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V tomto čísle:
Kompostéry
pre občanov
Zlatomoravská samospráva bola úspešná so žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok na projekt Obstaranie záhradných kompostérov
pre domácnosti v Meste Zlaté
Moravce.
Čítajte na strane 2

Nové
športovisko
Naše mesto bolo úspešné so
žiadosťou o poskytnutie dotácie určenej na podporu športu. Za poskytnuté peniaze vyrastie v areáli ZŠ Mojmírova
športovisko s novým multifunkčným a detským ihriskom.

Martin Ondrejka, Dušan Husár

Nová bytovka na Ulici 1. mája bola
odovzdaná nájomníkom

Čítajte na strane 3

Rekonštrukcia
budovy ZUŠ
Budova Základnej umeleckej
školy na Ulici Janka Kráľa sa
dočká rozsiahlej rekonštrukcie. Škole bola pre tento účel
schválená dotácia vo výške
takmer 200-tisíc eur.
Čítajte na strane 4

Matej Tóth
na Pribinke
Základná škola Pribinova
mala v máji vzácnu návštevu.
Žiakov prišiel pozrieť zlatý
olympionik Matej Tóth, ktorý
na pôde Pribinky absolvoval
besedu.
Čítajte na strane 10

V posledný aprílový deň si nájomníci slávnostne prevzali do užívania 32 mestských bytov z novopostaveného bytového domu na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach.
Byty odovzdali zástupcovia nášho mesta a zástupcovia spoločnosti, ktorá projekt zrealizovala.
Výstavba bytového domu trvala celkovo štrnásť mesiacov.
Stavbu zrealizovala stavebná
spoločnosť ViOn. Jej postavenie si vyžiadalo investičné náklady vo výške 1 401 551 eur. Samospráva túto čiastku zaplatí
z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 840 930
eur a z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR vo výške 560 620 eur.
Byty boli nájomníkom slávnostne odovzdané do užívania
v pondelok 30. apríla 2018. Bytovku pred odovzdaním vysvätil
Mons. Ján Pristač. Symbolické

prestrihnutie pásky vykonal primátor Dušan Husár spoločne
s Martinom Ondrejkom, zástupcom spoločnosti ViOn. „Veľmi sa
tomuto teším, pretože po štrnástich mesiacoch od začiatku výstavby je stavba hotová
a nájomníci sa môžu do svojich
bytov už nasťahovať. Prajem im
pekné a šťastné bývanie v príjemnom prostredí,“ zaprial nájomníkom Husár.
Podľa slov Martina Ondrejku
bol termín vystavania bytovky
skutočne promptný, čo osobne považuje za veľký úspech.
„Chcel by som poďakovať

vedeniu mesta na čele s primátorom Dušanom Husárom za to,
že nám verili, a že sme si navzájom verili a som nesmierne hrdý,
že tu dnes stojíme pred, podľa
mňa, pekným dielom,“ povedal
Ondrejka. „Chcem popriať ľuďom, ktorí tu budú bývať, aby sa
im tu dobre žilo. Nech tu dobre
odštartujete svoju novú životnú
etapu a prajem veľa pekných
zážitkov, možno i nových priateľstiev a všetko dobré,“ dodal.
Po prestrihnutí pásky nasledovala obhliadka bytov nájomníkmi. Mnohí z nich neskrývali svoju radosť. „Ešte nie som celkom
stotožnená s touto situáciou,
nakoľko čakám už veľa rokov.
Nesmierne som ale šťastná za
to, že máme tento bytík aj spolu s dcérkou Andrejkou, že sa
(pokračovanie na str. 2)
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Nová bytovka na Ulici 1. mája bola odovzdaná nájomníkom
(pokračovanie zo str. 1)
nám to podarilo a naše mesto
sa takto o nás postaralo,“ povedala šťastná nájomníčka Mária
Špirková.

Prísne kritéria
Nájomné byty prideľovala
uchádzačom špeciálne zriadená Komisia na pridelenie
bytov v novostavbe. „Túto
komisiu zostavil primátor
Dušan Husár, a to z toho
dôvodu, že Komisia sociálna, zdravotná a bytová, ktorá
mala pôvodne tieto byty prideľovať, sa dlhodobo nevedela zísť,“ vysvetľuje Denisa
Uhrinová, predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej
a bytovej a taktiež i predsedníčka Komisie na pridelenie bytov v novostavbe. To
podľa nej malo byť i jednou
z hlavných príčin, prečo boli
byty odovzdané ľuďom do

Pohľad do jedného z nových bytov.
užívania až koncom apríla,
hoci bytovka bola skolaudovaná ešte v závere decembra
minulého roka.
Každý úspešný uchádzač
o nájomný byt musel spĺňať prísne podmienky, na
základe ktorých mu bol byt
pridelený. Uhrinová preto odmieta tvrdenia, ktoré sa objavili na sociálnych

sieťach, že niektorí občania
získali byty za pomoci protekcie. „Štátny fond rozvoja
bývania má prísne kritériá
na prideľovanie bytov, ktoré
bolo potrebné splniť. Okrem
toho Mesto Zlaté Moravce
prijalo všeobecne záväzné
nariadenie, aby boli tie kritéria ešte prísnejšie. Rozhodovalo sa preto podľa naozaj

veľmi prísnych kritérií. Určite
ani jeden byt nebol pridelený po známostiach,“ ubezpečuje Uhrinová, ktorá taktiež vyjadrila spokojnosť, že
sa v našom meste po dlhej
dobe opäť raz mohli prideľovať nájomné byty.

Peter Klimant

Mesto získalo dotáciu na zakúpenie kompostérov
pre občanov
Zlatomoravská samospráva bola úspešná so žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v Meste
Zlaté Moravce.
Ako informoval primátor
Dušan Husár, naše mesto
získalo dotáciu vo výške
156 550 eur určenú na zakúpenie kompostérov pre
občanov Zlatých Moraviec.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo v ýške
164 789 eur. Mesto bude
projek t spolufinancovať
minimálne piatimi percentami.
„Mesto Zlaté Moravce poskytne obstarané kompostéry

obyvateľom mesta, resp. domácnostiam, vďaka čomu
môžu domácnosti využívať
vyprodukovaný kompost pre
vlastné potreby. Uvedeným
spôsobom Mesto Zlaté Moravce podporí predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov a prispeje k znižovaniu produkcie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v domácnostiach,“ uviedol Husár.

V rámci projektu by malo
byť zakúpených 2 042 kompostérov o objeme štyristo
litrov. Projekt je v súčasnosti v štádiu prípravy. „Predpokladáme, ak všetko pôjde
podľa plánov, že tento rok
budú kompostéry vysúťažené a zakúpené,“ povedal
primátor.
Nové kompostéry by mali
smerovať do každej domácnosti v rodinnom dome. Zatiaľ nie je jasné, či budú občanom doručené priamo,
alebo si ich budú musieť
prevziať osobne v Technických službách. Samospráva
bude o celom postupe ľudí
včas informovať.

Mesto Zlaté Moravce
ročne vyprodukuje biologicky rozložiteľný odpad
v objeme 854 ton. Magistrát očakáva, že vďaka
kompostérom sa v Zlatých
Moravciach radikálne zníži skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
„Zníži sa aj výskyt rôznych
čiernych skládok a taktiež
i náklady na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu budú pre mesto nižšie,“
dodáva Husár.

Peter Klimant
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Na Mojmírke vyrastie nové športovisko
Mesto Zlaté Moravce bolo úspešné so svojou žiadosťou
o poskytnutie dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky určenej na podporu športu. Za poskytnuté peniaze
vyrastie v areáli Základnej školy (ZŠ) Mojmírova športovisko s novým multifunkčným a detským ihriskom.
Zlatomoravská samospráva sa začiatkom tohto roka
uchádzala v programe Úradu vlády SR – Podpora rozvoja športu na rok 2018 o tri
nenávratné finančné príspevky, za ktoré mali byť
v našom meste vybudované
dve nové ihriská a nakúpiť sa
malo aj nové športové vybavenie. Mestu bola v máji
doručená odpoveď na jeho
žiadosti.
„Mesto Zlaté Moravce bolo
úspešné v podprograme Výstavba multifunkčných ihrísk
s umelým trávnikom a získalo dotáciu v sume 38-tisíc
eur, v podprograme výstavba detských ihrísk získalo
dotáciu 8 500 eur. V podprograme nákup športovej výbavy nebola dotácia
pridelená,“ informoval primátor Dušan Husár, podľa

ktorého bude úspešné projekty mesto spolufinancovať
vo výške minimálne piatich
percent.
Multifunkčné ihrisko a detské ihrisko vyrastú v areáli ZŠ
Mojmírova. „Detské ihrisko
bude klasické ihrisko určené
pre deti s rôznymi preliezkami. Multifunkčné ihrisko
bude osvetlené, bude obsahovať mantinely. Budú sa
tam môcť vykonávať všetky
športové aktivity, ako je volejbal, tenis, basketbal, futbal
či florbal. Bude to teda univerzálne ihrisko, ktoré mestu
Zlaté Moravce v súčasnosti
chýba,“ vyjadril sa Husár.

Komplexný
športový areál
Obe ihriská budú spolu
tvoriť komplexný športový
areál, ktorého súčasťou bude

Miesto, na ktorom vyrastá nové športovisko.
už aj jestvujúce futbalové
ihrisko s bežeckým oválom
a pieskové doskočisko.
Projekt výstavby multifunkčného ihriska a detského ihriska je zatiaľ na svojom
začiatku. V najbližších týždňoch by podľa Husára malo
dôjsť k spusteniu verejného
obstarávania a následnej prípravy na výstavbu ihrísk. Niektoré prípravné práce, ktoré
sú hradené z rozpočtu mesta však už začali. „Prvá etapa prebieha. V rámci nej sa
vyčisťuje priestor, pribudne
nové oplotenie a prístupové komunikácie. Druhá časť

bude zrekultivovanie pôvodného futbalového ihriska a rekonštrukcia oválu
bežeckej dráhy a pieskového doskočiska. Tretia etapa
bude budovanie samotného multifunkčného ihriska
a detského ihriska,“ vysvetľuje primátor.
Celý športový areál by
podľa Husára mal byť plne
funkčný ešte tento rok. Využívať ho bude môcť nielen
ZŠ Mojmírova, ale i široká verejnosť.

Peter Klimant

Samospráva chce pre mestskú políciu elektromobil
Mesto Zlaté Moravce sa uchádza o nenávratnú finančnú dotáciu z Environmentálneho fondu Slovenskej republiky určenú na zakúpenie elektromobilu. Ten by mal
slúžiť mestskej polícii.
Environmentálny fond vyhlásil výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti elektromobility vo
výške maximálne 30-tisíc eur.
Zlatomoravská samospráva sa
uchádza o túto dotáciu, za ktorú chce pre svoju mestskú políciu zakúpiť vozidlo s alternatívnym pohonom – elektromobil.
O predložení žiadosti rozhodli
mestskí poslanci na 35. zasadnutí mestského zastupiteľstva.

„Kúpou elektromobilu chce
Mesto Zlaté Moravce dosiahnuť zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia a životného
prostredia ako takého. Cieľom
Mesta Zlaté Moravce je v súlade s hlavnou aktivitou projektu zabezpečiť pre potreby
Mestskej polície elektromobil, vrátane jeho vybavenia vyplývajúceho z povahy činností
mestskej polície a potreby ich

označenia,“ informuje samospráva.
Celkové náklady na auto
vrátane špeciálnych polepov
a majáka sú odhadované na
sumu približne 40-tisicí eur. Ak
bude samospráva so svojou
žiadosťou úspešná a získa požadovaných 30-tisíc eur, zvyšnú čiastku potrebnú na zakúpenie elektromobilu uhradí
zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu najmenej
piatimi percentami z oprávnených nákladov projektu je jedným z požadovaných kritérií,
ktoré musia splniť všetci uchádzači o nenávratnú dotáciu.

Mestská polícia v Zlatých
Moravciach vznikla na základe uznesenia mestského
zastupiteľstva dňa 1. augusta 1991. V súčasnosti má trinásť členov. Ide o poriadkový útvar, ktorý pôsobí pri
zabezpečovaní mestských
vecí verejného poriadku,
ochrany životného prostredia v meste a plní úlohy
vyplývajúce zo všeobecne
záväzných nariadení mesta,
z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
Peter Klimant
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Základná umelecká škola zrekonštruuje svoju budovu
Budova Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Ulici
Janka Kráľa sa dočká rozsiahlej rekonštrukcie. Škole
bola pre tento účel schválená dotácia vo výške takmer
200-tisíc eur.
Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky schválilo ZUŠ Zlaté Moravce žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na projekt Zateplenie obvodových
konštrukcií a rekonštrukcia
budovy ZUŠ Zlaté Moravce.
Škole bola celkovo priznaná
dotácia vo výške 199 050 eur,
ktorá bude hradená z Operačného programu Kvalita
životného prostredia.
Celkový rozpočet projektu je aktuálne nastavený na
sumu 210 023 eur. Finančný rozdiel doplatí Mesto
Zlaté Moravce, ktoré je

zriaďovateľom ZUŠ. Hlavnou
aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti
budovy ZUŠ. „V rámci nej sa
bude realizovať zateplenie
obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií,
zdravotechnika, vykurovanie, bleskozvod a uzemnenie,“ uviedol primátor Dušan
Husár.
Podľa Husára má spomínaná budova v súčasnosti
problémy práve s vysokou
spotrebou energií, ktoré vyplývajú z nedostatočných tepelno-technických vlastností

Budova ZUŠ na Ulici Janka Kráľa.
budovy. To by sa malo po rekonštrukcii zmeniť.
Projekt by sa mal zrealizovať
najneskôr do septembra 2019.
V súčasnosti podľa Husára
prebiehajú procesné lehoty
pred podpisom zmluvy o nenávratný finančný príspevok.

Základná umelecká škola využíva pre svoje potreby budovu na Ulici Janka Kráľa od roku
1989. V súčasnosti v nej sídli
hudobný odbor.

Peter Klimant

Zlatomoravská nemocnica zvyšuje odbornosť sestier
Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných
asistentiek zorganizovala odborný celoústavný seminár
zameraný na sústavné vzdelávanie sestier a pôrodných
asistentiek.

V súlade s platnou legislatívou o sústavnom vzdelávaní zdravotných pracovníkov
zlatomoravská nemocnica
v spolupráci s Regionálnou
komorou sestier a pôrodných asistentiek Zlaté

Moravce (RK SaPA) zorganizovala edukačné podujatie
pre sestry a pôrodné asistentky z celého zlatomoravského okresu.
Nemocnica svojich zdrav o t ný c h p r a co v n í k o v

školí pravidelne, niekoľkokrát
v roku. Po vstupe do skupiny AGEL sa možnosti zvýšili
naprieč Českou a Slovenskou
republikou. Sústavné vzdelávanie je pre kvalitnú prácu
sestry nielen povinnosťou,
ale predovšetkým potrebou.
Prítomným za aktívnu ako aj
pasívnu účasť boli udelené
kredity.
Program podujatia tvorili
dva bloky, v prvom boli prezentované dve zaujímavé
témy. Sestra z oftalmologickej ambulancie Monika Erdödiová prezentovala moderné postupy v ošetrovateľskej
starostlivosti o pacienta so
šedým zákalom.
Príspevok stomatologickej
sestry Sylvie Ábelovej šíril
osvetu o zápale zubnej drene. Seminár ukončila vedúca

sestra chirurgického oddelenia Beáta Králiková s príspevkom o rodine a vývojových
štádií rodiny v súvislosti so
zabezpečením domácej starostlivosti, ktorý spracovala
námestníčka nemocnice pre
ošetrovateľskú starostlivosť
Marta Rebová.
„Práca sestry na akomkoľvek poste, pozícii dnes vyžaduje stále vyššie vzdelanie,
preto nemocnica podporuje
sústavné vzdelávanie svojich
zamestnancov. Vďaka napredovaniu medicíny ako odboru, používaniu moderných
technológií a stále sofistikovanejších prístrojov, vyžadujú aj od sestier nielen vysoko
odborné vedomosti a zručnosti, ale tiež ich ovládanie
a obsluhu. Preto si dovolím
(pokračovanie na str. 5)
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Spustenie osvetovej kampane „Včela strážkyňa
životného prostredia“
Koncesionár rýchlostnej cesty R1 PR1BINA, spoločnosť
GRANVIA pri príležitosti Svetového dňa včiel, ktorý sa
uskutočnil dňa 20. mája 2018, spustila rozsiahlu kampaň „Včela strážkyňa životného prostredia,“ s cieľom
šíriť osvetu o potrebe chrániť včely a životné prostredie.
Počas kampane spoločnosť osadí viac ako 20 úľov,
čím do regiónu prinesie
približne jeden a pol milióna včiel. Tieto kolónie
tak budú opeľovať kvety
na území cca 25-tisíc hektárov v perimetri do 5 km
od úľov. Keďže 52 km cesty
R1 PR1BINA je zväčša obklopených poliami, lúkami
a lesmi, tri lokality zvolené
pre osadenie úľov sú maximálne bezpečné a bohaté na mnohé medonosné
plodiny. PR1BINA včely tak
vyrobia medy ako agátový,
slnečnicový, repkový, či lesný alebo miešaný.
V spolupráci s miestnymi
včelármi bude počas kampane prebiehať aj osvetová
kampaň na školách a medzi
širokou verejnosťou. Kampaň je nastavená na obdobie troch rokov a zatiaľ sme
pozvali školy z Volkoviec
a z Kolíňan. Veľmi radi prizveme aj školy zo Zlatých

Moraviec a okolia pri najbližšej príležitosti.
Okrem prednášok dostanú deti a dospelí aj mini
včelie hotely vhodné do
záhrad a zmes medonosných kvetov vhodných ako
potrava pre včely. Včely sú
mimoriadne dôležit ými
opeľovačmi, avšak ich počet na Slovensku klesol za
posledných tridsať rokov
takmer o polovicu. Dôvodom je používanie chemických postrekov, ktoré
ohrozujú biologickú rozmanitosť. Z mnohých polí
sa tak stávajú „ekologické
púšte.“
Ochrana biodiverzity je
dlhodobo súčasťou enviromentálnej politiky spoločností GRANVIA a Granvia
Operation. Spoločne vykonávajú systematické kroky
na zlepšenie kvality životného prostredia aj tým, že
sa snažia maximálne znížiť používanie pesticídov

Zlatomoravská nemocnica
zvyšuje odbornosť sestier
(pokračovanie zo str. 4)
tvrdiť, že platí, že vzdelanie
znamená čím ďalej viac práce. Nesmieme zabúdať, že
za všetkým týmto snažením
je pacient, jeho zdravie, a to
čo mu môžeme alebo chceme ponúknuť, je ošetrovateľská starostlivosť zameraná

na dosiahnutie kvality života, ktorá je primeraná stavu
jeho zdravia“ uviedla vedúca
sestra chirurgického oddelenia Beáta Králiková.
Zástupkyňa RK SaPA Eva
Pacalajová vyslovila spokojnosť so spoluprácou s Nemocnicou Zlaté Moravce pri

Foto: Peter Šedík
a svoje zelené plochy nijako nepostrekovať. Súčasťou
kampane je aj biochemický
rozbor medu, peľu a včelieho vosku zozbieraného včelami z novo osadených úľov,
ktorý určí kvalitu životného
prostredia v regióne. Bude
to jediný prieskum svojho
druhu vykonaný na Slovensku. Jeho výsledky budú
k dispozícii na konci včelárskej sezóny v októbri 2018.
Prieskum vykonáva Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta Ekonomiky
a Manažmentu v Nitre. Na
projekte ďalej spolupracujú
včelárska rodina Švecovcov,

včelár Marián Balko a včelár Peter Šedík, ktorých stanoviská sú vo Volkovciach,
Čaradiciach, Kolíňanoch
a v Nitre. Koncesionár a prevádzkovateľ, spoločnosti
GRANVIA a Granvia Operation, majú na starosti koncesiu, prevádzku a údržbu 52
km rýchlostnej cesty. Prvé
tri úseky Nitra – Tekovské
Nemce boli otvorené v októbri 2011. Severný obchvat
Banskej Bystrice vodiči využívajú od júna 2012.

organizovaní spoločných
vzdelávacích akcií, ktorých
cieľom je priebežne obnovovať a udržiavať získanú odbornú spôsobilosť po celý
čas výkonu zdravotníckeho
povolania. Ďalší odborný seminár plánuje zdravotnícke
zariadenie v máji.
História zlatomoravskej
nemocnice sa začala písať
1. januárom 1875. Nemocnica je postavená v prostredí lesoparku. Ročne je v nej

hospitalizovaných viac ako
3 400 pacientov, ambulantne ošetrených približne 34
000 pacientov, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
zaznamenávajú cca 770 000
výkonov. V súčasnosti zdravotnícke zariadenie zamestnáva 54 sestier z celkového
počtu 152 zamestnancov.

Mia Bajáková,
spoločnosť
GRANVIA, a.s.

Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK a.s.
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Deň otvorených dverí v múzeu
Pri príležitosti celoeurópskeho podujatia Noc múzeí
a galérií usporiadalo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Mestským strediskom kultúry
a športu dňa 18. mája 2018 Deň otvorených dverí s bohatým kultúrnym programom pod názvom Krokom po
minulosti rodiny Migazzi.

zväzu a zakladateľom sirotinca. Viliamovou smrťou v roku
1896 rod Migazziovcov vymrel
po meči. Grófovu manželku
Antóniu Migazzi (1838-1886)
rodenú Marczibányi, pochádzajúcu z Púchova, stvárnila
Anna Hudecová. V Zlatých
Moravciach bola zakladateľkou Červeného kríža, opatrovateľka chudobných a sirôt. Za
humanitnú činnosť bola ocenená viedenským cisárom rádom Hviezdneho kríža.

Migazziho dcéry

Stvárnenie rodiny Migazzi v priestoroch pivnice kaštieľa.
Kultúrne podujatie začínalo
prehliadkou okresného vlastivedného múzea založeného
v Migazziovskom kaštieli roku
1896, v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú reprezentačné
priestory MSKŠ. Dvojkrídlová
jednoposchodová barokovo-klasicistická stavba je Národnou kultúrnou pamiatkou.
V tento deň pre návštevníkov
múzea bola až do neskorých
večerných hodín sprístupnená
zbierka historických zaujímavostí kultúrneho dedičstva horného Požitavia. Oddeleniami
múzea s bohatými historickými
zbierkami zbraní, archeológie,
paleontológie, hornín a minerálov sprevádzali návštevníkov
lektorky Viera Tomová a Kornélia Némešová. Súčasťou podujatia bola i expozícia výstavy Vtáky
našich lesov, polí a záhrad. Kultúrne podujatie poctil svojou
návštevou aj primátor mesta
Dušan Husár s manželkou, prednosta MsÚ Marián Kováč a ďalší

hostia. Dňa otvorených dverí sa
zúčastnili žiaci okolitých škôl a široká kultúrna verejnosť.

Stretnutie
s rodinou Viliama
Migaziiho
Podzemné priestory bývalého kaštieľa rodiny Migazziovcov, ktoré dodnes
dýchajú tajomnou históriou
našich predkov, bývajú sprístupnené verejnosti iba raz
do roka. V starobylých pivniciach kaštieľa sa k návštevníkom prihovoril sám gróf
Viliam Migazzi, posledný potomok talianskeho šľachtického rodu. Tekovského župana
v divadelnom vystúpení herecky stvárnil a jeho život
priblížil regionálny historik
Marián Tomajko. Gróf Viliam
sa narodil v Bratislave v roku
1830. Bol tekovským županom, poslancom snemu, nositeľom rádu sv. Štefana, predsedom uhorského rybárskeho

Gróf Migazzi mal šesť dcér,
Irmu, Eugéniu, Vilmu a Antóniu. Ďalšie dve dcéry manželov
Migaziovcov Margita a Melánia
sa nedožili dospelosti. O svojom zaujímavom živote porozprávala najskôr najstaršia z dcér
Irma, ktorú svojim vystúpením
stvárnila Klaudia Ivanovičová.
Vydala sa za Imricha Erdödyho majiteľa hlohoveckého
panstva a svetoznámych kúpeľov Piešťany. Po Irme je v kúpeľoch pomenovaná budova
Thermia Irma Palace. Zlatomoravský majetok matky zdedila
jej najstaršia dcéra Ilona, vydatá za grófa Jána Hardega z Rakúska. Druhá Migazziho dcéra
Eugénia (Anna Kiššová) bola
manželkou grófa Karola Forgácha a matkou posledného Forgácha vlastniaceho hrad Jelenec Gýmeš. Tretia dcéra Vilma
(Mária Šabová) bola manželkou grófa Huga Oberndorfa,
ktorému patrili Kúpele Dudince. Najmladšia dcéra Antónia
(Jana Hullová) uzavrela manželstvo s barónom Štefanom
Ambrózym, ktorý dostal ako
svadobný dar veľkostatok vo
Vieske nad Žitavou. Na darovanom pozemku si postavili
kaštieľ a založili svetoznámy
stále kvitnúci park Arborétum
Mlyňany.

Mauzóleom rodiny
Migazziovcov
K sprievodným akciám
podujatia patrila i návšteva
Národnej kultúrnej pamiatky
Slovenska, pietny park s neorománskym mauzóleom rodiny Migazziovcov, v ktorom
sa nachádza hrobka grófa Viliama Migazziho a manželky
Antónie. V interiéri hrobky dominuje oltár z bieleho carrarského mramoru a v strede dva
sarkofágy z čierneho rakúskeho mramoru, v ktorých odpočívajú poslední Migazziovci.
Na oltárnej menze je trojuholníkový nástavec s vykladaným
obrazom kalvárie. Erbom Migazziovcov boli symboly slnka
a veže. Návštevníkov mauzólea sprevádzal regionálny historik Marián Tomajko.

Bohatý kultúrny
program
V Parku Janka Kráľa sa v dopoludňajších hodinách rozliehal krásny spev členov Speváckeho súboru Zlatomoravčianka
pod vedením harmonikára
a vedúceho súboru Vladimíra
Rumanka. Podujatie sa nieslo pod názvom „Spievajže si,
spievaj“. Jaroslav Burjaniv pripravil pre návštevníkov prednášku s premietaním fotografií na tému „Drevené kostoly
Slovenska“. Na nádvorí MSKŠ
Klaudia Ivanovičová privítala
žonglérsku dvojicu so show
Luminous Art. Vo večerných
hodinách kultúrny program
pokračoval koncertom Hudobného združenia MUSICANTICA
SLOVACA z Nitry. V muzeálnych
priestoroch Migazziho kaštieľa zazneli skladby a melódie
v podaní manželov Žilíkových
z historických hudobných nástrojov, obohatené pútavým
rozprávaním.
(pokračovanie na str. 7)
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Stavanie mája
Stavanie mája sa v našom meste uskutočnilo v pondelok 30. apríla 2018. Stavalo sa za sprievodu ľudovej
hudby a tanca na tradičnom mieste, na Námestí Andreja Hlinku. O jeho výzdobu sa postarali malí folkloristi.

Zdobenie zlatomoravského mája.
Tradičné stavanie mája sa
uskutočnilo v popoludňajších
hodinách. Zúčastnilo sa ho
niekoľko desiatok Zlatomoravčanov. Tí si v úvode podujatia
mohli pozrieť zaujímavý folklórny program.
Ako prví sa predstavili malí
folkloristi z Detského folklórneho súboru Zlatňanka. Po nich
vystúpili hudobníci a tanečníci z folklórneho súboru Inovec.
Počas ich vystúpenia sa deti zo
Zlatňanky pustili do vyzdobovania mája pestrými stužkami.
Keď boli s vyzdobovaním
hotoví, máj bol za pomoci

pracovníkov Technických služieb mesta Zlaté Moravce
vztýčený na svoje tradičné
miesto, vedľa turistickej informačnej kancelárie.
Máje boli známe už v antike.
Staroveké národy dávali pred 1.
májom na domy a hospodárske
budovy stromčeky na ochranu
pred zlými duchmi a chorobami. V slovanskej kultúre sa máje
najskôr stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva.
V neskoršej dobe sa máje stavali pred domy, v ktorých bolo
dievča súce na vydaj.
Peter Klimant

Jún 2018

Oslava Dňa matiek
v Zlatých Moravciach
Druhá májová nedeľa je dňom, kedy sa vzdáva pocta
všetkým matkám a materstvu. Sviatok Dňa matiek sme
14. mája oslávili aj v Zlatých Moravciach. Slávnostný
program sa uskutočnil v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu.
Podujatie začalo o 16.00
hodine. V jeho úvode privítal všetky prítomné mamičky primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár.
„Prajem vám veľa pohody
v rodine, deti, na ktoré budete hrdé. Vychovávate ich
s veľkou láskou. Dúfam, že
keď príde ten čas, vaše deti
vás za to aj patrične odmenia. Či už vo vašej starobe
alebo v zrelom veku. A to
aj tým, že budú dosahovať
lepšie úspechy ako my, aby
sa celá spoločnosť posúvala dopredu,“ povedal primátor.
V rámci viac ako hodinového kultúrneho programu vystúpili deti Základnej umeleckej školy, Centra
voľného času, materských
a základných škôl nášho
mesta. Na konci podujatia
boli všetky mamičky obdarované kvetom.

Deň matiek sa oslavuje
v desiatkach krajín po celom
svete. Tento sviatok vznikol
na počesť všetkých matiek
v snahe vyjadriť vďačnosť
za energiu a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove detí.
Druhá májová nedeľa bola
vyhlásená za oficiálnu oslavu Dňa matiek 8. mája 1914
v USA, odkiaľ sa ďalej šírila
do celého sveta.
V Československu sa Deň
matiek začal oslavovať
v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej,
dcéry prezidenta T. G. Masaryka. V 50. rokoch boli
oslavy Dňa matiek v komunistickom Československu
nahradené marcovým Medzinárodným dňom žien.
Tradícia Dňa matiek bola
na Slovensku obnovená až
po roku 1989.
Peter Klimant

Deň otvorených dverí v múzeu
(pokračovanie zo str. 6)
A záver dňa bol ukončený
ohňovou show.
Sobota 19. mája patrila Zlatomoravskému vinohradníckemu spolku, prednáške
s premietaním filmu o rodine Migazzi, prehliadke múzea a skupinovým vstupom
do podzemných priestorov
kaštieľa, vystúpeniu historického šaša Fjodora, hudobnej

skupine Márnosť šedivá a hudobnému folklórnemu triu.
V nedeľu 20. mája kultúrne
podujatie pokračovalo vo Vieske nad Žitavou v Arboréte Mlyňany SAV a vo svetoznámych
kúpeľoch Dudince, kde sa návštevníkom predstavila svojím
vystúpením rodina grófa Viliama Migazziho a Spevácky súbor Zlatomoravčianka.
Poďakovanie za vydarené kultúrne podujatie patrí

Žiaci počas návštevy mauzólea Migazzi.
organizátorom: Mestu Zlaté
Moravce, MSKŠ, Mestskému
múzeu, Ponitrianskemu múzeu, Zlatomoravskému vinohradníckemu spolku, MO

Matice Slovenskej, za finančnú
podporu Hypermarketu Tesco
a Nitrianskemu samosprávnemu kraju. 		
Anton Kaiser
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Výstava izraelskej umelkyne Esther Shilo
V máji sme mali v Zlatých Moravciach možnosť vidieť
unikátnu výstavu izraelskej umelkyne so slovenskými
koreňmi Esther Shilo. Umelkyňa u nás predstavila starú židovskú výtvarnú techniku, pri ktorej šikovné ruky
a nožnice menia obyčajný papier na obdivuhodné diela.
S výstavou bola spojená i tvorivá dielňa.
Výstava pod názvom Z papiera vystrihované bola v Zlatých Moravciach sprístupnená
od 7. mája do 18. mája 2018
v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu.
Vystavených tu bolo niekoľko desiatok diel, v ktorých sa
autorka zaoberá židovskou tematikou. „Kreslím rôzne veci,
ktoré sú zo Starého zákona
a z toho potom vystrihujem

moje diela. Používam aj napríklad stromy, kvety a iné symboly, čo ukazujú život podľa
židovského náboženstva,“ vysvetľuje Esther Shilo.
Súčasťou výstavy bola i tvorivá dielňa, ktorá sa konala 9.
mája 2018. Určená bola pre
deti aj dospelých, ktorí sa pod
dohľadom autorky mohli zoznámiť s jej umeleckou technikou vystrihovania papiera.
„Ľudia, ktorí sem prišli, boli
šokovaní, že čo všetko sa dá
robiť z papiera len za pomoci
nožníc,“ hovorí Esther Shilo.
Izraelská umelkyňa nenavštívila Zlaté Moravce po prvýkrát. „Šlo o moju druhú návštevu. Prvýkrát som tu bola

Esther Shilo (vstrede)
v septembri minulého roka,
kedy bol v Zlatých Moravciach
slávnostne otvorený židovský
cintorín spoločne s Múzeom
židovskej komunity. Tu som
spoznala viacerých predstaviteľov mesta, ktorí mi umožnili
v Moravciach zrealizovať moju
výstavu,“ povedala.
Šesťdesiatšesť ročná Esther
Shilo sa narodila a žije v Izraeli, jej rodičia však pochádzajú
zo Slovenska. Do Izraela emigrovali po vojne, v roku 1948.

Napriek tomu, že Esther Shilo
nikdy nežila na Slovensku, slovenčinu ovláda vďaka svojim
rodičom plynule. Shilo inklinovala k umeniu už ako dieťa, no techniku vystrihovania
z papiera, ktorú dnes využíva,
si osvojila až vo svojich 51 rokoch. Za pätnásť rokov svojho umeleckého pôsobenia sa
stala známou po celom svete.

Peter Klimant

Pripomenuli sme si výročie úmrtia Janka Kráľa
Dňa 23. mája 2018 uplynulo presne 142 rokov od úmrtia
slovenského národného buditeľa a básnika Janka Kráľa.
V deň tohto jubilea sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo
spomienkové stretnutie v Parku Janka Kráľa v Zlatých
Moravciach.

Miroslav Pius počas svojej prednášky.
Podujatie pripravilo Mesto
Zlaté Moravce spoločne
s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ), Miestnym

odborom (MO) Matice Slovenskej a s Mestským múzeum Zlaté Moravce. „Touto malou spomienkou sme

si chceli uctiť básnika Janka
Kráľa, ktorý pôsobil a tvoril
i v našom meste,“ povedala riaditeľka MSKŠ a zároveň
predsedníčka zlatomoravskej
MO Matice Slovenskej Simona Holubová.
Slávnosť začala o desiatej
hodine doobeda pred bustou Janka Kráľa priamo v parku, ktorý nesie jeho meno.
Vystúpila tu trojica študentov Gymnázia Janka Kráľa
– Adela Kramárová, Jakub
Bánsky a Daniela Huňadyová. Prítomným ľuďom recitovali jeho najznámejšie básne.
Po nich sa slova chopil regionálny historik Miroslav
Pius, ktorý vo svojej prednáške hovoril o živote Janka Kráľa a o jeho pôsobení

v Zlatých Moravciach. Na
záver podujatia boli k buste
Janka Kráľa položené kvetinové vence.
Janko Kráľ sa narodil 24.
apríla 1822 v Liptovskom
sv. Mikuláši, zomrel 23. mája
1876 v Zlatých Moravciach.
Označovaný je často ako
básnik-búrlivák. Bol jedným
z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V Zlatých
Moravciach býval postupne
na troch miestach. Najskôr
na Župnej ulici 18, potom na
Keglevichovej ulici 7 (teraz
Robotnícka ulica) a nakoniec
na Ulici Zeleného stromu 5
(teraz Ulica J. Kráľa).
Peter Klimant
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Carmina Vocum vo Švédsku
Koniec aprí la a začiatok mája sa pre zmiešaný zbor Carmina Vocum
niesol v znamení nádhernej hudby, vône ďalekých
krajín a medzinárodného
priateľst va. V dňoch 27.
apríla 2018 až 3. mája sme
sa zúčastnili zahraničnej
umeleckej cesty plnej koncertov a nádherných zážitkov v meste Oskarshamn
vo Švédsku, kde nás srdečne privítal na recipročnej
návšteve zmiešaný zbor
pri dóme v Oskarshamn.
Naša návšteva sa niesla
v duchu medzinárodného priateľst va a v ýmeny
odborných, umeleck ých
i ľudských skúseností. Do

ďalekého Švé dsk a sme
priniesli kvalitné umenie
a slovanský temperament,
k tor ý iste ostane v srdciach severanov nadlho.
Boli sme odmeňovaní vrelým potleskom a obdivom.
Okrem koncertnej umeleckej činnosti sme zostávajúci čas venovali spoznávaniu tohto, pre nás
neznámeho sveta a jeho
kultúry. Navštívili sme typické obydlia minulosti
i ostrov Öland, ktor ý bol
domovom bájnych Vikingov a Boha Thóra. Milým
zážitkom bolo účinkovanie na oslavách vítania jari
na brehu mora. Samotná
cesta trajek tom ostane

Carmina Vocum
tiež iste nadlho v našich
spomienkach.
Sme hrdí na to, že sme
mohli priniesť do ďalekého severského sveta krásu našej hudby, nádheru
umeleckého prejavu, slovanskú dušu a t ým sme

pyšne reprezentovali nielen naše mesto, ale i celé
Slovensko.
Mgr. Zuzana Molnárová,
Dirigent zmiešaného
speváckeho zboru
Carmina Vocum

Výstava vín v Zlatých Moravciach
V sobotu 19. mája 2018 sa na nádvorí Kaštieľa Migazziovcov uskutočnil 13. ročník Výstavy vín. Podujatie zorganizoval Zlatomoravecký vinohradnícky spolok
spoločne s Mestským strediskom kultúry a športu s finančnom podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Výstava vín bola už tradične
spojená s degustáciou. Tento rok sa zapojilo viac ako sto
vystavovateľov, ktorých vínne vzorky hodnotili odborné

degustačné komisie.
„Rok 2018 bol pre vinohradníkov z jari zamrznutý, neskôr
však priaznivý pre výrobu kvalitného vína. Ako sa hovorí, že

keď nerastú hríby, tak je úroda
hrozna bez hubových chorôb.
Tento rok sa nám podarilo na
degustáciu zozbierať 221 vzoriek vín. Z toho 126 bielych
suchých vín, 26 bielych polosladkých a sladkých vín, 21 ružových a 48 červených vín od
108 vinárov,“ uviedol predseda
Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku Jozef Valent.

Najlepšie vína boli slávnostne ocenené. Počas výstavy vín
mali všetci zúčastnení ľudia
možnosť nazrieť do unikátnych
pivničných priestorov Kaštieľa
Migazziovcov, ktoré majú rozlohu až 400 metrov štvorcových. Na výstave nechýbal ani
kultúrny program.
Peter Klimant

Najlepšie hodnotené vína:
Šampión bielych suchých vín
-Čajkovič Winery, Vráble, Chardonnay
Najlepšie hodnotené biele víno kategórie 2
-Ing. Jozef Brunclík, Vráble, Rizling rýnsky
Šampión červených vín
-VINUM VIVO, Čierne Kľačany, Zmes červená (CS+DF)
Najlepšie ružové víno
-Čajkovič Winery, Vráble, Cabernet sauvignon
Najlepšie biele víno člena ZMVS
-Jozef Valent, Zlaté Moravce, Kerner
Najlepšie biele víno kategórie 2 člena ZMVS
-Daniel Oravec, Zlaté Moravce, Pesecká leánka

Najlepšie červené víno člena ZMVS
-František Sýkora, Zlaté Moravce, Alibernet
Najlepšie ružové víno člena ZMVS
-RNDr. Albín Kramár, Žitavany, Cabernet sauvignon
Najlepšie víno občana Zlatých Moraviec
-Ing. Peter Rybár, Zlaté Moravce, Rizling vlašský
Najlepšia kolekcia vín
-VINUM VIVO, Čierne Kľačany, 8 vzoriek 2xZM, 5xSM, 1xBM
Najlepšia kolekcia vín člena ZMVS
-RNDr. Albín Kramár, ŽItavany, 6 vzoriek, 1xZM, 4xBM
Najpočetnejšia kolekcia vín člena ZMVS
-František Sýkora, Zlaté Moravce, 10 vzoriek, 1xSM, 6xBM
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Na Pribinku zavítal olympijský víťaz Matej Tóth
V roku 2017 sa Základná škola (ZŠ) Pribinova zúčastnila súťaže, ktorú vyhlásila Spoločnosť O2 a Športová
akadémia Mateja Tótha. Škola bola v súťaži úspešná,
vďaka čomu získala možnosť na jeden rok vzdelávať
svojich žiakov v Športovej akadémii Mateja Tótha. Ten
na Pribinku zavítal i osobne.

Matej Tóth, Lenka Herdová
Cieľom vyhlásenej súťaže
bolo nachodiť čo najviac kilometrov, ktoré sa zaznamenali do mobilnej aplikácie.
Škola s najväčším počtom
dosiahnutých kilometrov získala pre seba Športovú akadémiu Mateja Tótha. „Deti behali
a s nimi behali aj učitelia, rodičia a priatelia školy. Podarilo
sa nám s veľkým náskokom

v nitrianskom kraji túto športovú akadémiu pre našu školu dostať,“ povedala Mariana
Sečkárová zo ZŠ Pribinova.
Pribinka vďaka svojmu víťazstvu získala možnosť v priebehu jedného školského roka
organizovať tréningy pod
dohľadom vyškolených trénerov bezplatne a získali taktiež možnosť zorganizovať

besedu so samotným Matejom Tóthom, olympijským víťazom v chôdzi na 50 kilometrov z Ria de Janeiro 2016.
Ten na školu zavítal vo štvrtok 10. mája 2018. „Sľúbil som,
že prídem do Zlatých Moraviec na Športovú akadémiu
Mateja Tótha, keďže aj tu prebieha tréningová skupina.
Táto škola vyhrala grant, a to
je súčasť výhry, že osobne prídem porozprávať sa s deťmi,
podporiť ich a motivovať,“ povedal Matej Tóth. V školskej telocvični sa s úspešným olympionikom uskutočnila veľká
beseda. Deti mali možnosť
klásť mu rôzne otázky ohľadom športu a jeho kariéry,
mohli získať i jeho podpis
či spoločnú fotografiu.

Nová metodika
Športová akadémia Mateja Tótha je určená pre žiakov
prvého stupňa základných
škôl. Ide o vše športový krúžok. „Nie je to teda žiadny ani
chodecký a ani atletický krúžok, aj keď atletika je súčasť

pohybovej prípravy detí. My
sme si vymysleli novú metodiku, ktorá zahŕňa okrem
športovej prípravy aj fyzioterapiu a mentálny tréning. Toto
všetko sme dali trénerom, učiteľom, vyškolili sme ich a náš
tréning prebieha priamo na
školách po celom Slovensku
a ja som rád, že aj v Zlatých
Moravciach je takáto tréningová skupina,“ hovorí zlatý
olympionik.
Šport a všeobecne pohyb
je podľa neho pre deti veľmi
dôležitý. Myslí si, že motivovanie detí k športu netreba zanedbávať. „Ja sám viem, ako
mne šport pomohol aj pri
osobnostnom rozvoji. Ako mi
pomohol ku kooperácii, zodpovednosti a cieľavedomosti.
Toto všetko sa snažíme tým
deťom vštepiť už od útleho
veku a už potom bude na nich,
či ich šport bude baviť a nájdu
si nejaký konkrétny, alebo im to
pomôže len v rámci všeobecného rozvoja,“ dodal.
Peter Klimant

Tradičný Deň rodiny v Materskej škole na  Slnečnej
nepokazilo ani počasie
Deň 15. máj 2018 bol
v Materskej škole na Slnečnej ulici jedným z tých
mimoriadnych dní. Bola
naplánovaná oslava Dňa rodiny s veľkolepým programom – v ystúpenie detí
s kultúrnym programom,
spoločné športové súťaže
detí a rodičov, prezentácia
práce zásahovej jednotky PZ, prezentácia výučby
anglického jazyka, beseda
s kynológmi, ochutnávka
pomazánok našej pani kuchárky... Rušno bolo už od

rána. Chystala sa výzdoba,
rekvizity k súťažiam, žehlili
sa kroje a najmä sa neustále
sledovalo počasie.
Od rána pršalo a vyzeralo
to tak, že nemieni ani prestať. Na obed sa rozhodlo,
že akcia sa uskutoční aj napriek nepriazni počasia. