ak sa pôjdete milí čitatelia niekedy 
poprechádzať k rieke Zlatňanke, môžete 
sa s Máriou Kaiserovou stretnúť aj osobne. 
Chodí tam so svojou dcérou a toto prostredie 
má veľmi rada.

Za redakciu Tekovských novín, za primátora 
Petra Lednára, za rodinu a za všetkých, ktorí 
sa k blahoželaniu pripájajú, prajeme pani 
Márii všetko najlepšie. Prajeme jej nádej, 
pretože práve v nej je sila, prajeme šťastie, 
veď v ňom je krása, lásku, bez ktorej nikdy 
nie je človek sám a predovšetkým ešte veľa 
zdravíčka od Pána z nebíčka.

Ľ. Rosinská
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Pohotovosť lekární

01.- 31. 09. Lekáreň Dr. Max, 
OC Tesco, Hviezdoslavova 3, 

Zlaté Moravce, denne od 8.00 do 
20.00 h, kontakt: 0901 961 090

Narodili sa 
06. 08. Zoja Fazekašova, (N) Nitra
08. 08. Matej Holečka, (N) Nitra
10. 08. Mia Babkovičová, (N) Nitra
Povedali si áno
18. 07. Mgr. art. Peter Kocúr, Divín a Katarína
Herdová, Obyce
19. 07. Branislav Kunkel, Zlaté Moravce a Dana
Benčatová, Zlaté Moravce
26. 07. Michal Jankovič, Červený Hrádok a
Monika Nemčeková, Červený Hrádok
09. 08. Bc. Miroslav Gálik, Obyce a Mgr. Daniela
Petrovičová, Zlaté Moravce
Jubilanti
02. 08. Mária Kaiserová, Zlaté Moravce, 95 r. 
05. 08. Oľga Mačugová, Zlaté Moravce, 80 r.
07. 08. Augustína Kučerová, Zlaté Moravce, 90 r.
10. 08. Helena Krpalová, Zlaté Moravce, 80 r.
16. 08. Viola Kocianová, Zlaté Moravce, 80 r. 
22. 08. Mária Laurincová, Zlaté Moravce, 80 r. 
23. 08. Alžbeta Ďurišová, Zlaté Moravce, 80 r. 
24. 08. Peter Horný, Chyzerovce, 95 r.
24. 08. Rudolf Sýkora, Zlaté Moravce, 80 r.
25. 08. Margita Rajtárová, Zlaté Moravce, 80 r. 
29. 08. Ľudmila Kukučková, Zlaté Moravce, 80 r.
29. 08. František Páleník, Zlaté Moravce, 85 r. 

Spomienka
Prečo bol osud taký krutý 

a nedoprial Ti žiť?
Prečo si nás musel tak skoro opustiť?
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami,

v našich srdciach zostaneš navždy s nami. 
Dňa 2. septembra si pripomenieme 
5. výročie, smutných päť rokov, čo 

nás opustil tatino, syn a brat

Juraj Ďuriš 

zo Zlatých Moraviec

Kto ste ho poznali, spomeňte si na neho.
Syn, mama a sestra.

8/020/2014/PČ, 8/016/2014 – 18733/DZ

Spomienka

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré stále spomíname.

Očiam ste odišli, v srdciach ostávate.

Dňa 11. augusta sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej drahej matky, 
svokry, babky, prababky a dobrej priateľky pani HELENY FILIPČÍKOVEJ.

Súčasne si 7. septembra pripomenieme nedožité 93. narodeniny nášho dobrého 
otca ŠTEFANA FILIPČÍKA, ktorý nás dňa 2. júla tohto roka náhle opustil.

Spite sladko, snívajte svoj večný sen. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste ich poznali a spomínate si s nami. 

Synovia Marián a Štefan s rodinami a dobrí rodinní priatelia.
8/021/2014/PČ, 8/017/2014 – 19273/DZ

Spomienka
„Život a smrť. V nich nikdy nie si sám,

Tvoj odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.

Ty žiješ v nás – my v Tebe nie sme sami.“

Dňa 14. augusta 2014 uplynulo 50 rokov, 
čo nás tragicky vo veku 32 rokov navždy 

opustil náš drahý otec, manžel, syn a brat

Gábor Deák
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína 
manželka Terka s deťmi.

8/022/2014/PČ, 8/018/2014 – 19455/DZ

Opustili nás
25. 07. Adriana Šírová, 1971, Zlaté Moravce
27. 07. Mária Košúthová, 1938, Zlaté Moravce
01. 08. František Sládek, 1943, Slepčany
02. 08. Ing. Marta Zemanová, 1953, 
Zlaté Moravce
04. 08. Viktor Hudec, 1955, Zlaté Moravce
06. 08. Antónia Gahérová, 1922, Skýcov
08. 08. Rozália Hubačová, 1925, 
Zlaté Moravce
09. 08. Mária Vargová, 1930, Ladice
10. 08. Katarína Židíková, 1937, Neverice
10. 08. Magdaléna Šrámková, 1937, 
Zlaté Moravce
11. 08. Emília Melišková, 1939, Čierne Kľačany
11. 08. Ján Lipovský, 1936, Velčice
18. 08. Ing. Jozef Jakubík, 1926, Zlaté Moravce
19. 08. Karol Turza, 1933, Zlaté Moravce

Spoločenská 
kronika
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Mestské múzeum v Zlatých Moravciach 
a Folklórny súbor Prílepčianka 
usporiadali dňa 22. augusta 2014 na 

nádvorí Mestského strediska kultúry a športu 
kultúrny program pod názvom Dožinkové 
slávnosti v múzeu. Na znak ukončenia 
tohoročnej žatvy Folklórny súbor Prílepčianka 
pri tejto príležitosti slávnostne odovzdal krásne 
vyzdobený dožinkový veniec do rúk konateľovi 
firmy AGRO Hosťovce Ing. Štefanovi Kukučkovi. 

Kultúrny program otvoril riaditeľ 
Ponitrianskeho múzea v Nitre Mgr. Anton 
Števko a na folklórnom podujatí privítal 
všetkých návštevníkov, ktorí majú radi ľudové 
piesne a staré slovenské tradície. Dožinky 
predstavujú slávnostné ukončenie žatvy, 
radosť zo života, koniec leta a spolu so 
žatevným vencom sú symbolom novej úrody. 
Kedysi sa z najkrajších klasov uplietla kytica 
alebo dožinkový veniec, ktorý sa doviezol 
na hospodársky dvor a slávnostne odovzdal 
gazdovi. Ten všetkých pohostil a veniec 
zavesil pod strechu domu, kde zostal do jari. 
Pani Anna Michalkoc-Kudrejová porozprávala 
účastníkom dožinkovej slávnosti o ťažkých 
časoch, kedy sa ručne kosilo obilie a súčasne 
predstavila niekoľko muzeálnych úžitkových 
predmetov, ktoré sa používali počas žatevných 
prác na poliach. Za pekného slnečného počasia 
sa v popoludňajších hodinách nádvorím 
bývalého kaštieľa rodiny Migazziovcov 
rozliehal spev krásnych slovenských ľudových 
piesní. K pravej dožinkovej atmosfére prispela 
svojim speváckym umením aj pani Mgr. Marta 
Molnárová-Králiková z FS Inovec. Kultúrne 
podujatie podporili svojou účasťou dievčatá 
z Reedukačného centra Zlaté Moravce 
a dôchodcovia z domova dôchodcov Nádej. 
Na záver podujatia nechýbalo ani dožinkové 
pohostenie, ktoré pripravili pracovníčky múzea 

Dožinková slávnosť

Viera Tomová  a Kornélia Némešová s pani 
Annou Michalkoc-Kudrejovou.

Bohatstvo našej Slovenskej ľudovej kultúry 
potvrdzuje existencia množstva folklórnych 
súborov a ich úspešná činnosť v našom 
zlatomoraveckom regióne. FS Prílepčianka 
svojimi zaujímavými kultúrnymi podujatiami 
úspešne prispieva k oživovaniu ľudových tradícií 
a zachovávaniu starých zvykov našich predkov.  
     

Anton Kaiser


