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Slivkobranie 
plné zábavy

Počas rokovania Mestského zastu-
piteľstva prečítala primátorka mes-
ta Ing.  Serafína Ostrihoňová správu 
nezávislého audítora zo dňa 11. au-
gusta 2015, ktorou poslancov infor-
movala o skutočnom stave Mesta 
Zlaté Moravce ku koncu roka 2014.

Úlohou audítora je zistenie sku-
točnosti s porovnaním s konso-
lidovanou účtovnou závierkou 
a následné vyhotovenie výstupu, 
v ktorom vyjadrí audítorský názor 
so zdôvodnením.

Vzhľadom k tomu, že audí-
tor ku konsolidovanej účtov-
nej závierke k 31. decembru 
2014 vydal svoj záporný názor 
s uvedenými dôvodmi, prišla zo 
strany primátorky mesta rada 
opatrení a rozhodnutí, medzi 
ktorými bolo aj vyhlásenie vý-
berových konaní na miesta ria-
diteľov dot knutých mestských 
podnikov - Záhradnícke služby 
a Technické služby.

Konečný výsledok záporného ná-
zoru, ktorý je tretím hodnotiacim 
stupňom zo štyroch (štvrtý je naj-
horší), zdôvodňuje audítor v správe 

tým, že bol ovplyvnený výsledka-
mi auditov jednotlivých príspevko-
vých organizácií Mesta, nakoľko ide 
o hodnotenie Mesta Zlaté Moravce 
ako celku.

Audit Mesta bol vykonaný aj od-
delene od príspevkových organizá-
cií a bol vyhodnotený ako najlepší, 
s kladným názorom audítora.

Presne naopak dopadol s hodno-
tením podnik Záhradnícke služby, 
ku ktorému audítor poskytol záve-
rečné stanovisko - odmietnutie ná-
zoru (posledný a najhorší stupeň), 
pre chýbajúce a nepostačujúce 
podklady.

Zo záverečnej správy jednoznač-
ne vyplýva, že je potrebné vyko-
nať opatrenia, ktorými sa hospo-
dárenie príspevkových organizácií 
zefektívni.

V audítorskej správe sa 
okrem iného píše:

Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik

$ Vedenie organizácie neuznalo 
zodpovednosť za zostavenú 

Deviate verejné 
rokovanie poslancov
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Ako dopadol audit Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
a prečo vyhlásila primátorka  mesta 
výberové konania
na riaditeľov mestských podnikov
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Dňa 8. septembra sa konalo 9. za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva 
vo vynovenej Obradnej sieni Mest-
ského strediska kultúry a športu.

Poslanci prerokovali a zobrali na 
vedomie informáciu o výsledku 
konsolidovanej účtovnej závierky 
Mesta Zlaté Moravce za rok 2014, 
návrh na spolufinancovanie pro-
jektu „Rozšírenie kamerového sys-
tému v Zlatých Moravciach".

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo spôsob prevodu mestských 
pozemkov v areáli mestských 
športovísk pre NBM, s.r.o., 
(konateľ spoločnosti Branislav 
Nevín), na účely vybudovania 
multifunkčného športovo - re-
laxačného centra, na základe Vý-
zvy z programu rozvoja vidieka SR 
2014-2020 č. 7/PRV/2015. Pri rozho-
dovaní zavážilo účelnejšie využitie 
majetku na nové, športové a rekre-
ačné účely, ktoré v meste Zlaté Mo-
ravce nie sú prístupné verejnosti: 
2 squashové ihriská, krytý bazén 
s protiprúdom, aerobik sála a spin-
ning aréna. Nadobúdateľ navrhol 
vybudovať nové multifunkčné za-
riadenie nahrádzajúce existujúce 
multifunkčné zariadenie určené na 

kancelárske, sociálne, hygienické 
a skladové účely na vlastné nákla-
dy na mieste určenom mestom Zla-
té Moravce a súčasne toto zariade-
nie pripojiť na elektrickú sieť, vodu 
a septik na vlastné náklady. Navrhol 
zabezpečiť preloženie vodovodnej 
prípojky s prepojením na existujúci 
vodovod v rámci areálu futbalo-
vého štadióna na vlastné náklady. 
S prihliadnutím k týmto benefitom, 
sa poslanci rozhodli podnikateľov 
zámer podporiť a dali súhlas k od-
predaju pozemkov o výmere 3 081 
m², ktoré sú v správe majetku Mest-
ského strediska kultúry a športu za 
ústretovú cenu – 25 €/m².

Zároveň sa pripraví kúpno-pre-
dajná zmluva s prihliadnutím na 
zakotvenie podmienky odstúpenia 
od zmluvy zo strany predávajúceho 
- Mesta Zlaté Moravce v prípade, 
že kupujúcemu nebudú poskyt-
nuté finančné prostriedky získané 
z eurofondov z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014-2020.

MsZ schválilo zmluvu o zriadení 
vecného bremena medzi Mestom 
Zlaté Moravce, spoločnosťou SPP-
-distribúcia, a.s., Bratislava a F. 

Paulovičom, ako investorom, v sú-
vislosti so zápisom do katastra 
nehnuteľností – Plynovej prípojky 
k rodinnému domu vybudovanej 
na verejnom priestranstve.

Mestskému zastupiteľstvu bol 
predložený návrh na predaj 
nehnuteľnosti v   k. ú. Kopani-
ce v obci Hodruša-Hámre, kto-
rá je majetkom Mesta Zlaté Mo-
ravce. Jedná sa o pozemok v okolí 
rekreačnej chaty o výmere 979 m² 
a samotnú chatu postavenú na 
pozemku o výmere 91 m². Podľa 
znaleckého posudku (vypracova-
ný znalcom Ľubomírom Rajnohom 
/všeobecná hodnota metódou 
polohovej diferenciácie/ je jej od-
hadovaná hodnota zaokrúhlene  
42 300,00 €. Podmienkou od-
predaja je, že kapitálový príjem do 
rozpočtu mesta z predaja chaty 
a pozemkov bude účelovo viaza-
ný na energetické certifikáty škôl 
a škôlok a následne projektových 
dokumentácií potrebných na uchá-
dzanie sa o eurofondy. Odpredaj 
chaty sa uskutoční formou Verejnej 
obchodnej súťaže, ktorej súťažné 
návrhy bude posudzovať komisia 

zložená z členov: traja zamestnan-
ci Mesta určení prednostom, po-
slankyne Denisa Uhrinová a Klaudia 
Ivanovičová.

Poslanci rozhodli o opakovanom 
odpredaji pozemku a stavieb 
na Viničnej ulici, v súčasnosti vy-
užívaných na podnikateľské účely, 
za kúpnu cenu minimálne vo 
výške 333 000 €, na základe od-
poručenia Komisie podnikateľskej 
činnosti, obchodu, správy mestské-
ho majetku, cestovného ruchu a re-
gionálneho rozvoja. Tento objekt 
za koľajnicami sa v minulosti od-
predával už trikrát. (Minimálna cena 
na odpredaj uvedených nehnuteľ-
ností v Obchodnej verejnej súťa-
ži, ktorá prebiehala od 17.12.2012 
do 28.02.2013 bola stanovená na 
741 200,00 € + cena za znalecký po-
sudok /700,00 €/ = 741 900,00 €, 
od 29.04.2013 do 30.05.2013  bola 
navrhnutá a schválená v rámci pod-
mienok OVS na minimálnu výšku 
450 000,00 € a posledný odpre-
daj navrhnutý a schválený v rám-
ci podmienok OVS, prebiehal od 
24.06.2013 do 23.08.2013 bez ur-
čenia minimálnej ceny.) Určila sa 

Deviate verejné rokovanie poslancov
prednosta MsÚ Miroslav Šlosár, primátorka mesta Serafína Ostrihoňová, právnička MsÚ Katarína Páleniková, viceprimátorka Marta Balážová
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komisia pre posúdenie súťažných 
návrhov v zložení: traja zamest-
nanci Mesta menovaní primátor-
kou mesta a dvaja poslanci - Ján 
Adamec a Pavol Petrovič.

Mestské zastupiteľstvo preroko-
valo a schválilo spôsob prenáj-
mu nehnuteľného majetku Mes-
ta Zlaté Moravce nachádzajúceho 
sa na Župnej ul., národnej kul-
túrnej pamiatky - Župný dom 
s nádvoriami a prislúchajúci-
mi budovami o spoločnej výmere 
cca 7635,98 m² (budovy – 4397,98 
+ priľahlé pozemky – 3238 m²), za 
podmienky zrekonštruovania ne-
bytových priestorov a pozemkov 
podľa určených požiadaviek na zá-
klade obchodnej verejnej súťaže.

Župný dom už dlhšiu dobu Mesto 
z väčšej časti nevyužíva, majetok 
chátra, je neznámymi páchateľmi 
devastovaný a vyžaduje si veľkú 
investíciu do rekonštrukcie, na kto-
rú v súčasnosti Mesto nemá. Záu-
jemca o prenájom Župného domu 
a súvisiacich pozemkov bude po-
trebovať vypracovanú štúdiu re-
konštrukcie, ktorú musí schváliť 

pamiatkový úrad. Následne vypra-
cuje podľa podmienok stanove-
ných pamiatkovým úradom projekt 
pre stavebné konanie. Podľa pro-
jektu pristúpi k rekonštrukcii streš-
nej krytiny, následne k opravám 
jednotlivých nebytových priesto-
rov, vrátane rekonštrukcie všetkých 
inžinierskych rozvodov a nakoniec 
k rekonštrukcii fasády budov, kto-
ré ho tvoria. Z opráv nebytových 
priestorov budú vyňaté doteraz 
prenajaté priestory počas doby 
platnosti existujúcich nájomných 
zmlúv, nakoľko si ich nájomcovia 
zrekonštruovali na vlastné náklady. 
Dôvodom vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom Žup-
ného domu s nádvoriami a prislú-
chajúcimi budovami bol alarmujúci 
stav národnej kultúrnej pamiatky 
a prejavený záujem Krajského pa-
miatkového úradu v Nitre - praco-
visko v Topoľčanoch.

Komisiu pre posúdenie súťažných 
návrhov budú tvoriť dvaja zamest-
nanci Mesta menovaní primátor-
kou a všetci poslanci Mestského 
zastupiteľstva.

Na návrh poslanca Jána Adam-
ca odňalo Mestské zastupiteľstvo 
majetok Mesta Zlaté Moravce zo 
správy Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.

Bol schválený návrh poslankyne 
Klaudie Ivanovičovej na preroz-
delenie normatívnych finančných 
prostriedkov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mes-
ta. Týmto opatrením sa dofinanco-
vali mzdové náklady zamestnancov 
Základnej školy na Robotníckej ulici 
(24 000 €) za podmienok zníženia 
príspevku Základnej škole na Pribi-
novej ulici o 17 000 € a Základnej 
škole na Mojmírovej ulici o 7 000 €.

Na žiadosť poslanca Ivana Mado-
lu poskytol prednosta Mestského 
úradu a zároveň súčasný poverený 
riaditeľ Záhradníckych služieb Mi-
roslav Šlosár informácie o aktuálnej 
situácii v príspevkovej organizácii 
Záhradnícke služby mesta.

Mestské zastupiteľstvo prero-
kovalo rozsah zápisníc z roko-
vaní Mestských zastupiteľstiev 

a schválilo, že zápisnica z každé-
ho zasadnutia bude  vyhotovená 
najneskôr do 10 dní s tým, že jej 
obsahom budú informácie o tom, 
kto viedol rokovanie, počet prítom-
ných poslancov, program zasadnu-
tia, stručný a vecný obsah z rokova-
nia, prijaté uznesenia, počty hlasov 
pri jednotlivých hlasovaniach, prí-
padne menovité hlasovanie, s ar-
chiváciou zvukového záznamu.

Počas 9. zasadnutia MsZ zazneli, 
okrem iného, aj informácie o kauze 
z vyšetrovania zmiznutých finanč-
ných prostriedkov z nemocnice 
a obhajoba poslankyne Klaudie Iva-
novičovej na margo zverejneného 
článku v inom tlačovom periodiku.

Vypočujte si archivovaný záznam 
online prenosu z posledného roko-
vania na webovom portáli mesta: 
www.zlatemoravce.info alebo si 
prečítajte na oficiálnej interneto-
vej stránke  www.zlatemoravce.eu 
zápisnicu zo zasadnutia.

Spracovala Ľubomíra Rosinská

pokračovanie zo strany 1: >>

účtovnú závierku, neuznalo zod-
povednosť za rozpočtové (finanč-
né) hospodárenie, nepodpísalo 
vyhlásenie vedenia. Písomné vy-
hlásenie manažmentu podľa me-
dzinárodného audítorského štan-
dardu ISA 580 - Písomné vyhlásenie 
nebolo audítorovi poskytnuté.

$ Stav materiálu na sklade je k dá-
tumu účtovnej závierky vo výške 
93 303 €. Prírastky materiálu boli 
za rok vo výške 17 041 € a úbyt-
ky vo výške 31 765 €. K auditu ne-
bola predložená veková štruktúra 
zásob. Organizácia má na sklade 
vykázaný materiál starší ako jeden 
rok. V účtovnej závierke nebolo zo-
brazené riziko zníženia hodnoty 
materiálu na sklade.

$ Príspevková organizácia vy-
kazuje na verejnú zeleň ako ne-
dokončenú, výrobu obstarávanú 
od roku 1992 vo výške 83 646 €. 
Nedokončenú výrobu v skleníko-
vom hospodárstve vykazuje orga-
nizácia vo výške 21 854 €. Prírastky 
a úbytky nedokončenej výroby za 

rok neboli vykázané. V účtovnej 
závierke nebola vykázaná amorti-
zácia uvedeného majetku a riziko 
zo zníženia hodnoty majetku ne-
dokončenej výroby bolo zohľad-
nené opravnou položkou vo výške  
3 517 €. Opravná položka je v ne-
dostatočnej výške.

$ Nemohli sme sa zúčastniť na fy-
zickej inventúre zásob k 31.12.2014. 
Audítor sa zúčastnil na fyzickej in-
ventúre zásob k 28.2.2015. Inven-
túra nebola ukončená do dňa vy-
dania audítorskej správy.

$ Organizácia má pohľadávky po 
lehote splatnosti vo výške 13 906 €. 
Organizácia v účtovnej závierke 
nezohľadnila v dostatočnej výške 
riziko nezaplatenia pohľadávok.

$ Organizácia vykazuje pohľadáv-
ky za hrobové miesta, ako príjmy 
budúcich, vo výške 14 150 €. Príras-
tok za rok je vo výške 1 980 € a úby-
tok vo výške 6 139 €. Organizácia 
v účtovnej závierke nezohľadnila 
riziko nezaplatenia pohľadávok za 
hrobové miesta.

$ Organizácia vyberá nájomné za 
hrobové miesta vopred. Dopredu 

vybraté nájomné nie je v účtovnej 
závierke vykázané ako výnosy bu-
dúcich období.

$ Organizácia má záväzky voči 
dodávateľom 60 dní po splatnosti 
vo výške 181 270 €. Organizácia má 
záväzky voči Sociálnej poisťovni, 
zdravotným poisťovniam a Finanč-
nej správe 60 dní po splatnosti vo 
výške 68 132 €.

$ V účtovnej závierke nie je vy-
kázaná rezerva na príslušenstvo 
k záväzkom.

$ Zmena stavu finančných pro-
striedkov nenadväzuje na rozdiel 
príjmov a výdavkov o 8 189 €.

Technické služby mesta Zlaté 
Moravce

$ Organizácia nehospodárila 
v súlade s rozpočtom. Prekročila 
rozpočtové výdavky, výsledok hos-
podárenia hlavnej činnosti je strata 
55 tis. €. Náklady na podnikateľ-
skú činnosť neboli kryté výnosmi z 
podnikateľskej činnosti. V podnika-
teľskej činnosti organizácia vykáza-
la stratu 63 tis. €. Príjmy a výdavky 
podnikateľskej činnosti neboli na 

samostatnom účte.
$ Záväzky príspevkovej organizá-

cie sú o 97 tis. € vyššie ako majetok. 
Záväzky organizácie sú 200 tis. €, 
z toho záväzky po lehote splatnosti 
sú 105 tis. € a dane po lehote splat-
nosti 22 tis. €.

$ Príspevková organizácia vyká-
zala príjmy a výdavky, ktoré nenad-
väzujú na zmenu stavu finančných 
prostriedkov o 122 tis. €.

Mestská nemocnica Prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce

$ Mestská nemocnica hospodá-
rila v roku 2014 so stratou 66 474 €. 
Záväzky príspevkovej organizácie sú 
o 645 361 € vyššie ako majetok. Zá-
väzky organizácie sú 1 368 607 €, 
z toho po lehote splatnosti sú  
1 057 783 €. Príspevková organizá-
cia nedosiahla tržby z predaja slu-
žieb v súlade s rozpočtom.

Spracovala Ľubomíra Rosinská

Informácie zo Správy 
GemerAudit, s.r.o.
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Začal sa nový 
školský rok

Školský zvonec 2. septembra 
znovu zazvonil a v školských 
laviciach privítal 99 prváčikov.

Do Základnej školy na Mojmí-
rovej ulici pribudlo 26 najmenších 
žiakov, do ZŠ na Pribinovej ulici 39 
prvákov, v ZŠ na Robotníckej ulici 13 
žiakov a ZŠ Don Bosca bude navšte-
vovať 21 nových žiačikov.

Tým najmenším venovala svoju 
osobitnú pozornosť i primátorka 
mesta Zlaté Moravce Ing. Serafína 
Ostrihoňová, ktorá sa im prihovo-
rila zvlášť a  obdarovala ich malou 
pozornosťou vo forme knihy, origi-
nálnej žiackej knižky a sladkej maš-
krty. Navštívila všetky základné školy 
v meste a jej prvé kroky smerovali 
do Základnej školy Don Bosca. „Prá-
ve v tejto škole sa cez lásku k Bohu 
učí láske a vernosti človeka k všetké-
mu živému, čo nám láskavý stvoriteľ 
stvoril. Tu sa nezabúda na stvoriteľa 
tak, ako vo verejnom živote cielene,“ 
zaznelo v úvode jej príhovoru.

