EKOVSKÉ NOVINY
Mesačník mesta Zlaté Moravce • ročník XXVII • číslo 4 • Apríl 2017 • cena: zdarma • web: zlatemoravce.eu

V tomto čísle:
Rekonštrukcia
kanalizácie
Kanalizácia na bytovom
dome na Ulici 1. mája, ktorý sa nachádza v tesnej
blízkosti mestského úradu Zlaté Moravce, má za
sebou rekonštrukciu. Nefunkčná bola už niekoľko
rokov.
Čítajte na strane 3

ZUŠ získala
finančnú dotáciu
ZUŠ Zlaté Moravce má
schválenú dotáciu z Úradu
predsedu vlády SR vo výške
15-tisíc eur. Tieto peniaze
budú použité na opravu časti strechy historickej budovy
na Župnej ulici.
Čítajte na strane 4

MDŽ v Zlatých
Moravciach
Medzinárodný deň žien pripadá každoročne na 8. marec. Tento všeobecne uznávaný sviatok sme oslávili aj
v Zlatých Moravciach.
Čítajte na strane 9

Rozhovor
s ornitológom
Apríl je charakteristický
tým, že na slovenské územie
priletí najviac sťahovavých
vtákov. Prvý deň tohto mesiaca je zároveň Svetovým
dňom vtáctva. V rozhovore
sme preto vyspovedali ornitológa Ľudovíta Chládeka.
Čítajte na strane 12

Základy novej bytovky na Ulici 1. mája.

Nájomníci novej bytovky by mali byť známi
do konca roka
O výstavbe nového bytového domu na Ulici 1. mája sme vás informovali ešte v marcovom čísle Tekovských novín. Vzhľadom k tomu, že v Zlatých Moravciach nevyrástla
žiadna podobná stavba už dlhé roky, o pripravované byty je veľký záujem. Mnohých
z vás preto zaujímalo, podľa čoho sa budú noví nájomcovia vyberať a kedy bude tento
výber ukončený. Zisťovali sme odpovede.
Zlatomoravská radnica evidovala v polovici marca tohto roka celkovo 130 žiadostí
o pridelenie bytu. Tento počet však podľa vedenia mesta v sebe zahŕňa aj žiadosti o pridelenie akéhokoľvek
bytu, ktoré samospráva eviduje od roku 2014. Nejde teda
priamo len o tie byty, ktoré sa
momentálne stavajú. „ Z uvedeného vyplýva, že počet
samotných žiadostí o pridelenie bytov, ktorých dokončenie výstavby sa predpokladá
ku koncu tohto roka, je v súčasnosti okolo 40,“ upresňuje
prednosta mestského úradu
Marián Kováč.

Budú ich posudzovať
rovnako
Mnohí ľudia si tak podávali svoje žiadosti v značnom predstihu, ešte pred
tým, ako sa vôbec začalo
s plánovaním výstavby na
prvomájke. Títo občania sa
však nemusia obávať, nie je
potrebné si podávať nové
žiadosti. Ich staré budú podľa prednostu radnice posudzované rovnako ako tie,
ktoré boli viazané priamo
na vznikajúci bytový dom.
Bude však potrebné ich
doplnenie.
„Mesto Zlaté Moravce
bude povinné žiadateľa

vyzvať na ich doplnenie,
a to tak, aby posudzované
žiadosti spĺňali požadované kritériá,“ povedal Kováč.
Radnica tak bude včas informovať každého žiadateľa
o všetkých potrebných doplneniach, ktoré bude potrebné vykonať na staršej
žiadosti.

Kritéria zatiaľ
známe nie sú
Všetkých záujemcov o nájomné byty v súčasnosti asi
najviac zaujímajú samotné
kritériá, podľa ktorých sa
budú podnájmy prideľovať.
(pokračovanie na str. 2)
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Nájomníci novej bytovky by mali byť
známi do konca roka
(pokračovanie zo str. 1)

Týchto občanov však nateraz
zrejme sklameme, kritéria nie
sú zatiaľ známe.
„Komisia sociálno-zdravotná a bytová bude nové byty
prideľovať podľa kritérií, ktoré sú v súčasnosti v štádiu
tvorby, avšak určite budú vychádzať zo zákona,“ vyjadril sa Kováč, podľa ktorého
by predmetné kritériá mali
byť vo forme VZN prijaté
už na aprílovom mestskom
zastupiteľstve.

Ukončenie
výberu nájomcov
Viacerí Zlatomoravčania
sú určite zvedaví aj na to, či
budú pri rozdeľovaní bytov
uprednostnené mladé rodiny s deťmi, prípadne iné
skupiny obyvateľov. Nakoľko však zatiaľ nie sú stanovené žiadne presné kritériá, mesto nám nevedelo
na túto otázku odpovedať.
Čo sme sa však dozvedeli,
je predpokladaný termín

Vizualizácia novej bytovky.
ukončenia výberu nájomcov. Podľa prednostu je
stanovený ku koncu tohto
roka. „Avšak za predpokladu,

že výstavba bude prebiehať podľa plánu,“ upozornil
Kováč.
Peter Klimant

Mesto sa uchádza o finančný príspevok na opravu MŠ Kalinčiakova
Mesto Zlaté Moravce sa uchádza o nenávratný finančný
príspevok vo výške vyše 360-tisíc eur. Samospráva chce
peniaze použiť na kompletnú rekonštrukciu Materskej
školy Kalinčiakova. Ak bude podaný projekt úspešný,
s opravnými prácami by sa podľa primátora Dušana Husára mohlo začať už počas tohto leta.
Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaný
regionálny operačný program
s názvom projektu „Zvýšenie
energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania
detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté
Moravce“ schválili zlatomoravskí poslanci ešte na februárovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.

Spolufinancovanie
mesta
Zlaté Moravce sa takto uchádzajú o finančný príspevok
v celkovej výške 361 270 eur.
V prípade úspešnosti bude
samospráva spolufinancovať
projekt piatimi percentami, čo
činí 19 014 eur. Kompletná rekonštrukcia materskej školy tak
vyjde na sumu 380 285 eur.

Mesto v súčasnosti čaká
na vyhodnotenie projektu,
ktoré by malo prísť už počas
najbližších týždňov. „Predpokladáme, že ak budeme
úspešní, v prázdninovom období by sme mohli realizovať
túto rekonštrukciu,“ povedal
primátor Dušan Husár, ktorý však nevylúčil, že opravy môžu prebiehať aj počas
školského roka. Kde by však
žiaci boli v takomto prípade
umiestnení, nám zatiaľ nevedel povedať.

Výber školy
V Zlatých Moravciach sa určite nachádza viacero materských škôl, na ktorých by sa
zišli menšie či väčšie opravy.
Podľa Husára sa mesto pri
výbere školy, na ktorú bol
projekt podaný, rozhodovalo medzi dvoma kandidátmi.

Budova MŠ Kalinčiakova.
„Uvažovali sme aj o MŠ
Žitavské nábre žie. K a linčiakovu sme však v ybrali preto, pretože má
staršiu budovu ako MŠ Žitavské nábrežie. Zároveň
sa oplatí takéto projekty
v ypracovávať len na veľké materské školy, kde je
veľa žiakov, pretože tam
sa porovnáva dotácia na
jedného žiaka,“ vysvetľuje primátor, podľa ktorého
bude mesto na menšie materské školy hľadať vlastné
zdroje, aby aj u nich mohli
časom prebehnúť určité
rekonštrukcie.

Kompletná
rekonštrukcia
Budova MŠ Kalinčiakova
bude mať už 50 rokov a doposiaľ do nej boli vložené
len čiastkové investície. Ak
bude projekt úspešný, škola
sa môže tešiť na kompletnú
rekonštrukciu. „Menili by sa
sociálne zariadenia, zateplenie budovy, výmena otvorových konštrukcií - okien
a ďalšie veci,“ uviedol Husár, podľa ktorého by takto
došlo aj k zvýšeniu kapacity školy minimálne o desať
detí.
Peter Klimant
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Rekonštrukcia kanalizácie na Ulici 1. mája
Kanalizácia na bytovom dome na Ulici 1. mája, ktorý sa
nachádza v tesnej blízkosti mestského úradu Zlaté Moravce, má za sebou rekonštrukciu. Nefunkčná bola už niekoľko rokov. Obyvateľom spôsobovala nemalé ťažkosti.
Problém kanalizácie bol v jej
prípojke, ktorá podľa samosprávy nefungovala už dlhšiu
dobu. „Kanalizácia tam podľa
mojich vedomostí bola viac
ako desať rokov nefunkčná.
Tie splašky sa vyplavovali do
pivníc obyvateľov, ktorí bývajú
na ulici prvého mája,“ vyjadril
sa primátor Dušan Husár.

Zdĺhavá oprava
Pre domácich to bola určite
nepríjemná záležitosť, ktorú sa
mesto rozhodlo konečne riešiť. Kanalizačná prípojka bola
počas mesiaca marec opravená. Ako však uviedol primátor, tento problém tu pretrvával už dlhé roky. Preto nás

zaujímalo, prečo samospráva
vo veci nekonala podstatne
skôr?
„Týmto problémom sa
mesto Zlaté Moravce vážnejšie začalo zaoberať už v roku
2011 a konkrétne bol problém
s kanalizáciou riešený v apríli 2016 na komisii výstavby
územného plánovania a životného prostredia,“ znela nie
úplne jasná odpoveď primátora Husára na našu otázku.
Rekonštrukcia prípojky bola
podľa radnice následne povolená určeným stavebným
úradom až v septembri 2016,
zmluva so stavebnou firmou bola podpísaná v závere vlaňajška. Vzhľadom na

Rekonštrukčné práce kanalizácie na Ulici 1. mája.
nepriaznivé počasie sa však
s prácami vraj muselo počkať.
Celá rekonštrukcia tak bola
dokončená a odovzdaná až
31. marca 2017.

Koľko to stálo?
Rekonštrukcia si vyžiadala viacero úkonov. „V rámci stavebných prác došlo ku
geometrickému zameraniu,
výkopovým prácam, uloženiu revíznej šachty, hlavného

kanalizačného potrubia, vysekania otvorov v murive,
osadeniu prípojok, skúške
tesnosti kanalizačného potrubia a k vykonaniu terénnych
úprav,“ informovalo vedenie
mesta.
Celková výška nákladov za
prevedené práce bola podľa
Husára vyše 11 660 eur a práce boli financované z fondu
rozvoja bývania.  
Peter Klimant

Informačná kancelária znovu otvorená
centra dočasne presunutá do
kancelárie MSKŠ, ktorá sa nachádza v priestoroch zlatomoravského kaštieľa.

Otvorené
od apríla

V apríli opäť otvorila pre turistov svoje brány Informačná kancelária Zlaté Moravce. Zatvorená bola ešte v decembri minulého roka, kedy jej agendu dočasne prevzalo
priamo Mestské stredisko kultúry a športu (MSKŠ).
Informačná kancelária z centra Zlatých Moraviec bola podľa vedenia MSKŠ, ktoré kanceláriu spravuje, zatvorená v závere
roka 2016 pre dva dôvody.
„Šlo o vykurovanie, nakoľko sa
tam nedalo zabezpečiť teplo

a komfort pre pracovníkov.
V decembri nám však skončili
aj absolventské praxe pracovníčok, ktoré tam robili,“ vysvetľuje riaditeľka MSKŠ Simona
Holubová, podľa ktorej bola
všetka agenda turistického

Turistická Informačná kancelária sa však po novom
už vrátila na svoje pôvodné
miesto. Od začiatku apríla bol
jej stánok na Námestí Andreja
Hlinku znova otvorený. Dôvodom je podľa Holubovej fakt,
že v priestoroch stánku je už
vhodná teplota a taktiež sú
opäť k dispozícii absolventky
z úradu práce.
Nakoľko ide o absolventskú prax, na mzdy a odvody
týchto pracovníčok nevykladá MSKŠ žiadne finančné prostriedky. Jediným finančným
nákladom je cena energií,

ktorá sa mesačne pohybuje
okolo dvadsať eur.

Žiadne zmeny
Informačná kancelária funguje vo svojom pôvodnom režime. Otvorená je počas pracovných dní od ôsmej hodiny rána
do štvrtej poobede. Turisti tu
nájdu viaceré materiály o našom meste. Ide prevažne o knihy, brožúry a mapy Zlatých Moraviec a okolia, no k dispozícii sú
aj magnetky mesta či kľúčenky.
Okrem toho tu ľudia zistia odpovede na všeobecné otázky
ohľadom nášho mesta, nechýbajú ani informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach
v Zlatých Moravciach. Kancelária by podľa Holubovej mala ostať otvorená až do jesene.
Peter Klimant
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ZUŠ-ka získala dotáciu na
opravu strechy
Základná umelecká škola (ZUŠ) Zlaté Moravce má
schválenú dotáciu z Úradu predsedu vlády SR vo výške
15-tisíc eur. Tieto peniaze budú použité na opravu časti
strechy historickej budovy na Župnej ulici, ktorá sa v súčasnosti nachádza v havarijnom stave.
O schválenej dotácii informoval primátor mesta Dušan
Husár. Podľa jeho slov o peniaze žiadala samotná škola
ešte v septembri minulého
roka, kedy sa zistilo, že časť
strechy je značne narušená.
Peniaze bude mať škola k dispozícii po splnení stanovených podmienok.

Havarijný stav
Rekonštruovať sa tak nebude celá strecha, ale len jej
určitá časť. „Pôjde o opravu
severovýchodnej strany. Ide

tam o dosť havarijný stav, nakoľko táto časť bola narušená
zatekaním vody,“ vysvetľuje
primátor Dušan Husár, podľa
ktorého sa v súčasnej dobe
už realizuje projektová dokumentácia opravy. Keďže ide
o kultúrnu pamiatku, k celému
stavebnému zákroku sa bude
musieť pred jeho realizáciou
vyjadriť aj pamiatkový úrad.

Prispeje aj mesto
Vedenie zlatomoravskej
ZUŠ-ky pôvodne žiadalo úrad
predsedu vlády o dotáciu vo

Členovia CN ANEPS

Stretnutie sluchovo postihnutých
Dňa 4. marca 2017 si členovia Centra nepočujúcich
ANEPS urobili výročnú členskú schôdzu v budove Denného centra v Zlatých Moravciach. Schôdzu otvoril
predseda nepočujúcich Peter Frajka. Na schôdzi privítal

pána primátora mesta Dušana
Husára. Naši členovia sa stretávajú pravidelne.
V roku 2016 sme sa zamerali na kultúrne a športové
akcie. Predseda organizácia
Peter Frajka sa zúčastnil na
Majstrovstvách Slovenska

Budova ZUŠ-ky na Župnej ulici.
výške až 30-tisíc eur, schválená
im však z toho bola len polovica. Na rekonštrukciu tak bude
musieť prispieť aj samotné
mesto. O akú veľkú čiastku pôjde, nám zatiaľ primátor nevedel uviesť. „Uvidíme,
ako bude vypracovaný projekt. Mesto by mohlo v rámci
spolufinancovania maximálne prispieť čiastkou zhruba
desaťtisíc eur, možno menej,“
prezradil Husár.

Presný termín opráv zatiaľ
stanovený nie je. Podľa Husára by však stavebné práce
mohli začať už v lete. „Predpokladám, že to nastavíme na
prázdninové obdobie, to znamená júl a august,“ povedal.
Priebeh vyučovania by v škole
vraj nemal byť nijako narušený ani v prípade, ak bude rekonštrukcia prebiehať mimo
prázdnin.
Peter Klimant

v šachu v Hlohovci, kde
získal 2.miesto. Na ďalšom
turnaji o majstrovstvo sveta
v Arménsku, v meste Jerevan, obsadil až 21. miesto.
Ďalej, každý rok máme v Nitrianskom kraji šípkarsky
turnaj. Po piatich etapách
šípkarskeho turnaja naše
družstvo celkove turnaj vyhralo. Za naše družstvo hrali L. Lukáč a B. Kruška. Sme
hrdí, že našim členom sa
darilo.
Ďalšej akcie, ktorej sme sa
zúčastnili, bola súťaž v bowlingu. V klube sme robili
oslavu členov celkom štyrikrát. Oslavoval spolu s nami
dlhoročný člen, pokladník
Jaroslav Mareček a slávil 60
rokov. Pán S. Kincel 70 rokov, členka Janka Lukáčová
50 rokova náš člen Milan Galovič 70 rokov. Všetkým členom- oslávencom prajeme
veľa zdravia a šťastia.

V čase dobrého počasia
sme sa zúčastnili turistiky na
hrad Gýmeš. Videli sme zrúcaniny hradu. Tam sme fotili
a grilovali. Naši siedmi členovia sa zúčastnili zájazdu
do koncentračného tábora
Osvienčim. V decembri sme
mali posedenie pri príležitosti Úcty k starším a zároveň
sme sa spolu s deťmi tešili na príchod Mikuláša. Deťom sme odovzdali darčeky.
Na záver schôdze sa prítomným prihovoril Dušan Husár,
primátor mesta. Spomenul,
že nemocnica v Zlatých Moravciach mení svojho majiteľa. Ďalej spomenul, že v Zlatých Moravciach sa budú
stavať nové byty. Ku konca
príhovoru prisľúbil nepočujúcim všestrannú pomoc. Naša
organizácia CN ANEPS je stabilná a má 23 členov.
Peter Frajka,
predseda CN ANEPS ZM
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Schôdza Jednoty dôchodcov:
Predsedníčka Emília Páleníková sa vzdala funkcie
Vo štvrtok 16. marca 2017 sa uskutočnila v Divadelnej
sále Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ) výročná schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Zlaté Moravce. Seniori zhodnotili uplynulý rok a padlo
i dôležité oznámenie. Dlhoročná predsedníčka Emília
Páleníková na stretnutí oficiálne informovala, že sa vzdáva svojej funkcie.
V preplnenej divadelnej sále
si seniori na začiatku schôdze
pozreli kultúrny program. Vystúpili tu spevácke súbory
Zlatomoravčianka a Babičky,
pripravené boli i ukážky spoločenských tancov. Po kultúre
prišlo na rad samotné rokovanie, počas ktorého zlatomoravská organizácia dôchodcov
zhodnotila svoju činnosť za
rok 2016.
Schôdzi sa zúčastnilii pozvaní hostia – primátor
Dušan Husár, poslanec

Národne rady SR Marián Kéry,
prednostka Okresného úradu
Zlaté Moravce Zita Koprdová
a riaditeľka MSKŠ Simona Holubová, ktorí počas rokovania
spoločne s vedením zlatomoravskej Jednoty dôchodcov
zasadli za predsednícky stôl.

Páleníková
sa vzdala funkcie
Emília Páleníková na stretnutí informovala všetkých prítomných členov, že sa vzdáva
svojej predsedníckej funkcie.

Spevácky súbor Zlatomoravčianka.

Burza šatstva
Počas mesiaca február mohli
občania Mesta Zlaté Moravce
prispieť do Zbierky šatstva oblečením, ktoré už oni so svojimi rodinami nevyužijú. Do
zbierky sa zapojilo množstvo
darcov.
Po ukončení zbierky bola
zorganizovaná Mestom Zlaté Moravce, Mestským strediskom kultúry a športu

a Terénnou sociálnou prácou
v obciach I. charitatívna akcia Spolu pomôžeme - burza šatstva, ktorej sa zúčastnili
občania zo znevýhodneného
prostredia.
Na akcii sa zúčastnil veľký počet ľudí, ktorým sa pomohlo. Charitatívna akcia sa konala vo vestibule
MSKŠ, na poriadok a bezpečnosť dohliadala Mestská polícia. Touto cestou
sa chceme veľmi pekne

Marián Kéry, Zita Koprdová, Dušan Husár, Emília Páleníková
„Nemám už 62 rokov, ako
keď som začínala, ale práve dnes mám 82 rokov. Ďakujem pánu Bohu, že som
to za tých 20 rokov vydržala a doprajem to aj druhej,
nech skúsi, čo je to starať sa
s mojím tímom o 450 členov,“ povedala Páleníková,
ktorá na poste zotrvá ešte
do konca tohto roka.
Prítomní hostia vo svojich
príhovoroch poďakovali Páleníkovej za jej dlhoročnú
prácu a taktiež jej popriali
všetko dobré k jej 82. narodeninám, ktoré slávila práve v deň konania výročnej
schôdze.

Kritika na členov
Odstupujúca predsedníčka
bola s priebehom schôdze
spokojná, no členom zlatomoravskej Jednoty dôchodcov adresovala i trochu kritické slová. „Bola som
nadšená, že tak sa krásne
zúčastnili, že prišli, aj pekný
program sme im pripravili.
Len čo ma mrzí je to, že nikto sa do diskusie nezapájal.
Aj som im povedala - vy ste
len papieroví členovia, ani
do diskusie sa nezapojíte, to
znamená, že ste všetci spokojní,“ zhodnotila na záver.
Peter Klimant

Vestibul MSKŠ počas burzy.
poďakovať všetkým, ktorí
prispeli do Zbierky šatstva.
Zbierka šatstva trvá naďalej počas celého roka, v prípade akýchkoľvek otázok
nás môžete kontaktovať na

telefónnom čísle Terénna
sociálna práca v obciach I.
0917 098 048.
Ivana Hritzová,
terénna pracovníčka
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Deň učiteľov v Zlatých Moravciach
28. marec - pre niektorých možno iba jeden z prvých
jarných dní. Ale pre nás – pedagogických zamestnancov
je to jeden z dní, ktorý je výnimočný. Pripomíname si odkaz velikána pedagogiky Jána Ámosa Komenského. Po
stáročia sa vraciame k jeho myšlienkam, vzdávame hold
jednému z najušľachtilejších povolaní, povolaniu učiteľa.
V rámci osláv Dňa učiteľov Mesto Zlaté Moravce
pozvalo súčasných i bývalých zamestnancov našich škôl, do Mestského
strediska kultúry a športu.
Ďakovné listy za obetavú
a tvorivú prácu, ktorou prispievajú k všestrannému
rozvoju osobnosti mladých
ľudí v meste Zlaté Moravce
si z rúk primátora Dušana
Husára prevzalo šesť pedagogických zamestnancov:
Beáta Sumelová – učiteľka

1.stupňa, ZŠ Mojmírova 2;
Zuzana Šišovská – učiteľka 1.stupňa, ZŠ Pribinova
1; Miroslav Gubov – učiteľ
telesnej a športovej v ýchovy, ZŠ Robotnícka 25;
Ľubica Lastovicová – učiteľka hudobného odboru v Základnej umeleckej
školy; Gabriela Luspajová –
učiteľka v Materskej škole,
Žitavské nábrežie 1; Ružena Czermáková - učiteľka
v Materskej škole, Kalinčiakova 12.

Ocenení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci škôl.
Za dlhoročnú obetavú prácu v školstve boli ocenení aj
nepedagogickí zamestnanci.
Ďakovný list z rúk primátora
si prevzali: Helena Králiková –
vedúca Zariadenia školského
stravovania pri ZŠ Mojmírova 2; Anna Kontová – hlavná
kuchárka v Zariadení školského stravovania pri MŠ Štúrova
15; Alena Šeptáková - vedúca

Zariadenia školského stravovania pri MŠ Kalinčiakova 12.
Program pre všetkých prítomných pripravila Základná umelecká škola. Nech je
tento slávnostný deň dňom
poďakovania sa všetkým zamestnancom našich škôl
a školských zariadení za zodpovednú a namáhavú prácu.
Mgr. Danuša Hollá

Úspech žiakov ZUŠ
Dňa 16. 3. 2017 sa konala celoslovenská súťažno-vokálna
prehliadka žiakov ZUŠ „Stančekova Prievidza.“ Organizátorom speváckej prehliadky
bolo mesto Prievidza a ZUŠ
Ladislava Stančeka v Prievidzi.
Na tomto podujatí sa zúčastnili aj žiaci a učitelia zo
ZUŠ Zlaté Moravce. Miriam
Chrenová, Simona Havranová pod speváckym vedením
Zuzany Hudecovej Molnárovej, Ema Doskočová a Cathleen Bodo pod vedením Soni

Meňhertovej. Klavírny sprievod našim spevákom zabezpečovala Ľubica Lastovicová.
Jednotlivé výkony hodnotila odborná porota pod
vedením Dagmar Livorovej,
operných spevákov Martina
Babjaka a Martina Malachovského. Z veľkého počtu 90
súťažiacich spevákov získali
naši žiaci strieborné pásma.
Žiakom aj pedagógom srdečne gratulujeme!
Mgr. Tomáš Kečkéš,
riaditeľ ZUŠ

Detské atletické hry
V piatok 24. 3. 2017 sa naši
žiaci atletického krúžku, ktoré sú členmi atletického klubu AK pri ZŠ Mojmírova zúčastnili detských atletických
hier v Dudinciach pod záštitou Slovenského atletického
zväzu v spolupráci s Ao mesta
Dudince a so Spojenou školou
Dudince.
Vďaka peknému jarnému
počasiu sme absolvovali 10
atletických disciplín na vonkajšom multifunkčnom ihrisku. Súťažili sme ako 8-členné
družstvo v skokoch, hodoch
a behoch.
Našu školu reprezentovali prváci Simonko Mikla,

Nikolas Béber, druháčka Peťka Haromšitzová, tretiaci Patrik Paulov, Mário Vnad a Ella
Kňažiková, štvrtáčka Maťka
Novotová a piatačka Marcelka Haromšitzová.
V konkurencii 6 družstiev (3x
Šahy, Dudince, Krupina, Zlaté
Moravce) sme obsadili krásne
2. miesto. Naša veľká radosť
a dobrý pocit z výkonu bola
ocenená krásnymi šiltovkami,
odznakmi a medailami.
Tešíme sa na ďalšie súťaže,
kde sa môžeme stretnúť, spoznávať a porovnávať s inými
žiakmi - atlétmi z rôznych kútov Slovenska.
Mgr. Miroslava Miklová
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Vyhodnotenie súťaže Kľúče od zlatého mesta
Vo štvrtok 23. marca 2017 sa v obradnej sále Mestského
strediska kultúry a športu (MSKŠ) v Zlatých Moravciach
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka
celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže pod názvom Kľúče od zlatého mesta, ktorá je určená pre žiakov základných škôl. O prvenstvo bojovalo stovky prác.

V rámci v ý tvarnej časti bola vybraným mladým
talentom udelená aj cena
primátora mesta, cena riaditeľky MSKŠ a cena riaditeľky ZŠ Pribinova. „Ako
som si prezrel tieto práce,
tak verím tomu, že niektorí
z týchto mladých umelcov
sa raz uplatnia aj ako profesionálni výtvarníci alebo
literárni umelci,“ poznamenal na vyhodnotení primátor Dušan Husár. Zároveň
priznal, že mal čo robiť, aby
zo všetk ých v ý t varných
prác vybral len jednu, ktorá získala ocenenie primátora mesta.

Ocenenia

Melody Brandová, Rebeka Radvaňová, Vanda Gogová,
Nina Vicanová
Súťaž vyhlásila Základná škola na Pribinovej ulici v Zlatých
Moravciach pod záštitou primátora Dušana Husára v spolupráci s MSKŠ. „Každoročne
sa zapájame do mnohých výtvarných i literárnych súťaží
a dosahujeme v nich veľmi
dobré výsledky. Preto sme sa
rozhodli aj v našej škole zorganizovať najskôr výtvarnú súťaž, ktorú sme tento rok rozšírili aj o literárnu časť. Môžeme
tak porovnávať výtvarné a literárne práce žiakov našej školy s prácami žiakov iných škôl,“
priblížilo vznik súťaže vedenie
Pribinky.

Priestor
na prezentáciu
Ako škola ďalej uviedla,
cieľom výtvarnej časti súťaže bolo vzbudiť u žiakov výtvarnú tvorivosť, podnecovať
fantáziu a estetické cítenie.

Literárna časť si zas kládla za
cieľ vytvárať možnosti rozvoja literárnej tvorivosti žiakov
v podobe básní, rozprávok,
poviedok, povestí a iných
prozaických či dramatických
útvarov so zameraním na výrazovú bohatosť slovenského
jazyka a budovanie kladného
vzťahu k rodnému mestu či
dedine.

Cenu primátora mesta
Dušana Husára získala Magdaléna Martišková z Gymnázia Topoľčany s výtvarnou prácou „Voňavý večer
v Topoľčanoch“. Cenu riaditeľky MSKŠ Simony Holubovej dostala Ella Pavlíková zo
ZŠ Pribinova za prácu „Divadlo zázrakov.“ Cenu riaditeľky školy Lenky Herdovej
si domov odniesol Matúš
Chlup zo ZŠ Topoľčianky,
získal ju za prácu s názvom
„Dobré ráno, pán sused.“
Vo všetkých troch kategóriách výtvarnej časti bolo

prihlásených celkovo 401
diel. V tejto veľkej konkurencii sa zlatomoravské deti
nestratili. V 1. kategórii ( 1.
– 2. ročník) sa na druhom
mieste umiestnila Rebeka Radvaňová zo ZŠ Pribinova s prácou „Mesto na
kopci zázrakov.“ Špeciálne
uznanie poroty tu získala
Nina Vicanová, taktiež zo ZŠ
Pribinova s prácou „Veľké,
malé mesto.“ V 2. kategórii (3. -4. ročník) obsadila
druhé miesto Adela Jenisová zo ZŠ Pribinova s prácou „Mestečko na vlnách.“
Tretím najlepším sa stal Marek Ďurček, ktorý pochádza
taktiež z Pribinky, cenu získal za prácu „Môj sused
vodník.“ V 3. kategórii (5. –
9. ročník) sa Zlatomoravčania neumiestnili.
V literárnej časti bolo prihlásených 62 diel v rámci
poézie a 28 prozaických
diel, ktoré boli hodnotené
samostatne. Úspech v tejto
časti mala len jedna Zlatomoravčanka. Natália Novotová zo ZŠ Mojmírova získala so svojím dielom „Ulička
plná spomienok “ druhé
miesto v 3. kategórii (7. – 9.
ročník) medzi prózami.
Peter Klimant

Tri kategórie
Obe časti boli rozdelené do
troch kategórií, podľa veku
súťažiacich. V každej kategórii
boli ocenené tri najlepšie práce
a zakaždým sa odovzdala i jedna špeciálna cena. O víťazoch
rozhodovala odborná porota.
„Dostali sme množstvo prác,
s radosťou sme otvárali obálky. Boli naozaj pre nás milým
prekvapením a skutočným zážitkom,“ zhodnotila Lenka Herdová, riaditeľka ZŠ Pribinova.

Na vyhodnotení nechýbal kultúrny program.
Na foto: Lukáš Kouřil
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Režisér kontroverzného filmu o Müllerovi navštívil Moravce
Do Zlatých Moraviec zavítal režisér slovenského dokumentárneho filmu - Richard Müller: Nespoznaný. V Kine
Tekov sa stretol so študentmi Strednej odbornej školy polytechnickej, s ktorými diskutoval o svojom diele, ktoré je mnohými médiami i kritikmi označované za
kontroverzné.
Stretnutie zlatomoravských
študentov s 34-ročným slovenským režisérom Mirom Remom sa uskutočnilo v stredu
15. marca v priestoroch Kina
Tekov Zlaté Moravce. Beseda
sa konala v rámci premietania
filmu, ktoré pre stredoškolákov
v tejto forme -s diskusiou organizuje po celom Slovensku
Asociácia slovenských filmových klubov.

Remo: Film si
vyžaduje pozornosť
Študenti si najskôr pozreli samotný film, ktorý na Slovensku i v Čechách vyvolal
nemalú vlnu kontroverzie.
Dokument je totiž intímnym
portrétom speváka Richarda

Müllera, prostredníctvom ktorého môžu diváci nazrieť do
jeho súkromia. Odhaľuje pritom mnohé, pre niektorých
ľudí zarážajúce veci.
Ako priznal samotný režisér,
reakcie na jeho dokumentárny
film zvyknú byť u stredoškolákov rôzne. „Reakcie sa líšia od
toho, aká škola konkrétne príde
na to predstavenie. Inak reagujú gymnazisti, inak reagujú
študenti z iných stredných škôl.
Samozrejme, ten film si vyžaduje istú pozornosť. Musíte mu
venovať čas. Ale mám pocit, že
tá téma je tak spracovaná, že
zaujme v podstate všetky vekové kategórie stredoškolákov,
takže ich to baví,“ povedal pre
nás Miro Remo, ktorý hneď po

Miro Remo diskutuje so študentmi.
dohraní filmu prišiel k študentom do kinosály a začal s nimi
otvorene diskutovať.

Žiadna otázka
ho nezaskočila
Stredoškoláci kládli mladému
režisérovi rôzne otázky ohľadom filmu, jeho nakrúcania
a rozoberala sa aj kontroverzia,
ktorú film vyvolal. „Detská sa
pýtali, a to je základ tej komunikácie,“ povedal Remo, ktorého
vraj žiadna otázka nejako zvlášť

nezaskočila. „Už som toho absolvoval toľko, že tie otázky sa
opakujú, takže toto sa už nedeje,“ dodal.
Miro Remo patrí k najúspešnejším súčasným slovenským
režisérom. Je držiteľom niekoľkých ocenení z medzinárodných filmových festivalov.
Podpísal sa pod viaceré známe
dokumentárne filmy, ako napríklad Cooltúra či Comeback.
Peter Klimant

Úspech v biologickej olympiáde na ZŠ Robotnícka ul. 25
Každoročne sa žiaci našej
školy zapájajú do rôznych súťaží a olympiád. Jednou z nich
je samozrejme aj biologická
olympiáda, v ktorej dosahujeme pravidelne krásne úspechy. V projektovej časti olympiády sme sa niekoľkokrát
umiestnili na prvom mieste
v okresnom kole – v kategórii C aj D a v krajskom kole
sme získali dvakrát 3. miesto
v kategórii C.
V tomto školskom roku
sme opäť zas získali 1. miesto
v okresnom kole v kategórii
C. Naša žiačka Ninka Hricová
z IX.A triedy si za tému
svojho projektu vybrala pozorovanie plazov. Tento projekt sme mohli uskutočniť

vďaka spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou
univerzitou v Nitre, kde nám
umožnili vstup do Vivária.
Pri našom pozorovaní nám
pomocnú ruku podal vedúci
pracovník Vivária –Róbert
Kirchner. Ninka pozorovala dva vybraté druhy plazov.
A nešlo o hocijaké plazy, išlo
o zástupcov krokodílov. Prvý
z nich bol kajman okuliarnatý
C AIMAN CRO CODI LUS
FUSCUS - čeľaď aligátorovité.
Je to samec s menom Riško,
ktorý je ako jediný z plazov vo
Viváriu z voľnej prírody.
Druhý zástupca bol krokodíl filipínsky – CROCODYLUS
MINDORENSIS – čeľaď krokodílovité. Ide o samicu

s menom Noe. Je to „klenot“
vo Viváriu, ako povedal pán
Kirchner, nakoľko ide o mimoriadne ohrozený druh krokodíla. Jeho rodičia pochádzajú
priamo z Filipín, samica sa do
Vivária SPU dostala zo ZOO
Protivín z ČR. Vo voľnej prírode
žije asi iba 100 až 150 kusov jedincov. Tento krokodíl je v Celosvetovom programe na záchranu druhov – WAZA a na
Slovensku je iba na SPU v Nitre. Ide momentálne o najohrozenejší druh chovaný na Slovensku. Dokonca aj meno Noe
jej pán Kirchner vybral symbolicky, pretože v Nitre sa snažia
o záchranu tohto druhu. Ninka
uskutočnila pozorovania a porovnávala etológiu (správanie)

týchto dvoch druhov plazov.
Svoje pozorovania spracovala na poster, s ktorým súťažila
a do prezentácie, ktorú odprezentovala našim žiakom v škole. Obrovským zážitkom bolo
nielen tieto druhy pozorovať,
ale dokonca sme mali možnosť krokodíla aj „pohladiť.“
Sme nesmierne radi, že
máme na škole takýchto šikovných a talentovaných žiakov, ku ktorým patrí aj Ninka.
Verím, že v tradícii projektov
biologickej olympiády budeme aj naďalej pokračovať
a že aspoň malou troškou
prispejeme do oblasti vedy
a výskumu.
PaedDr. Hana Verešpejová
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Oslava MDŽ v Zlatých Moravciach
Medzinárodný deň žien pripadá každoročne na 8. marec. Tento všeobecne uznávaný sviatok sme oslávili aj
v Zlatých Moravciach. Mesto si pre ženy v divadelnej sále
Mestského strediska kultúry a športu pripravilo zaujímavý kultúrny program.
Slávnostné podujatie začalo
o 16.00 hodine. Hneď v úvode prítomným ženám zapriali k ich sviatku všetko dobré
poslanec Národnej rady SR
Marián Kéry a primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár.
„Vážme si ženy! Nie je rozhodujúce či budeme, alebo
nebudeme oslavovať Medzinárodný deň žien. Ženy si zaslúžia, aby sme si ich dokázali
uctiť po celý rok. Naše mesto
má 12 352 obyvateľov, z toho
je 6 383 žien. Koľkokrát si my
muži ani neuvedomujeme, čo
všetko tie naše ženy, manželky

a matky v živote zvládnu,“ povedal primátor, ktorý ženám
zároveň zaprial, aby boli predovšetkým hrdé na to, že sú
ženy, matky a babičky.

Veľký
kultúrny zážitok
Po úvodných príhovoroch nasledoval naozajstný
umelecký zážitok. V preplnenej divadelnej sále vystúpili štyria talentovaní
sólisti Donského kozáckeho chóru z ruského mesta
Rostov na Done. V takmer
dvojhodinovom programe

Sólisti Donského kozáckeho chóru.
zaspievali mnohé známe kozácke a ruské piesne. Zanôtili dokonca i zopár slovenských ľudoviek ako Na
Kráľovej holi, za čo si u publika vyslúžili veľký potlesk.
Hosťom programu bol zmiešaný spevácky zbor Carmina Vocum, ktorý si spoločne
s Rusmi zaspieval niekoľko
piesní, no predviedol sa i samostatne. V závere podujatia boli všetky ženy obdarované kvetom.

Medzinárodný deň
žien
Medzinárodný deň žien
je sviatok žien a boja za
ich rovnoprávnosť. Prvotná
myšlienka tohto dňa vznikla

počas medzinárodnej ženskej
konferencie v Kodani v roku
1910. Dátum 8. marec bol zvolený na počesť veľkého štrajku
40 000 krajčírok z textilných
fabrík v New Yorku za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym
mzdám a zlým pracovným
podmienkam, ktorý sa uskutočnil v roku 1908.
V Československu sa tento
sviatok prvýkrát slávil v roku
1921. V nasledujúcom roku už
nadobudol masový charakter.
V roku 1938 sa MDŽ konal poslednýkrát pred druhou svetovou vojnou. Obnovený bol
opäť po roku 1945. Sviatok bol
neskôr oficiálne uznaný OSN.
Peter Klimant

Po koncerte dostali ženy kvety.

Zavítal k nám Pavol Hammel
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu uskutočnil
koncert známeho slovenského speváka Pavla Hammela.
Okrem neho vystúpili aj členovia speváckeho súboru
Trnky.
Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu 5. marca 2017.
Jeho organizátorom bola
politická strana SMER –
sociálna demokracia. Na
stretnutí, ktoré bolo venované všetkým ženám, preto nechýbali viaceré známe
tváre z prostredia slovenskej politickej scény.
Našim ženám prišli popriať

všetko dobré poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) a predseda
Žilinského samosprávneho
kraja Juraj Blanár, poslanci
NR SR Pavol Gogai a Marián Kéry. „Úprimne chcem
poďakovať všetk ým ženám. Tým, ktoré mám okolo seba, ale aj vám všetkým.
Bez nich by jednoducho

Pavol Hammel
náš svet nebol taký, aký je,“
povedal prítomným ženám
Juraj Blanár.
Vrámci kultúrneho programu sa najskôr divákom predstavil spevácky súbor Trnky,
a potom nasledovalo vystúpenie Pavla Hammela. Ten

počas svojho približne hodinového koncertu zaspieval
prítomným ženám hity ako
Kamalásky, ZRPŠ či Učiteľka
tanca. Po koncerte boli všetky ženy obdarené ružami.
Peter Klimant
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Vedenie nemocnice obdarovalo na MDŽ všetky ženy
Vedenie Nemocnice Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL,
dňa 8. marca obdarovalo k sviatku Medzinárodného dňa
žien (MDŽ) 160 žien pracujúcich v nemocnici. Na každé
dvere oddelenia, ambulancie či kancelárie zaklopal
podpredseda predstavenstva Jozef Botka, riaditeľ nemocnice Otto Mausch alebo primár oddelenia, ktorí vo
svojom náručí držali kvetinu, ktorou obdarovali svoje
nežné kolegyne.
MDŽ je sviatok všetkých
žien, ktoré bojovali za svoje práva a rovnoprávnosť
mužov a žien. „Darovaním
kvietka každej žene v našom zdravotníckom zariadení sme im vzdali úctu
a osobne si myslím, že by
sa k takejto pozornosti mali
pridať všetci muži,“ povedal
podpredseda predstavenstva nemocnice Jozef Botka
s tým, že každý z nás má
mamu, ktorá nám dala život alebo manželku, ktorá

nás obdarovala tým najkrajším pocitom byť otcom.
Medzinárodný deň žien sa
oslavuje už od začiatku 20.
storočia a v roku 1975 bol oficiálne uznaný OSN. U nás sa
tento sviatok konal v roku 1921
a o rok neskôr nadobudol masový charakter. „Bola som príjemne prekvapená prístupom
vedenia nemocnice. V mene
všetkých kolegýň ďakujem za
darovanú kvetinku,“ uviedla
Tatiana Melencová, vedúca
sestra Interného oddelenia.

Otto Mausch s kolegyňami z administratívy.
Nemocnica Zlaté Moravce v súčasnosti prevádzkuje lôžkové oddelenia:
Interné oddelenie vrátane
Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS),Chirurgické
oddelenie, Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky (SVLZ):
Rádiológia, Klinická biochémia, Hematológia, Fyziatria balneológia a liečebná
rehabilitácia.
Mgr. Marta Csergeová

Beseda so slovenskými spisovateľkami
Milovníci súčasnej literatúry si počas marca prišli v Zlatých Moravciach na svoje.
Do nášho mesta zavítali hneď dve slovenské spisovateľky - Lena Riečanská a Ružena
Scherhauferová, ktoré sa v Mestskej knižnici stretli so svojimi čitateľmi.
Beseda sa uskutočnila
vo štvrtok 16. marca 2017
v podvečerných hodinách.
V komornej atmosfére, prevažne ženského publika,

predstavili obe autorky viaceré svoje diela. Prečítali
i zopár úryvkov a nechýbala
diskusia. „Vždy je dobré, keď
človek má spriaznené duše,

Lena Riečanská, Ružena Scherhauferová

lebo tí čitatelia, to sú také
spriaznené duše. Každý, kto
má rád knihu, ja hovorím, že
to je taká dobrá duša, pretože prežíva životy tých iných

a človeka to tak obohacuje,“
povedala na besede Ružena
Scherhauferová.
Autorka Ružena Scherhauferová tvorí najmä pre ženy,
ktoré si rady prečítajú príbehy zo života. Napísala romány ako napríklad Odhalené tajomstvo; Už viem, že
chcem teba; Emine slzy.
Tvorba Leny Riečanskej sa
žánrovo zaraďuje medzi spoločenské romány venované
najmä ženám a dievčatám.
Jej knihy sú populárne vo
všetkých vekových kategóriách, siahajú po nich stredoškoláčky aj dámy dôchodkového veku. Riečanská je
autorkou kníh ako Trojlístok
z internátnej izby; Nebo, peklo, raj; Čerešňa na šľahačku.

Peter Klimant
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Pochovávanie basy v Zlatých Moravciach
Fašiangové obdobie skončilo popolcovou stredou,
presne 1. marca. Všade na Slovensku sme sa s týmto časom zábav a plesov lúčili v posledný februárový deň
symbolickým pochovávaním basy. Zlaté Moravce neboli
výnimkou. „Pod zem“ ju na zaslúžený odpočinok poslali
talentované deti z nášho mesta.
Pochovávanie basy sa
v Zlat ých M or avciach
uskutočnilo v utorok 28.
februára 2017. O kultúrny
program sa postarali deti
z detského folklórneho
súboru Zlatňanka a deti
z materských škôl – Žitavské nábrežie, Kalinčiakova
a Slnečná.

Pochod po meste
V poobedných hodinách
sa najskôr konal pochod
detí so svojimi učiteľmi
v maskách po centre nášho mesta. Šlo sa od kaštieľa
po Župnej ulici až k hlavnej
autobusovej stanici. Tu sa
malí Zlatomoravčania otočili a za spevu sa vrátili späť
do kaštieľa, kde nasledoval

kultúrny program. V rámci neho detské talent y
predviedli publiku tradičné fašiangové spevy a tance nášho regiónu.

Podávali sa šišky
V závere, po takmer hodinovom programe, nasledovalo očakávané „pochovanie“ basy, ktoré sa udialo
za smútočného, no zároveň
i jemne vtipného spevu
detí. Na konci podujatia sa
v priestoroch kaštieľa podávali lekvárové šišky, tradičná fašiangová pochúťka,
ktoré pre ľudí pripravili pracovníčky Mestského strediska kultúry a športu.
Obdobie fašiangov trvá od
Troch kráľov do Popolcovej

Mladí Zlatomoravčania sa lúčia s obdobím fašiangov.
stredy. Najznámejšie a zároveň najveselšie sú práve posledné dni fašiangu
spojené s radovánkami
a hodovaním. Fašiangové
tradície spojené so sprievodmi maskovaných ľudí,

boli ak ýmsi prechodom
medzi Vianocami a Veľkonočnými sviatkami.

Peter Klimant

Stretnutie dôchodcov z Domu opatrovateľskej služby
Obyvatelia Domu s opatrovateľskou službou (DOS) sa
spoločne stretli v závere februára, aby sa rozlúčili s fašiangovým obdobím. Podávali sa šišky, nechýbalo ani
kultúrne vystúpenie detí zo Zlatých Moraviec.

Dôchodcovia z DOS ZM.

Fašiangové stretnutie dôchodcov z DOS sa uskutočnilo v pondelok 27. februára
v Centre voľného času v Zlatých Moravciach. Zúčastnilo
sa ho približne 25 obyvateľov DOS. O občerstvenie sa
postaralo mesto Zlaté Moravce, podávali sa chutné
šišky a teplý čaj.
Kultúrny program si pripravili deti z Materskej školy
Žitavské nábrežie - stredná
veková kategória a predškoláci za pomoci riaditeľky Vierky Sýkorovej, učiteľky
Tatiany Kováčovej, Gabiky
Luspajovej a Mariky Hučkovej. Spevom, tancom i recitáciou pripomenuli prítomným

tradičné zvyky v období fašiangov. Kultúrnou vložkou
prispeli aj žiaci zlatomoravskej Základnej umeleckej
školy so spevom, hrou na
akordeón a flautu.
Stretnutia sa zúčastnil i primátor Dušan Husár spoločne
s Danušou Hollou, vedúcou
školstva a sociálnych vecí.
„Vystúpenie detí a sladké občerstvenie sa seniorom veľmi
páčilo, a boli šťastní, a vďační, že na nich pán primátor
a zástupcovia Mesta Zlaté
Moravce mysleli,“ zhodnotila podujatie Jana Bošiaková,
vedúca DOS.
Peter Klimant
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ROZHOVOR s ornitológom:
V našom okolí zahniezďuje takmer sto druhov vtákov
Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartmi, no tento deň je
taktiež i Svetovým dňom vtáctva. Celý mesiac apríl je totiž charakteristický tým, že na slovenské územie priletí
najviac sťahovavých vtákov. Pri tejto príležitosti sme
vyspovedali Ľudovíta Chládeka, člena Slovenskej ornitologickej spoločnosti, ktorý nám v rozhovore prezradil
aj to, aké vzácne a zaujímavé druhy vtákov môžeme pozorovať v našich končinách.

počty zimujúcich vodných vtákov. V decembri zabezpečujem
krmivo na zimné prikrmovanie
vtákov pre materské a základné
školy. Okrem toho každoročne
mi občania hlásia niekoľko prípadov zranených alebo ohrozených vtákov, ktorým sa snažíme
pomôcť.

Koľko druhov vtákov ste zaznamenali
v Zlatých Moravciach
a okolí?

Ľudovít Chládek

Ako dlho sa venujete záľube pozorovania
vtákov?

Môžete nám priblížiť,
o aké aktivity sa konkrétne jedná?

Už od detstva som mal blízky
vzťah k prírode. Veď, keď sme
boli my deti, bolo to pred viac
ako polstoročím, strávili sme
všetok voľný čas v prírode, na
lúkach, v lesoch a pri potokoch.
Liezli sme po stromoch, chytali raky a ryby, vyberali sme
hniezda vtákov. Azda najväčším
lákadlom vtedy pre mnohých
chalanov bolo chovať v klietke
straku, sovu, holuba alebo len
obyčajného vrabca. Takže príroda a v nej najmä vtáky ma fascinovali už od detstva.

Od februára do mája zaznamenávam prílety sťahovavých
vtákov. Na jar dopĺňam vtáčie
búdky a kontrolujem ich stav
(150 búdok a polobúdok) pred
zahniezdením. V marci v spolupráci so školami a dobrovoľníkmi odstraňujeme odpadky
z brehov potokov a vodných
plôch. Pri príležitosti Svetového
dňa vtákov,1. apríla, organizujem
na školách prednášky o ochrane
vtákov a exkurzie do prírody za
poznávaním vtákov a ich spevu.
Deň zeme - 22. apríl, upravujem
biotopy vhodné na zahniezdenie včelárikov a rybárikov. V mesiacoch apríl a máj zaznamenávam výskyt vtákov všetkých
druhov na rôznych biotopoch
na území Zlatých Moraviec
a okolia. V júni krúžkujem mladé
bociany. V júli nahlasujem počty
mláďat bocianov na hniezdach.
Začiatkom októbra pri príležitosti Európskych dní vtáctva
organizujem exkurzie na Chránené vtáčie územia. Od novembra do marca zaznamenávam

Ste aj členom
nejakej ochranárskej
organizácie?
Dávnejšie som bol členom
Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny, ale teraz už
vyše pätnásť rokov som členom
Slovenskej ornitologickej spoločnosti. I keď v našom meste
som asi jediný člen SOS/Bird Life
Slovensko, snažím sa aktívne zapájať do rôznych činností našej
organizácie počas celého roka.

Na Slovensku doteraz
bolo zaznamenaných vyše
350 druhov vtákov, no v našom meste a okolí som doteraz pozoroval 167 druhov
vtákov, z ktorých 98 druhov aj zahniezďuje. Pre zaujímavosť na našej planéte
žije viac ako 9 000 druhov
vtákov.

Sú medzi týmito pozorovanými vtákmi aj
vzácnejšie alebo zaujímavé druhy?
Zo spomínaných 167 druhov
k najvzácnejším patrila potáplica
stredná lat. Gaviaarctica. Tento
druh vtáka je na Slovensku vzácne zimujúci vodný vták, keď ročne je pozorovaný v počte 0 – 5
jedincov. Vtáka som zachraňoval v areáli bývalého podniku
Calex, keď omylom zosadol na
asfaltovú cestu, ktorú pokladal
za vodnú hladinu. Ďalším vzácnejším druhom je napríklad orol
kráľovský alebo dudok chochlatý, svrčiak riečny, strnádka lúčna,
či skaliarik sivý. Medzi zaujímavé
druhy patrí v Európe najmenší vták králiček zlatohlavý, ktorý
v Zlatých Moravciach aj hniezdi.
Veľká kolónia nášho najkrajšieho vtáka včelárika zlatého, patrí
k tým zaujímavejším druhom,
ktorý hniezdi pravidelne neďaleko mesta.

Na ktoré prípady zranených a ohrozených
vtákov si spomínate?
Najčastejšie sú to bociany biele, ktoré po vyletení
z hniezda sa zrania nárazom
do elektrických vedení, alebo
zosadnú do hustých porastov
odkadiaľ nedokážu vzlietnuť.
Častými prípadmi hlásení sú
nájdené mladé sovy na zemi,
ktoré však stačí vyložiť na najbližší konár stromu, kde si ich
už večer dospelí nájdu. Ďalej
si spomínam na zachraňovanie bociana čierneho, sokola myšiara, myšiaka hôrneho,
penicu jarabú a dážďovníka
tmavého. Bohužiaľ, stále viacej vtákov zahynie pri cestných
komunikáciách, len v našom
meste je to počas roka viac ako
sto jedincov, ktoré sú usmrtené nárazom do prechádzajúcich áut.

Ktoré miesta v Zlatých
Moravciach a okolí sú
najzaujímavejšie na
pozorovanie vtákov?
Pozorovanie vtákov a ich
správanie v rôznych obdobiach roka je zaujímavé všade,
kde sa vyskytujú. Teraz na jar
môžeme sledovať najväčšiu
intenzitu vtáčích činností, od
migrácie, obsadzovanie a hájenie svojich hniezdnych teritórií, stavanie hniezd, párenie
či starostlivosť o potomstvo.
Toto obdobie je najzaujímavejšie a je jedno, aké miesto
si vyberieme. Všade, kde je
veľa starých stromov, hustý
podrast kríkov, blízkosť vodného toku je aj veľa druhov
vtákov na pozorovanie. Ešte
by sme mali mať ďalekohľad,
trpezlivosť a správať sa v prírode nerušene.
Peter Klimant
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Žiaci si vyskúšali drotárske techniky.

Čaro drotárstva
Kolískou drotárstva v minulosti bolo Slovensko. S touto
jedinečnou 300-ročnou tradíciou Slovákov a majstrovstvom
súčasných umeleckých drotárov môžeme byť vo svete hrdí.
Pri príležitosti ukončenia
výstavy Drotári včera a dnes
Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom

v Nitre a Galériou Drotárie
otvorilo dňa 15. marca 2017
tvorivú dielňu pod názvom
Čaro drotárstva. Umeleckých
drotárov Jozefa Šabu a Jozefa
Mačicu z bratislavského klubu
drotárov privítala lektorka múzea pani Viera Tomová.
Prvými návštevníkmi tvorivej dielne boli žiaci výtvarného
krúžku zo ZŠ Mojmírova pod

vedením Tatiany Preinerovej,
ktorých majstri drotári zasvätili
do tajov drôtovania umeleckých predmetov a oboznámili s projektom Drôtované Slovensko. Vytvárať z drôtu rôzne
umelecké predmety, prináša
zážitok, kde si každý príde na
svoje. Možno tu nazrieť do čarovného sveta drôtu v oblasti
tvorby rôznych námetov, ktorá rozvíja myslenie, kreativitu
a obohacuje majstra o osobitý
výtvarný rozmer. V spolupráci
s umeleckými drotármi si žiaci
vyskúšali zhotoviť jednoduché
srdiečko a techniku drôtovania
s rôznymi priemermi drôtov.
Bola to zaujímavá práca s navíjačkou, delením drôtov, ich tvarovaním kliešťami a nakoniec
spájaním jednotlivých dielov
výrobku. Pri drôtovaní sa používajú rôzne druhy a hrúbky
drôtov. Najhrubší na konštrukciu umeleckého diela, stredný
na výplet a najtenší na šitie.
Autormi projektu Drôtované

Apríl 2017

Slovensko sú Jozef Mačica
a Jozef Šabo. Myšlienku projektu autorom vnukol jeden
z významných súčasných
slovenských drotárov Juraj
Šerík. Putovaním po Slovensku umožňuje každému záujemcovi vyznačiť si svoj rodný
kraj na mape Slovenska z drôtu
a vpliesť tam kúsok svojho rodného kraja. Na mape sa budú
nachádzať aj vyznačené miesta, kde drotári žili v minulosti
a žijú v súčasnosti. Zahájenie
projektu Drôtované Slovensko
bude v Piešťanoch na Dňoch
Originality a pokračovať bude
v Bratislave na Dňoch Majstrov
a na každoročnom stretnutí
drotárov v Žiline, ako aj v ďalších mestách. Účelom projektu
bude zapojiť do akcie čo najviac ľudí s možnosťou vyjadrenia svojich pocitov a myšlienok
do kroniky drotárov.

Anton Kaiser

Otvorenie turistickej sezóny
Mestská organizácia Klubu slovenských turistov Zlaté
Moravce pod vedením Tibora
Hučku uskutočnila otvorenie
novej turistickej sezóny dňa
26. marca 2017 nenáročným
výstupom na Benát. Krásne jarné počasie vylákalo do prírody
množstvo milovníkov turistiky
na prvú pešiu túru.
Benát (692 m) je označovaný
za najkrajší a turisticky najnavštevovanejší vrch Pohronského Inovca. Nachádza sa nad
obcami Žitavany a Machulince v okrese Zlaté Moravce. Na
jeho vrchole sa rozkladá skalné
mesto predstavujúce pozostatok lávového prúdu. Možno tu
obdivovať prekrásne andezitové útvary. Vrch Benát bol v minulosti a žiaľ je i v súčasnosti
miestom ťažby andezitu, ktorá

mu značne uberá na pôvabe
a kráse.
Na vrchol Benátu sa turisti
vydali z obce Machulince Hlbokou dolinou modro značkovaným chodníkom, ktorá
je jednou z východiskových
turistických oblastí do pohoria Pohronský Inovec. Cesta
z Machuliniec vedie na Obycké lúky pod Hrádkom a lúkami pod Benátom pokračuje na
vrchol hory Hradeckou lúkou
a skalnatým svahom hrebeňa
Benátu. Na vrchol hory sa časť
turistov sa vydala aj zo Žitavian
tzv. Lomovou cestou cez Priehonskú lúku po bývalom turisticky značkovanom chodníku.
Benát privítal turistov chladným veterným počasím s krásnymi výhľadmi na okolité obce
a celý hrebeň pohoria Tribeč.

Klub slovenských turistov Zlat Moravce.
Vrcholová vyhliadka poskytuje
veľmi pekné výhľady, ktoré sú
považované za najlepšie v pohorí. Z Benátu možno vidieť
celé horné Požitavie, zámok
Topoľčianky, hrady Jelenec
a Hrušov. Otvorenia turistickej
sezóny sa zúčastnili aj žiaci turistického krúžku zo Základnej
školy Tesárske Mlyňany pod
vedením Markéty Stolárovej.
Pekný zážitok z nedeľnej túry
umocnili aj prvé jarné kvety,

ktoré patria k vzácnej flóre Benátu. Rastie tu viacero zriedkavo sa vyskytujúcich chránených druhov rastlín. V jarnom
období hýri príroda pod Benátom rôznofarebnými kvetmi, medzi ktoré patria najmä
scile a chochlačky. Prvá jarná túra priniesla každému zážitok z príjemne stráveného
dňa v prebúdzajúcej sa prírode inoveckého pohoria.
Anton Kaiser
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PONUKA   NA   PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
A POZEMKOV VO  VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE
FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n pozemok o výmere 71 m2 na Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach, pričom sa jedná o časť parcely
KN reg. „E“, č.p. 2394/1 o celkovej výmere 7877 m2(druh pozemku orná pôda) zapísanej na LV č.
5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce pre katastrálne územie Zlaté Moravce a časť parcely KN
registra „C›› číslo 2537/1 o výmere 5275 m2(druh pozemku ostatné plochy) zapísanej v LV č. 3453
v celosti na mesto Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaného pozemku: nepodnikateľské účely.
n nebytové priestory o výmere 43,90 m2 v budove so súpisným číslom 444 (Dom služieb),
nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č.
3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov:
kancelárie na administratívne účely, ostatný maloobchod.
n nebytové priestory o výmere 142,05 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na
pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: kancelárie na administratívne účely, ostatný maloobchod,
garáže a skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 58,60 m2 v budove so súpisným číslom 3285 na Ul. Viničnej č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN reg. „C“, č. p. 2606/6 zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce a pozemok o výmere 142,98 m2 /
prislúchajúca časť dvora/ parcela KN reg. „C“, č.p. 2606/1, zapísaný na LV č. 3453 pre katastrálne
územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: skladové priestory.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27.04.2017 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov získate na úradnej tabuli
a webovej stránke Mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad; Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/6923922 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Riadková inzercia
Klietky pre chov prepelíc,
králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, kŕmidlá a napájačky, robíme
rozvoz po celom Slovensku,
viac na www.123nakup.eu, tel.
0907181800.
11/2017

10-dňový pobyt pri mori v Taliansku v Bibione v termíne
26. 5 – 4. 6. 2017. Ubytovanie v apartmánoch v blízkosti mora.
Možnosť navštíviť Benátky, Ligano, ostrov Grado a ostrov
Barbana, kde sa zjavila Panna Mária.
Cena zájazdu je 179 eur. V cene je zahrnuté ubytovanie,
doprava, turistický a plážový servis.
Informovať sa môžete na t.č. 0944363056.
12/2017

n ÚNOS -3. 4. 2017
pondelok 19.00 - 4€
n GHOST IN THE SHEEL
- 4.-5. 4. 2017 - utorok 18.00,
streda 19.00 - 4€
n POWER RANGERS - 6.-7.
4. 2017 - štvrtok 18.00, piatok
19.00 - 4€
n ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA - 7.-9.-15.-16.
4. 2017 - piatok 17.00, nedeľa
16.00, sobota 16.00, nedeľa
15.00 - 4€
n MASARYK - 8.-9.-10. 4.
2017 - sobota 20.00, nedeľa
18.00 pondelok 19.00 - 4€
n VO VEĽKOM ŠTÝLE 11.-12. 4. 2017 - utorok 18.00,
streda 19.00 - 4€
n RÝCHLO A ZBESILO 8 13.-14.-15. a 22. 4. 2017 - štvrtok 17.00, piatok 19.30, sobota
20.00, sobota 20.00 - 4€
n CHATRČ - 13.-14. 4. 2017 štvrtok 19.30, piatok 17.00 - 4€
n ŠPUNTI NA VODE 14.-15. 4. 2017 - piatok 15.30,
sobota 18.00 - 4€
n VŠETKO ALEBO NIČ 16.-17. 4. 2017 - nedeľa 19.00,
pondelok 17.00 - 4€
n ÚNOS - 16.-17.-18. 4. 2017 nedeľa 17.00, pondelok 19.00,
utorok 19.00 - 4€
n BABY ŠÉF - 20.-22.-23.-28.29.-30. 4. 2017 - štvrtok 17.00,
sobota 16.00, nedeľa 17.00,
piatok 16.00, sobota 16.00,
nedeľa 17.00 - 4€
n CUKY LUKY FILM - 20.22.-23.-28.-29. 4. 2017 - štvrtok
19.00, sobota 18.00, nedeľa
19.00, piatok 18.00, sobota
18.00 - 4€
n THE CIRCLE - 27.-28.
4. 2017 štvrtok 18.00, piatok
20.00 - 4€
n UTEČ - 29.-30. 4. 2017
sobota 20.00, nedeľa 19.00 - 4€
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Mestské stredisko kultúry a športu Opustili nás
Program na mesiac apríl
l 20. apríl 2017 od 8.00 hod. do 12.30 (vo štvrtok) - divadelná sála MSKŠ Zlaté Moravce – premietanie dokumentárnych
filmov CHKO SR - „Naše lesy“.
l 20. 21. apríl 2017 o 10.00 hod. (v piatok) - vestibul MSKŠ
Zlaté Moravce – vyhodnotenie výtvarnej súťaže ku Dňu zeme
„Človek, ochranca prírody“.
l 21. apríl 2017 o 18.00 hod. (v piatok) - divadelná sála
MSKŠ Zlaté Moravce – hudobné vystúpenie Šláger - „Krasňanci “, vstupné 7 eur.
l 24. apríl 2017 o 18.00 hod. (v pondelok) - divadelná sála
MSKŠ Zlaté Moravce - divadelné predstavenie „MENO“, vstupné 13 eur.

Pripravujeme v mesiaci máj:
l 5. máj 2017 o 19.00 hod. (v piatok) - divadelná sála MSKŠ
Zlaté Moravce – hudobné vystúpenie - „La Gioia “, vstupné 13 eur.
l 19. máj 2017 od 9.00 hod. až do 24.00 hod. (v piatok) kultúrne podujatie pod názvom „Krokom po minulosti rodiny
Migazzi + Noc múzeí a galérií – sprievodné akcie - múzeum,
nádvorie a pivničné priestory MSKŠ Zlaté Moravce.

 Margita Bartová
nar. 1941, zom. 26. 02. 2017
 Mária Ivaničková
nar. 1933, zom. 10. 03. 2017
 Mária Valachová

Apríl 2017

Smútočné
oznámenie
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že nás dňa
10. 3. 2017 navždy
opustila naša milovaná
mamička, babička a prababička

nar. 1938, zom. 12. 03. 2017
 Bedrich Šimko
nar. 1938, zom. 15. 03. 2017
 Anna Turzová
nar. 1940, zom. 17. 03. 2017
 Božena Tkáčová
nar. 1934, zom. 16. 03. 2017
Ferdinand Tokár
nar. 1941, zom. 18. 03. 2017
 Milan Šumný
nar. 1938, zom. 22. 03. 2017

Mária Ivaničková,
rodená Halásová.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
s našou drahou zosnulou prišli
rozlúčiť dňa 13. 3. 2017 a zároveň
ďakujeme za kvetinové dary.
Odpočívaj v pokoji.
Smútiaca rodina
Bajaníková a Ivaničková
13/2017
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Box Club Zlaté Moravce
25. 2. 2017 sme sa zúčastnili 2. kola II. ligy v Dubnici nad
Váhom, kde Lukáš Fernéza vyhral na body a Marek Galamboš
prehral na body. Lukáš aj napriek oveľa skúsenejšiemu súperovi ukázal svoju dominanciu v ringu. Marek nazbieral cenné
skúsenosti s favorizovaným súperom a znova predviedol svoju
bojovnosť vo veľmi vyrovnanom zápase.
11. 3. 2017 sa konalo 3. kolo druhej ligy v Galante. Marek Galamboš zdolal svojho súpera už v 2. kole po tom, ako jeho súper
nebol schopný pokračovať. Lukymu Fernézovi, žiaľ, nenastúpil
súper zo zdravotných dôvodov.
18 - 19. 3. 2017 nás na 1. Ligovom turnaji v Dubnici nad Váhom zastupoval Lukáš Fernéza. V sobotňajšom dueli porazil
reprezentanta klubu z Košíc G. Tkáča. V nedeľu s prehľadom
zdolal slovenského reprezentanta a účastníka vlaňajších ME
Viktora Kišša a stal sa víťazom turnaja vo svojej kategórii.
Box Club ZM

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble
Výsledky, mesiac marec

Lukáš Fernéza po víťaznom zápase.

22. kolo: 4. 3. 2017
FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 0:0 FC Spartak Trnava
24. kolo: 18. 3. 2017
ŠK Slovan Bratislava 1:1 FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble

14/2017
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