„Som šťastná, že v mene Zlatomo-
ravčanov môžem byť školám nápo-
mocnou. Buďte si istí, že sa v rámci 
možností budem snažiť vždy po-
máhať. Aj v týchto ťažkých časoch 

majú žiaci najväčšiu záruku byť pri-
pravení na to, aby vedomosti, ktoré 
vo svojej škole získajú, vedeli využiť 
v prospech nielen seba, ale aj iných. 
Žiakom prajem, aby si v budúcnosti 
vďaka týmto vedomostiam vedeli 
otvoriť všetky dvere, na ktoré zaklo-
pú. Teším sa, že cez prázdniny načer-
pali veľa energie a verím, že ju vyu-
žijú na učenie, ktoré im poslúži k ich 
ľahšiemu a lepšiemu životu a pros-
trediu, v ktorom žijú. Prosím starších, 
aby boli ohľaduplní a ochraňovali 
najmenších, ktorí s maličkou dušič-
kou teraz nastúpili do školy. Buďte 
im staršími súrodencami a anjelmi 
strážnymi a medzi sebou si nikdy 
nerobte krivdy.

Prosím pedagógov aby boli žia-
kom v škole druhými rodičmi. Pro-
sím prihliadajte na to, či je dieťa 
nadané na humanitné predmety 
alebo na matematiku a nepokazte 

mu vysvedčenie zhoršenou znám-
kou. Každé dieťa je výnimočné a ta-
lentované a každé v inom smere.

Ďakujem pani riaditeľkám a pe-
dagogickému zboru za ich prácu 
a prístup. Aj pánovi dekanovi za to, 
že je naozaj vynikajúcim garantom 
pre školu Don Bosca. Budem Vám 
pomáhať, pokiaľ sa mi bude dať.“ 
Tieto a podobné slová primátorky 
zneli v priebehu prvého dopoludnia 
začiatku školského roka na všetkých 
základných školách.

Žiakom, študentom a pedagó-
gom praje redakcia Tekovských 
novín veľa dobrých známok, veľa 
spokojnosti, entuziazmu, úspechov 
v súťažiach,  olympiádach, všetkým 
nadhľad, správny prístup, pochope-
nie a radosť z práce. Tešíme sa na Vás 
v novom školskom roku 2015 / 2016 
pri rôznych  kultúrnych podujatiach. 
Tak do skorého videnia :)

Počet žiakov na všetkých základných 
školách je 1182: 
 ZŠ - Mojmírova = 399 
 ZŠ – Pribinova = 374 
 ZŠ – Robotnícka = 185 
 ZŠ Don Bosca = 224

Materské školy navštevuje 378 
škôlkárov: 
 MŠ - Štúrova = 48 
 MŠ - Slnečná = 25 
 MŠ - Prílepy = 11 
 MŠ - Kalinčiakova = 136 
 MŠ - Žitavské nábrežie = 125 
 MŠ - súkr. + angl., Štúrova = 15 
 MŠ Viktorka = 11 
 MŠ - špeciálna = 8
Spojená škola má 138 žiakov a Zá-

kladnú umeleckú školu bude tento 
rok navštevovať 484 žiakov.

Ľubomíra Rosinská

Mesto privítalo 
do života malých 
Zlatomoravčanov

Poslankyňa PaedDr. Klaudia Iva-
novičová sa v sobotu 12. septem-
bra v priestoroch obradnej siene 
MSKŠ prihovorila k pozvaným ro-
dičom detí, ktoré boli Mestom Zla-
té Moravce v tento deň privítané 
do života.

Prvotné slová poukazujúce na krá-
su obdobia, v ktorom prichádza do 
rodiny očakávaný malý človiečik, 
patrili Tatiane Kováčovej. Vyzdvihla 
krásu radostnej udalosti, pri ktorej 
boli deti, ako noví občania nášho 
mesta, slávnostne a s úctou uve-
dení do ďalšieho života. Atmosféru 
radostného dňa umocnilo dojemné 
hudobné vystúpenie Soni Meňher-
tovej a Gejzu Hlavatého.

K úprimným a pohládzajúcim slo-
vám príhovoru apelujúceho na dô-
ležitosť prirodzene sa umocňujúce-
ho puta, ktoré vzniká medzi deťmi 
a rodičmi, pridala pani poslankyňa 
deťom do vienka aj osobné blaho-
želanie v znení: „Želám Vám veľa 
zdravia, radostné a pokojné detstvo 
vo Vašom rodinnom kruhu.“ S ve-
ľavravným dodatkom venovaným 
rodičom: „Nech Vám rastú k pote-
šeniu, radosti a hrdosti.“

Pozvanie prijali a k zápisu do Pa-
mätnej knihy mesta po príhovoroch 
a predstavení „ratolestí“ matrikár-
kou Evou Chrenovou pristúpili ro-
dičia prítomných detí: Lea Ághová, 
Timea Čekmeová, Eliška Frajková, 
Alex Hindický, Timea Hollerová, Se-
bastián Horváth, Hugo Hudec, Ema 
Chrenková, Rebeka Kadoríková, Ela 
Končálová, Andreas Kráľ, Peter Krč-
már, Kristína Kusalová, Lukáš Mado-
la, Eliška Páleníková, Linda Poliaková, 

Simon Pupák, Samuel Roman, Nela 
Stolárová, Dávid Strapko, Michaela 
Šabíková, Timotej Šíra, Jakub Škula, 
Filip Šútor, Viktória Valachová.

Okrem srdečných prianí popu-
tovali do rúk rodičov potešujú-
ce pozornosti v podobe kvietku, 
rozprávkovej knižky a finančného 
daru, odovzdané Klaudiou Ivaničo-
vou a riaditeľkou MSKŠ Simonou 
Holubovou.

„Milí rodičia, želám Vám i Vašim 
deťom do ďalšieho života veľa zdra-
via, šťastia a rodinnej pohody. Vašim 
deťom želám, aby vyrastali obklo-
pené láskou svojich rodičov. Nech 
sú všetky ďalšie dni vášho života 
prehriate radosťou, vzájomným 
porozumením a láskou,“ srdečne 
sa rozlúčila Tatiana Kováčová záve-
rečnými slovami, ku ktorým sa pri-
pájame aj my. 

Mária Petrovičová
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V rámci plánu aktivít škôl sa 11. 
septembra 2015 Základná škola na 
Mojmírovej ulici postarala o ne-
všedné dopoludnie. Dôvodom 
bolo účelové cvičenie na druhom 
stupni v inom štýle ako doposiaľ. 
Takýto deň spočíval v minulosti 
v réžii učiteľov, ktorí si podľa urče-
ných pokynov pripravili podklady 
a žiakov oboznamovali s ochranou 
života, prírody a zdravia. S novým 
nápadom prišla zástupkyňa riadi-
teľky Viery Strieškovej, Eva Drgo-
ňová a vďaka ústretovosti záchran-
ných zložiek sa podujatie konalo 
priamo s ich účasťou na štyroch 
miestach.

V prírodovednej učebni školy in-
formovali žiakov o záchrane života 
zástupcovia Krajského operačné-
ho strediska záchrannej zdravot-
nej služby Nitra - psychológ Andrej 
Hutira a Mária Jankulárová. Pred-
nášali o nezanedbateľnom význa-
me prvej pomoci, tiesňovom sta-
ve, službách operačného strediska, 
akým spôsobom funguje tiesňo-
vý hovor a so žiakmi prebrali jeho 
štruktúru. Žiaci sa, okrem iného, 

dozvedeli, prečo sú pri záchrane 
života najdôležitejšie prvé 4 minú-
ty a snahou prednášajúcich bolo 
odbúranie prvotných predsudkov 
a strachu pri poskytnutí prvej po-
moci, s kladením dôrazu na spolu-
prácu s operátorom tiesňovej lin-
ky a rešpektovanie jeho pokynov. 
Upozorňovali na dôležitosť pravdi-
vých informácií, nakoľko títo ľudia 
pracujú len na ich základe a prá-
ve oni zodpovedajú za to, čo sa na 
druhej strane deje, do akej miery sa 
jedná o neodkladnú situáciu a nao-
zaj veľakrát zachránia cez volajúce-
ho účastníka životy iných.

V školskej telocvični si žiaci vy-
počuli informácie od zástupcu 
Mestskej polície v Zlatých Morav-
ciach Jozefa Čuláka o bezpečnosti, 
ochrane občanov a majetku. Tema-
ticky sa dotkli dopravnej situácie 
v meste, ktorej sú účastníkmi ako 
chodci, aj ako športovci (napr. pri 
bicyklovaní). Ako sa správať z hľa-
diska bezpečnosti pri odchode zo 
školy domov, pri rôznych hrách, 
keď sú svedkami dopravnej neho-
dy, výtržníctiev a iných porušení 

zákona. Rozprávali sa o všetkom, čo 
súvisí s prácou polície, o šikanova-
ní,  závislostiach (počítače) a získali 
základy právnej vedomosti v bež-
ných veciach, ktoré sa ich bytost-
ne týkajú.

O tom, ako sa pohybovať a orien-
tovať v teréne, získali účastní žiaci 
v priestoroch Centra voľného času, 
kde si svoje znalosti s pedagogič-
kou Veronikou Trungelovou záro-
veň vyskúšali i v praxi.

Otvorené dvere poskytla v tento 
deň aj Hasičská stanica v Zlatých 
Moravciach, kde bola možnosť 
oboznámenia sa s technikou, kto-
rú táto represívna bezpečnostná 
zložka používa pri samotnej lik-
vidácii škodových udalostí. Išlo 

o motorové vozidlá záchrannej ha-
sičskej služby, výškovú, špeciálnu 
techniku, dýchacie prístroje, obleky 
proti sálavému teplu, chemickým 
a biologickým látkam, atď. O ve-
domosti o ušľachtilej práci tých-
to záchranárov sa postarali hasiči 
- Martin Malovec, Roman Kocian 
a Pavel Stoper, pod vedením veli-
teľa Milana Havetu.

Početné otázky, pohotové reakcie, 
výrazný kontakt, správne odpove-
de žiakov a ich pozorné správanie 
len nasvedčuje tomu, že nám vy-
rastá šikovná a uvedomelá mládež.

Ľubomíra Rosinská

Mestské múzeum 
otvorilo brány 
Mauzólea rodiny 
Migazzi

Poslednou vydarenou aktivitou 
Mestského múzea bolo zorgani-
zovanie prehliadky Mauzólea ro-
diny Migazzi, ktorá sa konala 16. 
septembra v čase od 10.00 h do 
15.00 h. Úspešná akcia sa konala 
z príležitosti Dní Európskeho kultúr-
neho dedičstva. Možnosť nadýchať 
sa zlatomoraveckej histórie využi-
li nielen základné a stredné školy, 

ale aj široká verejnosť. Na mieste 
všetkých záujemcov, ale v dob-
rom slova zmysle aj zvedavcov, ví-
tali a koordinovali lektorky múzea. 
O odborný výklad, ako aj o samot-
né otvorenie a sprístupnenie mau-
zólea, sa postaral Marian Tomajko. 
Mauzóleum býva počas každého 
roka sprístupnené a otvorené ve-
rejnosti pri rôznych príležitostiach. 
Jednou z nich je aj výročie úmrtia 
grófky Antónie, v rámci ktorého sa 
v týchto priestoroch konáva svä-
tá omša.

Základné informácie o hrobke ro-
diny Migazzi si môžete prečítať pri 
vstupe do „Lipi“ parku známeho 
vzácnym smútočným stromoradím 

Smreku previslého na informač-
nom kameni. Dozviete sa, že v mra-
morových sarkofágoch odpočívajú 
poslední Migazziovci – gróf Viliam 
Migazzi (nar. 20.02.1830 v Bratislave, 
zomrel 28.08.1896 v Zlatých Mo-
ravciach) a jeho manželka Antónia, 
rod. Marczibányi z Púchova (nar. 
v roku 1838, zomrela 21.05.1886 
v Zlatých Moravciach). Tí, ktorých 
minulosť tejto rodiny zaujíma 
a chcú toto miesto navštíviť, či do-
zvedieť sa a prečítať si o jednot-
livých členoch rodiny čosi viac, si 
určite s radosťou počkajú na ďalšiu 
príležitosť, pri ktorej sa brány mau-
zólea opäť otvoria.

M. Petrovičová

Národnú kultúrnu pamiatku 
v neo románskom slohu dal posta-
viť v roku 1887 tekovský župan gróf 
Viliam Migazzi pre seba a svoju, už 
v tom čase zosnulú manželku An-
tóniu Marczibány iovú, ktorej po-
zostatky sem boli prenesené po 
dokončení stavby z krypty rímsko-
-katolíckeho kostola sv. Michala 
Archanjela v Zlatých Moravciach. 
Mauzóleum postavené z opra-
covaných kvádrov je na prieče-
lí ozdobené kamenným krížom 
s trojlistovým ukončením. Na ste-
ne mauzólea je vystavený pôvodný 
oznam o úmrtí Viliama, ktorého za-
ujímavosťou je zobrazenie rodinné-
ho erbu naopak. V strede interiéru 
je umiestnený oltár z bieleho car-
rarského mramoru zdobený polo-
drahokamami. Po jeho bokoch sú 
vedľa seba dva mramorové sarkofá-
gy z čierneho rakúskeho mramoru. 
Mauzóleum je postavené v chrá-
nenom areáli, ktorý si za 125 ro-
kov zachoval svoju dendrologickú 
skladbu i pôvodný charakter.
Mgr. Ľubica Packová-Zahradá-
rová

Žiaci z „Mojmírky“ prežili deň so záchrannými zložkami



TEKOVSKÉ NOVINY Strana 06

Dňa 13. septembra sa už po pia-
tykrát otvorilo cvičisko Klubu ky-
nológov v Chyzerovciach širokej 
verejnosti, aby spoločne so svoji-
mi vernými štvornohými miláčik-
mi predviedli všetkým zúčastne-
ným, čo sa za ich prácou skrýva 
a v čom spočíva zmysel ich aktivít.

Podujatie oficiálne otvoril pred-
seda klubu a Občianskeho zdru-
ženia kynológov Jozef Paluška, 
ktorý prítomných srdečne priví-
tal, oboznámil s programom a za 
všetkým členov poprial pekný zá-
žitok a príjemne strávené popo-
ludnie na Dni otvorených dverí.

V rámci predvedenia spolu-
práce majiteľov a ich psíkov ste 
mohli zhliadnuť ukážky posluš-
nosti a obrany a popritom spo-
zorovať, čo je za intenzívnou 
starostlivosťou, individuálnym 

prístupom, navyše venovaným 
časom a špeciálnou pozornosťou, 
ktorú  svojim štvornohým priate-
ľom členovia klubu venujú.

Keďže v súčasnosti majú psy 
v našej spoločnosti svoj nespo-
chybniteľný piedestál rodinných 
členov a majú k nim rovnako blíz-
ky vzťah malí i veľkí, odzrkadli-
lo sa to aj na účasti prítomných 
návštevníkov všetkých vekových 
kategórií. Podujatie bolo oboha-
tené o rôzne súťažné disciplíny 
(napr. hádzanie šípkami, streľba 
zo vzduchovky, hádzanie lop-
tičkou do pyramídy plechoviek, 
strieľanie šípmi z luku na terč), 
ktorých zúčastnení boli vyhod-
notení a odmenení milými po-
zornosťami. Spestrením podujatia 
bola prítomnosť psíkov rôznych 
plemien, domáceho maznáčika 

– čierneho prasiatka a príjemnej-
šiu a veselšiu atmosféru dotvárali 
chutné koláče, pohostinnosť or-
ganizátorov a sprievodná hudba 
z ozvučenia, o ktorú sa od mixáž-
neho pultu staral dlhoročný člen 
klubu František Sýkora.

Aj vy môžete mať doma nielen 
maznáčika, ale predovšetkým 
múdreho, poslušného priateľa 

a ochrancu, na ktorého je o to 
väčšie spoľahnutie. Bez pochýb 
získate neopísateľný pocit hrdos-
ti za to, čo všetko zvládne. Buďte 
si istí, že investovaná energia sa 
vám niekoľkonásobne vráti späť. 
Tak smelo do toho!

Ľubomíra Rosinská

Poslušní štvornohí priatelia a ich  
majitelia ukázali verejnosti, čo sa 
v nich skrýva

„Krásny to čas, prežiť časť 
svojho života v lone prírody, 
ešte krajší stretnúť človeka 
milého na potulkách sveta 
najkrajšej krajiny.“

Ladislav Holub

Primátorka mesta Zlaté Morav-
ce Ing. Serafína Ostrihoňová prija-
la na Mestskom úrade vo štvrtok 
3. septembra zaujímavú návšte-
vu. Naše pekné mestečko prvý-
krát nav štívil pán Ladislav Holub 
z obce Poša (okres Vranov nad Top-
ľou), ktorý si v roku 2010 predsavzal 
po dobu ôsmich rokov navštíviť 

všetky slovenské mestá a obce. Pri 
spoločnom posedení, v príjemnej 
nálade prebrali priebeh jeho idey 
a pohnútky spoznávať krásy Slo-
venska zo sedadla bicykla. Všetko 
sa začalo ešte v októbri 2009, keď 
si pán Holub kúpil dvojkolesové 
„vozítko“. Po tejto investícii sa mu 
ponúkla tichá otázka: „Čo s ním?“ 
Vzhľadom na to, že sa dlhé roky 
aktívne venoval športu – behával 
maratóny, hral a trénoval futbal, či 
robil rozhodcu - chcel tento pros-
triedok využiť naplno. Prezradil, že 
samotný futbal mu prerástol cez 
hlavu, až si jedného dňa povedal: 
„Dosť bolo futbalu, ide sa športo-
vať pre zdravie.“ Zimu vystriedala 
jar a rok 2009 sa preklenul do roku 
2010, v ktorom 18. januára odštar-
tovala jeho Cyklotour of Slovakia. 
Vďaka tomuto rozhodnutiu spojil 
príjemné s užitočným. Od ôsmeho 
roku svojho veku zbiera pohľad-
nice a tak svoju myšlienku spraviť 
niečo pre svoje zdravie obohatil 
spolu s návštevou každej jednej 
obce a mesta práve o pohľadnice. 
Zbierka sa mu postupne rozrastá 

a spôsob ich získavania mu priná-
ša radosť zo športu a osobných 
stretnutí s veľkým počtom ľudí, 
vrátane zástupcov miest a obcí, 
s ktorými sa vždy rád porozpráva. 
Okrem pekných zážitkov a dobré-
ho pocitu si z každého miesta so 
sebou odnáša aj veľa darovaných, 
podpísaných a opečiatkovaných 
pamiatkových predmetov, rovna-
ko aj z nášho „zlatého“ mestečka.

Z celkového počtu obcí, čo činí 
podľa slov pána Holuba číslo 2 928 
do dňa príchodu do Zlatých Mora-
viec, navštívil viac ako 2 400 obcí. 
„Ľudia sú nádherní a dobrí po ce-
lom Slovensku,“ prezradil, pričom 
pri jeho „potulkách“ mu najviac 
k srdcu prirástla najdlhšia obec na 
Slovensku – Osturňa. Z miest ho 
svojím spôsobom očarili Piešťany, 
Trnava, či námestie v Bardejove. Po 
návšteve nášho mesta veríme, že 
na zozname obľúbených pribud-
nú aj Zlaté Moravce, ktoré majú 
čo ponúknuť turistom. Zo svojich 
ciest sa domov zvykne vracať pod-
ľa okolností a potreby (stav bicykla, 
zdravotný stav) aj po jednom dni, 

niekedy však až po týždni. Na svoj 
prípadný urgentnejší presun vyu-
žíva vlakovú dopravu.

Ďakujeme pánovi Ladislavovi 
Holubovi za jeho veľmi príjemnú 
a osviežujúcu návštevu, ako aj po-
hodové chvíľky, ktoré s ním strá-
vila pani primátorka a redaktorky 
Tekovských novín. Na jeho ďalších 
cestách v rámci „tour“, ktorú by mal 
ukončiť v roku 2017, mu všetci želá-
me veľa zdravia, šťastných kilomet-
rov, nových zážitkov a skúseností.

„Pri tejto príležitosti ďakujem 
všetkým priaznivcom športu, 
milovníkom nádherných kútov 
Slovenska, prajníkom i nepraj-
níkom, no najviac Pánu Bohu, 
za priazeň k naplneniu môjho 
sna: V priebehu ôsmich rokov 
navštíviť všetky obce a mestá 
malebného Slovenka. Stokrát 
vďaka, Pane.“ - znie významný 
odkaz vášnivého cyklistu.

Mária Petrovičová

Po Slovensku na dvoch kolesách
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Dovidenia prázdniny!

Prílepské deti sa v sobotu 29. au-
gusta znovu stretli na 3. ročníku 
akcie, ktorá je veľmi dobre známa 
pod názvom „Dovidenia prázd-
niny“. Zodpovedne a pre radosť 
detí ju organizujú FSk Kolovrátok 
a Obecný výbor.

Okolo 18 nedočkavcov, za prítom-
nosti organizátorov, poslanca Mare-
ka Holuba, riaditeľky MSKŠ Simony 
Holubovej a pomocníkov, odštarto-
valo na bicykloch v ústrety zážit-
kom, hrám a dobrej nálade spred 
prílepského Kultúrneho domu. Cie-
ľom konečného stretnutia boli vi-
nice, na ktoré sa všetci bezpečne 

dopravili pod drobnohľadom Mest-
skej polície.

V priestoroch chatky, vlastníkom 
ktorej je Stanislav Valkovič, bolo 
pripravené bohaté občerstvenie 
a pohostenie. Po nabraní síl sa na 
trávnatej ploche deti pustili do 
športového zápolenia. V preťaho-
vaní lanom za sprievodu povzbu-
dzovania, ale aj chichotu, si s pl-
ným nasadením zmerali svoje sily 
dievčatá s chlapcami. Sústredenie 
a presnú mušku si pod starostlivým 
dohľadom „dospelákov“ odskúšali 
pri streľbe zo vzduchovky na terč. 
Prvé miesto v tejto disciplíne obhá-
jil Adrian Gajdoš, Juraj Kabát stúpil 
na pomyselnú striebornú prieč-
ku a tretie miesto patrilo Miške 

Školníkovej. Víťazi boli spolu so 
svojimi súpermi odmenení sladký-
mi dobrotami. Ako posledný prišiel 
na rad rovnako dôležitý futbalový 
zápas plný adrenalínu a napätia. 
Trošku unavení a vysilení športovci 
si po svojich výkonoch oddýchli pri 
opekačkových dobrotách, domá-
cich sladkých i slaných koláčikoch 
a rôznych iných maškrtách.

Niektorí dospelí navštívili na 
pozvanie pána Valkoviča vínnu 
pivničku ukrývajúcu plody jeho 
vinohradníckej práce. Všetci so zá-
ujmom počúvali pútavé rozpráva-
nie o tajoch, skúsenostiach a úspe-
choch šikovného vinára, získaných 
nielen na Slovensku.

Kde je Kolovrátok, musí byť 

predsa aj spev. Ten nás odprevádzal 
pri lúčení sa s Prílepčanmi a sym-
bolicky aj s prázdninami, oficiál-
ne končiacimi 2. septembra, kedy 
všetky deti opäť zasadnú do škol-
ských lavíc.

V zdraví prežité a na zážitky boha-
té letné prázdniny boli v Prílepoch 
ukončené krásnym dňom a preto 
patrí úprimné a vrelé poďakova-
nie naozaj každému, kto sa zapojil 
a akokoľvek pričinil k jeho príjem-
nému priebehu.

Školákom želáme v novom škol-
skom roku pri získavaní nových ve-
domostí veľa šťastia a úspechov.

M. Petrovičová

Prvá jesenná túra
Pohronský Inovec v sebe skrýva 

mnoho prírodných krás, maleb-
ných lesov a zaujímavých turistic-
kých chodníkov. Z nich už tradič-
ne, podobne ako v každom pohorí, 
k tým najkrajším patrí výstup na 
dominantný vrch pohoria.

Klub slovenských turistov Mestská 
organizácia Zlaté Moravce usporia-
dal v sobotu 12. septembra 2015 
výstup na Veľký Inovec z Machuli-
niec po modrej značke, ktorá začí-
na v Topoľčiankach a patrí k jednej 
z obľúbených cyklotrás horného 
Požitavia. Turistický chodník patrí 
k náročnejším trasám Inoveckým 
pohorím a na jeho vrchol vedie 
cez Obycké lúky pod Hrádkom, 
Stoky, Malý Inovec a sedlom Veľké-
ho Inovca. Na Obyckých lúkach sa 
k nám pridali ďalší zlatomoraveckí 

turisti, ktorí vychádzali zo Žitavian. 
Veľký Inovec (901 m), ktorý patrí 
do Slovenského stredohoria, sa na-
chádza v južnej časti Pohronského 
Inovca. Jeho vrchol bol v roku 1992 
vyhlásený za prírodnú pamiatku. 
Stretli sme turistov z Galanty, Šale 
a Nitry a pridali sa k nám ďalší čle-
novia z nášho klubu prichádzajúci 
z Drozdova na Veľkej Lehote. Vrchol 
Veľkého Inovca patrí k rušným vy-
hliadkovým miestam, ktorý nás ví-
tal zamračeným počasím bez krás-
nych výhľadov do okolitej prírody. 
Tie bývajú najkrajšie smerom na 
juh. Prírodnou zaujímavosťou vr-
cholového horského masívu Inovca 
sú vysoké skalné bralá, ktoré vznik-
li rozpadom sopečných andezito-
vých prúdov. Andezity, odolné voči 
zvetrávaniu, nápadne vystupujú 
v okolitom teréne a na mnohých 
miestach pohoria vytvárajú bizarné 

skalné útvary. K atraktivite Inovca 
patrí aj andezitová puklina nachá-
dzajúca sa pod vyhliadkou hory, 
nazývaná Medvedia jaskyňa.

Pod vrcholom hory sa nachádza 
chata na Veľkom Inovci postavená 
už v roku 1947. Milovníkom hôr zo 
širokého okolia poskytuje pohos-
tenie a ubytovanie vhodné aj pre 
väčšie skupiny ľudí. Na Klubovej 
chate Veľkého Inovca nás privítal 

chatár, predseda Turistického od-
dielu mládeže Čerti Jedľové Kosto-
ľany Rudolf Bošiak, ktorý pre nás 
pripravil dobrú fazuľovú polievku. 
Prvá jesenná túra Inoveckým po-
horím priniesla účastníkom turistic-
kého podujatia množstvo pekných 
zážitkov a príjemne strávený deň 
v lone Inoveckej prírody.

Anton Kaiser

Prílepy sa lúčili s letnými prázdninami
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Centrum voľného času v Zlatých 
Moravciach v spolupráci s Rodičov-
ským združením pri CVČ Spektrum 
zorganizovalo počas letných prázd-
nin tri turnusy mestského denného 
tábora. V prvom turnuse, ktorý sa 
konal v čase od 3. júla do 7. júla sa 
tábora zúčastnilo 40 detí, v druhom 
turnuse od 10. júla do 14. júla 40 
detí, v treťom turnuse od 3. augus-
ta do 7. augusta 36 detí. Mestský 
tábor pripravili a deťom sa venovali 
pedagogickí pracovníci Centra voľ-
ného času Mgr. Alena Tužinská, Ing. 
Marián Kadlec, Bc. Dominika Obická 
a Bc. Nikoleta Szegényová.

Mestský letný denný tábor bol za-
meraný na spoznávanie prírodných 
krás Slovenska, oddych, rekreá-
ciu, tvorivú činnosť, spoznávanie 
nových kamarátov, hry a zábavu. 
Program bol pestrý a atraktívny. 
Deti navštívili mnoho zaujímavých 
miest, spoznávali prírodné a kul-
túrnohistorické pamiatky západo-
slovenského regiónu. V rámci ce-
lodenných výletov sme navštívili 
zrúcaninu hradu Devín spojenú 
s plavbou po Dunaji, sklárne vo 
Valaskej Belej, hrad Červený Ka-
meň s atraktívnou ukážkou výcvi-
ku dravých vtákov sokoliarskeho 
klubu Astur.

Vo vápencovej jaskyni Driny sa 
deti v horúcom počasí príjemne 
ochladili. Smolenický zámok bol 

ďalším spestrením celodenného vý-
letu. Prehliadka hradu Trenčín spo-
jená s výstavou mýtických zvierat 
z povestí alebo rozprávok deti veľ-
mi zaujala. Súčasťou prehliadky bol 
aj dobový tábor, kde si deti mohli 
pod odborným vedením vyskúšať 
streľbu z luku, hod sekerkou na cieľ 
a iné zaujímavé atrakcie.

Navštívili sme interaktívnu výsta-
vu hračiek firmy Matel v priestoroch 
nákupného centra Mlyny v Nitre. 
V odpoludňajších hodinách sme 
sa zúčastnili detského filmového 
predstavenia v kine Max. Na sala-
ši Kostrín si deti opekali špekačky, 
jazdili na koňoch na ranči Cerina pri 
Jedľových Kostoľanoch, či navštívili 
Energoland v Mochovciach.

Počas vysokých horúčav sa 
mohli deti okúpať v krytej plavárni 
v Leviciach. 

V priestoroch CVČ bol prezento-
vaný zaujímavý projekt neziskovou 
organizáciou Slniečko z Nitry, kde 
deti v skupinách súťažili medzi se-
bou v rôznych disciplínach. Súčas-
ťou každého turnusu bola možnosť 
využiť priestory CVČ na loptové 
a spoločenské hry, kresliť a zabá-
vať sa. Obedy boli zabezpečené 
v školskej jedálni v ZŠ Mojmírova, 
Zlaté Moravce.

 
Mgr. Jozef Zlatňanský

riaditeľ CVČ

Záujmové útvary CVČ Zlaté 

Moravce škol. rok 2015-2016
► Krúžok anglického jazyka (5 - 18 roční): - anglický jazyk 

pre najmenších, - anglický jazyk pre začiatočníkov a pre pokročilých
► Internetový krúžok (7 - 15 roční): - základy obsluhy PC 

a internetu, - práca s rôznymi programami - OS Win 7,8, 8.1, Linux, MS 
Office, - grafické programy - práca s webovou stránkou

- práca s digitálnym audiom a videom
► Krúžok digitálnej fotografie a videokamery (10 - 15 

roční): - základy práce s digitálnym fotoaparátom a videokamerou, - 
počítačové spracovanie (editácia) digitálnych fotografií a videozázna-
mov, - tvorba vlastných fotografií a videozáznamov v exteriéri a interiéri

► Stolnotenisový krúžok (7 - 15 roční): - výuka základných 
postojov a pohybov hráčov v stolnom tenise, - základné prvky 
útočnej a obrannej hry v rámci dvojhry a štvorhry, - príprava členov 
na okresnú stolnotenisovú súťaž

► Tanečný krúžok:  výuka tanečných prvkov, rozvoj pohybovej 
kultúry moderného tanca,tvorba choreografie moderných a scénických 
tancov v tanečných skupinách: - moderný tanec pre deti materských 
škôl od 4,5 roka, - moderný tanec pre deti a mládež základných 
a stredných škôl 10 - 19 roční, - príprava členov tanečných skupín CVČ 
na vystúpenia v rámci kultúrno-spoločenských podujatí

► Krúžok džuda (13 a viac roční): - rozvíja telesnú zdatnosť 
a psychickú odolnosť členov na princípe sebazdokonaľovania, - za-
meriava sa na sebaobranu človeka

► Krúžok break dance (13 - 19 roční): - moderný spôsob tanca 
dopĺňaný prvkami hip-hop

► Šachový krúžok (7 - 15 rokov): - určený pre deti
► Turistický krúžok (10 - 15 rokov): - určený pre deti, mládež, 

- spoznávanie okolia Zlatých Moraviec
► Armwrestlingový krúžok (15 - 19 roční): - pretláčanie 

rukou, mládež
► Strelecký krúžok (10 - 15 roční): - teória a praktická streľba 

zo vzduchovky Slávia, - príprava žiakov ZŠ na okresnú streleckú ligu, 
- majstrovstvá okresu zmiešaných družstiev žiakov základných škôl 
v streľbe zo vzduchovky

Informácie o jednotlivých záujmových útvaroch Vám budú 
poskytnuté v CVČ Zlaté Moravce alebo na t.č. 037/6321184 
v čase pondelok - piatok od 8.00 h do 16.00 h.

Mgr. Jozef Zlatňanský

riaditeľ CVČ

Mestské denné letné tábory 
Centra voľného času
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Spoločné rozhovory žiakov zo 
zlatomoraveckých základných 
škôl a z Gymnázia Janka Kráľa 
sa miešali s lákavou, sladkas-
tou vôňou slivkového lekváru. 
Ten hral 9. septembra na ná-
dvorí Migazziovského kaštieľa 
hlavný prím. Mestské múzeum 
v spolupráci so SSk Chyzerov-
čanka priblížili mládeži tradič-
né varenie slivkového lekváru, 
v domácnostiach veľmi obľúbe-
nej pochutiny. 

Členovia Chyzerovčanky zakúrili 
pod kotlinu, čím sa odštartoval pro-
ces dovarenia (doba varenia 10 – 12 h) 
pravidelne a poctivo premiešava-
ného lekváru, ktorý na záver akcie 
poputoval do sklenených pohárov. 
Pri jeho ochutnaní každý uznanlivo 
pokýval hlavou, čo bolo gesto oce-
nenia jeho „šmaku“.

Kreatívnou časťou akcie bola 
maľba motívov sliviek na porcelá-
nové taniere, ktoré si mohli tvor-
covia ponechať ako pamiatku na  
1. ročník Slivkobrania v múzeu. Dlh-
šie rady detí čakajúcich na odskúša-
nie si tejto formy „kreovania“ sved-
čili o tom, že kúsok umeleckej duše 
tkvie v každom z nich. Veľká radosť 
prišla, keď sa malé dielko podari-
lo doviesť do úspešnej konečnej 

podoby podľa prvotnej predstavy.
Hudba patrí všade tam, kde je 

dobrá nálada, smiech, radosť a chuť 
baviť sa. V tomto prípade sa o skve-
lú zábavu spevom a tancom po-
starala Chyzerovčanka, ktorou sa 
nechali k tancu záverom strhnúť aj 
prítomní žiaci.

Pri slovnom spojení slivkový lek-
vár väčšine z nás nabehnú v pred-
stavách chutné domáce a nadý-
chané buchty. Nechýbali ani na 
tomto stretnutí, s radosťou ich pre 
deti a všetkých prítomných upiekli 
spolu s pani Máriou Pekárovou lek-
torky múzea Viera Tomová a Korné-
lia Nemešová. K maškteniu boli na 
tanieri pripravené slivky s hruška-
mi, ktoré zo svojej záhrady prinie-
sol Štefan Doskoč. Na tých, ktorých 
prepadla chuť na slané, čakali peče-
né zemiaky.

O histórii, získavaní, spôsobe spra-
covávania, význame a výživnej 
hodnote sliviek porozprával riaditeľ 
múzea Anton Števko. Varenie lekvá-
ru bola podľa neho nielen príprava 
doplnkovej stravy, ale aj spoločen-
ská udalosť, kde si navzájom suse-
dia pomáhali, či ochutnávali lekvár 
za sprievodu zábavy, spevu a roz-
právania rôznych príbehov vrátane 
tých strašidelných. Zaujímavosti sa 

Slivkobranie plné zábavy
spájali aj so samotným spôsobom 
varenia. Spomenul, že na Myjave, 
Hornej Nitre, či v okolí stredného 
Považia sa v minulosti varil do takej 
hustoty, že sa dal len krájať. Hustý 
lekvár sa lial do vymastených hrn-
cov, z ktorých sa vyklápal. Vyzna-
čoval sa tým, že sa dal zavesiť rov-
nako ako slanina. Tieto bochníky sa 
buď predávali alebo konzumovali 
na cestách, napríklad, za žatevnými 
prácami. Chutný lekvár bol nielen 
každodennou požívatinou, ale vo 
forme lekvárového chleba posy-
paného cukrom aj sladkou odme-
nou pre deti.

„Myslím si, že aj pre Zlatomoravec-
ko platí, že slivky znamenajú niečo 
ako doplnková strava a v niektorých 
lokalitách dokonca ako obchodná 
komodita. Navyše, je to vhodná prí-
ležitosť pripomenúť si rôzne zvyky, 
ktoré k slivkobraniu patrili. V nepo-
slednom rade sa pri tejto príleži-
tosti odovzdávali aj rôzne folklórne 
znalosti,“ skonštatoval Anton Števko 
na margo obdobia, v ktorom slivky 
nielen dozrievajú, ale sa aj spraco-
vávajú tak, ako sme to mali možnosť 
vidieť na Slivkobraní v múzeu.

Mária Petrovičová
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Počas II. svetovej vojny sa 
29. augusta 1944 proti vstupu 
nemeckého Wehrmachtu na 
územie Slovenskej republiky 
začalo ozbrojené povstanie 
slovenského domáceho odboja 
– Slovenské národné povstanie 
(SNP). Centrom povstania bola 
Banská Bystrica a postupne sa 
v bojoch proti nacistom pokra-
čovalo v oslobodzovaní krajiny 
až do jari v roku 1945.

Pri týchto bojoch zahynulo veľ-
mi veľa ľudí. Pietne spomienky na 
ich hrdinstvá si pravidelne pripomí-
name vďaka Základnej organizácii 
zväzu protifašistickej bojovníkov 
v spolupráci s Mestom a Mest-
ským strediskom kultúry a športu 
aj u nás, v Zlatých Moravciach.

Od tej hroznej doby uplynulo už 
71 rokov. Symbolicky sa 28. augus-
ta 2015 položili vence k pomníku 
Partizána na Námestí Hrdinov za 
prítomnosti členov miestnej orga-
nizácie protifašistických bojovní-
kov, zástupkyne primátorky MVDr. 
Marty Balážovej, prednostu Mest-
ského úradu Ing. Miroslava Šlosára, 
žijúcim priamym účastníkom SNP 
Mareka Paukova a ďalších prítom-
ných, ktorí si spoločne pri spomien-
kovej slávnosti uctili tých, ktorí sa 
nám postarali o život v mieri.

V mene primátorky mesta sa zú-
častneným prihovorila poslanky-
ňa Mestského zastupiteľstva Marta 
Balážová slovami, ktorými priblížila 

významný medzník v slovenských 
dejinách, jeho dopad na prítom-
nosť, s kladením dôrazu na pravé 
hodnoty slovenského národa a vy-
zdvihla dôležitosť pietnych spomie-
nok. „SNP, ako historická udalosť, by 
mala byť jedným zo základov našej 
pamäti a našej kolektívnej identi-
ty. Ak by sme sa jej vzdali, stratíme 
nielen svoju identitu, ale i nárok na 
budúcnosť, na slovenské demo-
kratické Slovensko. Preto by sme 
si mali v dnešný deň naozaj uctiť 
všetkých účastníkov týchto bojov, 
obete, ich hrdinstvá a obetavosť.“

Predseda ZO zväzu protifašistic-
kých bojovníkov Ivan Malý oboz-
námil prítomných o priebehu po-
vstania v našom meste a okolitých 
obciach, aby aspoň sčasti mladším 
generáciám priblížil hrôzy, ktorým 
boli ľudia v tej dobe vystavení. 
„Mnoho občanov zo Zlatých Mora-
viec a z okolitých obcí sa aktívne so 
zbraňou v ruke zapojilo do ozbro-
jeného povstania proti nemeckým 
okupantom. Hory sa stali ich do-
časným domovom. Aby však pre-
žili, potrebovali aj pomoc občanov, 
ktorí pomáhali ako mohli, jedlom, 
šatstvom... Preto sa im Nemci snaži-
li za ich pomoc pomstiť. Najviac na 
to doplatil Skýcov, ktorého obyva-
teľov vyhnali a obec zapálili. Mno-
ho ľudí vtedy padlo, no ešte stále 
ich niekoľko medzi nami žije. 71 ro-
kov je dlhá doba. V tom čase boli 
aj títo ľudia mladí a rovnako plní 

života, predstáv a hodnôt. Ale aby 
mohli žiť v pokoji a mieri oni, ich 
deti a ich pravnuci, neváhali zobrať 
do rúk zbraň a svoju vlasť zachrániť 
nasadením svojich vlas tných živo-
tov.“ Pán Malý ukončil svoj príhovor 
vyjadrením vďaky a úcty a v tomto 
duchu sa niesol celý spomienkový 
ceremoniál, ktorým nás za Mestské 
kultúrne stredisko sprevádzala pos-
lankyňa MsZ v Zlatých Moravciach 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová. Svo-
jimi piesňami pozdvihla sviatočnú 
atmosféru spevácka skupina Prílep-
čianka, ktorá funguje pod vedením 
Anny Michalkoc - Kudrejovej.

S poďakovaním za účasť na 
podujatí a za prejavenú úctu 
k pamiatke obetí a hrdinov po-
vstania sa s prianím dobrého 
zdravia a šťastia všetkým zú-
častneným v mene odbojárov 
a žijúcich i nežijúcich účast-
níkov Slovenského národné-
ho povstania, prihovoril jeho 

priamy účastník Marek Paukov 
- jeden z troch žijúcich účastní-
kov odboja, ktorých Základná 
organizácia slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
medzi sebou má. Pánovi Pauko-
vi, Štefanovi Absolonovi a Zuzane 
Meliškovej odovzdal 31. marca toh-
to roku minister obrany SR, JUDr. 
Martin Glváč za ich hrdinstvá štátne 
vyznamenania.

Tieto spomienky sú nositeľom 
odkazu váženia si života, ktorí nám 
povstalci svojimi hrdinskými skut-
kami dopriali a aby sme už nikdy, 
ako národ, neskĺzli do totalitného 
režimu bez slobodnej vôle a de-
mokracie. Aby sme vždy hájili svo-
je potreby, túžby, názory a život, 
ktorý máme právo žiť podľa našich 
predstáv, bez ohľadu na národ-
nosť, vierovyznanie, či zaradenie 
v spoločnosti.

Ľubomíra Rosinská

Svoje životy položili, aby sme my žili v mieri
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Narodili sa

august:
Ella Antalová, (N) Nitra
Erik Baláž, (N) Piešťany
Karin Mrozeková, (N) Nitra
Damián Pilčík, (N) Nitra
Džani Rafael, (N) Nitra
Tifany Rafaelová, (N) Nitra
Jenny Stojková, (N) Nitra
Marko Valent, (N) Levice
september:
Romana Bandová, (N) Nitra
Jakub Ivanič, (N) Nitra
Giovanni Stojka, (N) Nitra

Povedali si áno
15. 08. Peter Potocký, Jedľové 

Kostoľany a Martina Bieliková, Zla-
té Moravce

21. 08. Matej Buček, Dubnica 
nad Váhom a Zuzana Tencerová, 
Žitavany

21. 08. Juraj Šabík, Žitavany a Jana 
Lukáčová, Zlaté Moravce

29. 08. Peter Gazdag, Zlaté Mo-
ravce a Zuzana Justová, Bratislava 
– Ružinov

29. 08. Ivan Gunár, Zlaté Moravce 
a Viola Lévaiová, Trnava

05. 09. Michal Hudec, Kamenec 
pod Vtáčnikom a Renáta Masárová, 

Zlaté Moravce
05. 09. Ján Klučiar, Veľké Vozoka-

ny a Eva Kotrová, Kostoľany pod 
Tribečom

05. 09. Ing. Milan Chvála, Čaradice 
a Ing. Jana Frajková, Volkovce

12. 09. Martin Baran, Hliník nad 
Hronom a Mgr. Andrea Šabová, Te-
kovské Nemce

Jubilanti
september:
Anna Martincová, Chyzerovce, 

80 r.
Mária Rakovská, Zlaté Moravce, 

80 r.
Mária Kazíková, Zlaté Moravce, 

80 r.
Mária Krajčiová, Zlaté Moravce, 

80 r.
Júlia Madolová, Zlaté Moravce, 

80 r.
Matej Martinovič, Zlaté Moravce, 

85 r.
Karolína Ružičková, Zlaté Morav-

ce, 85 r.
Ondrej Juríček, Zlaté Moravce, 

85 r.
Anna Jakubíková, Zlaté Moravce, 

85 r.
Jarmila Krejčiová, Zlaté Moravce, 

90 r.
Paula Paukeová, Zlaté Moravce, 

90 r.

Predaj, kúpa

n Predám 3 – izbový obývateľ-
ný dom so záhradou v Pustom 
Chotári č. 584 – všetky inžinier-
ske siete. Kontakt: 0903 063 621

09/027/2015/PČ, 06/012/2015 – 18210/DZ

n Predám väčšiu zariadenú 
zrekonštruovanú chalupu pred 
Kremnicou – výhodné miesto. 
Kontakt: 0911 551 112

09/028/2015/PČ, 08/018/2015 – 20484/DZ

n Prevádzame pokrývačské, 
izolatérske, murárske a klampiar-
ske práce. Rekonštrukcia striech 
a zamazávanie hrebenáčov. Kon-
takt: 0944 107 543

09/029/2015/PČ, 09/021/2015 – 21401/DZ

Spomienka
Odišiel nám dobrý človek,

každý ho mal rád,
odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.

Dňa 3. septembra uplynul 
smutný rok, čo nás navždy opus-

til milovaný člen našej rodiny

František Páleník
Máme na Teba veľa pekných 

spomienok, ocko náš a v našich 
srdciach žiješ doposiaľ. Všet-
ci, ktorí ste ho poznali a mali 

radi, venujte mu, prosím, spolu 
s nami tichú spomienku, spo-
mienku na dobrého človeka.

S láskou a úctou spomí-
najú smútiaci: manželka, 
dcéra a syn s rodinami.

09/031/2015/PČ, 09/023/2015 – 21621/DZ

Spomienka
„Kto žije v našich srd-

ciach, nezomrel.“
Dňa 9. septembra 2015 uply-

nulo jedenásť ťažkých rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý 

manžel, otec, dedko a brat

Ing. Emil Dzurej
Kto ste ho poznali a mali radi, 

venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomíname a ni-

kdy nezabudneme.
Manželka, syn, dcéra a sú-

rodenci s rodinami.
09/030/2015/PČ, 09/022/2015 – 21407/DZ

Opustili nás

14. 08. Viktória Briešková, 1933,
Tekovské Nemce
14. 08. Mária Mrázová, 1929,
Čaradice
14. 08. Ján Žák, 1949, Žitavany
17. 08. Vincent Samko, 1931,
Žitavany
21. 08. Ján Nemeš, 1931, 
Zlaté Moravce
23. 08. Mária Prešinská, 1931, 
Veľký Cetín
25. 08. Jozef Psula, 1941,
 Červený Hrádok
27. 08. Anastázia Horváthová,
1931, Lovce
29. 08. Mária Ondrejková, 1940,
Martin nad Žitavou
30. 08. Vladimír Kováč, 1940,
Nová Ves nad Žitavou
30. 08. Ján Murgaš, 1933, 
Zlaté Moravce
30. 08. Milan Repa, 1945, 
Zlaté Moravce
12. 09. Jozef Kollár, 1957, 
Zlaté Moravce

S poločenská
 kronika
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Pozvánky
X  Výstava obrazov otca 

a dcéry – Jozefa Drienovského 
a Kataríny Drienovskej s účasťou 
Diany Pechovej bude prebiehať 
do 30. septembra v priesto-
roch Mestského múze v Zlatých 
Moravciach.

X Dňa 27. septembra sa na 
Motocrossovej trati v Skýco-
ve uskutočnia Medzinárodné 
majstrovstvá SR MX65+SP+RP 
MOTORADO cup 2015. Všetci ste 
srdečne vítaní.

X Kysucký prameň z Oščad-
nice vystúpi 9. októbra o 18.00 h 
v Kultúrnom dome Topoľčianky. 
Vstupné: 7 €, predpredaj vstupe-
niek – Obecná knižnica (budova 
OcÚ), kontakt: 037/630 12 63

X  Mládežnícky parlament 
Vráble a mesto Vráble Vám pri 
príležitosti Hodového koncertu 
2015 prinášajú krásne hudobné 
vystúpenie RECITÁL v podaní 
známej českej speváčky Lucie  
Bílej, s klavírnym doprovodom 
Petra Maláska. Známe meló-
die budú znieť v Rímskokato-
líckom kostole vo Vrábľoch dňa  
9. októbra o 17.00 h a o 19.30 h. 
Vstupné: státie – 17 €, sedenie – 
20 €. Vstupenky si môžete zakúpiť 
osobne na MsÚ vo Vrábľoch, 2. po-
schodie, č. dverí 216. Bližšie infor-
mácie: hkvrable2015@gmail.com.

X Koncert Lenky Filipovej 
a jej hostí: Jindřich Koníř, Sean Bar-
ry – 17. októbra o 19.00 h v Diva-
delnej sále MSKŠ. Predpredaj vstu-
peniek: kancelária MSKŠ – 037/642 
64 22 a www.ticketportal.sk, ale-
bo 0911 515 110.

Pestovateľská 
pálenica - sezóna 2015

Oznamujeme občanom zahájenie 
výroby ovocných destilátov v pále-
nici na Žitavskom nábreží v Zlatých 
Moravciach ku dňu 3. septembra 
2015. V pracovných dňoch od 7.00 h 
do 9.00 h majú záujemcovia (pes-
tovatelia) možnosť prihlasovať sa 
na telefónnom čísle 037/6323203.

Mesto Zlaté Moravce, v záujme 
ochrany zdravých podmienok, 
zdravého spôsobu života občanov, 
v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, vy-
chádzajúc z potreby koordinácie 
(zníženie počtu hlodavcov, najmä 
potkanov) oznamuje, že celoploš-
ná deratizácie na území Mesta 
Zlaté Moravce sa vykoná 1. ok-
tóbra do 31. októbra 2015.

Fyzické osoby – podnikatelia 
a právnické osoby sú povinné 

vykonať deratizáciu v ich alebo nimi 
spravovaných objektoch, v okolí ka-
nalizačných vstupov (šácht) a areá-
loch určených na podnikanie a bý-
vanie, vrátane objektov školských 
a zdravotníckych zariadení, zaria-
dení sociálnych služieb, bytových 
a polyfunkčných domov, skladov 
a skládok odpadov, fyzické osoby 
– podnikatelia a právnické osoby 
deratizáciu môžu uskutočňovať 
výlučne prostredníctvom firiem 
oprávnených na profesionálne vy-
konávanie regulácie živočíšnych 
škodcov.

Fyzické osoby – občania sú 
povinné vykonať deratizáciu v piv-
ničných priestoroch v rodinných 
domoch a iných objektoch urče-
ných na bývanie pre vlastnú potre-
bu a na pozemkoch využívaných 
na chov hospodárskych zvierat, 
fyzické osoby – občania deratizá-
ciu môžu vykonať aj svojpomocne 
komerčne dostupnými prípravka-
mi, ktoré sú určené a schválené na 
predmetný účel.

Oddelenie výstavby a hos-
podárskej činnosti, MsÚ

Oznámenie pre právnické a fyzické osoby

Termíny výkupu a 

zberu papiera
Výkup papiera výmenným spôso-

bom stále pokračuje aj vďaka spolu-
práci Mesta Zlaté Moravce s firmou 
Green Wave Recycling:
n 4 kg = 1 ks toaletného papiera 

Harmony, 2-vrstvový
n 12 kg = 1 balík vreckoviek (10 ks 

malých balíčkov)
n 15 kg = 1 balík kuchynských 

utierok, 2-vrstvové
n 1 kg = 0,04 € (výkup)
Vykupujú sa všetky druhy papiera, 

vrátane kníh bez textilných obalov, 
zviazané v balíkoch (nie v kartó-
novej krabici a igelitke)! Kartóny sa 
nevykupujú! V menšom množstve 
vám ich bezplatne odoberú. Za ne-
priaznivého počasia sa výkup prelo-
ží do náhradného termínu.

Vytriedením a recykláciou 110 
ton starého papiera sa zachráni 
1 ha 80-ročného lesa. Chráňme 
prírodu spoločne.

Výkup naplánovaný v ponde-
lok 5.10.2015: 16:00 – 16:15 – roh 
ulíc Dlhá, Štefánikova, 16:15 – 16:30 – 
roh ulíc Dlhá, Tolstého, 16:30 – 16:45 
– roh ulíc Dlhá, Kollárova, 16:45 – 
17:00 – roh ulíc Dlhá, Vajanského, 
17:00 – 17:15 – roh ulíc Vajanského, 
J. Jesenského, 17:15 – 17:30 – roh 
ulíc Bernolákova, Vajanského, 17:30 
– 17:45 – Tekovská ul., 17:45 – 18:00 – 
roh ulíc Hollého, Čajkovského, 18:00 
– 18:15 – roh ulíc Hollého, Murgašo-
va, 18:15 – 18:30 – Ul. A. Kmeťa

Výkup naplánovaný v utorok 
6.10.2015: 16:00 – 16:15 – roh ulíc 
Rázusova, Slovenskej armády, 16:15 
– 16:30 – roh ulíc Rázusova, Dob-
šinského, 16:30 – 16:45 – roh ulíc 
Inovecká, Slovenskej armády, 16:45 
– 17:00  – roh ulíc E. M. Šoltésovej, 
Mojmírova, 17:00 – 17:15 – roh ulíc 
Brezová, Mojmírova, 17:15 – 17:30 – 
roh ulíc Kalinčiakova, Brezová, 17:30 
– 17:45 – roh ulíc Staničná, 1. mája, 
17:45 – 18:00 – roh ulíc Mojmírova, 
1. mája

Výkup naplánovaný v stre-
du 7.10.2015: 16:00 – 16:15 – roh 
ulíc Sládkovičova, Spojovacia, 16:15 
– 16:30 – roh ulíc Spojovacia, Ľ. 
Podjavorinskej, 16:30 – 16:45 – Pri-
binova, Smetanova, 16:45 – 17:00 
– Pribinova, J. C. Hronského, 17:00 
– 17:15 – Pribinova, Kukučínova, 
17:15 – 17:30 – Hurbanova, Slavian-
ska, 17:30 – 17:45 – Pod dielami, Ľ. 
Podjavorinskej

Výkup naplánovaný vo štvr-
tok 8.10.2015: 16:00 – 16:15 – roh 
ulíc Železničiarska, Svätoplukova, 
16:15 – 16:30 – roh ulíc Záhradníc-
ka, Moyzesova, 16:30 – 16:45 – Druž-
stevná, Chyzerovecká, 16:45 – 17:00 
– Palárikova, Chyzerovecká, 17:00 – 
17:15 – B. S. Timravy, Chyzerovecká

Mestská časť Prílepy: 17:30 – 
17:45 – roh ulíc Obecná, Parková, 
17:45 – 18:00 – roh ulíc Obecná, 
Hlavná

Pohrebníctvo a kvetinárstvo Záhradníckych služieb je z „Domu služieb“ presťahované 
do priestorov kvetinárstva v cintoríne na Ul. SNP 4. Tel. č.: 0905 422 676, 0903 934 261


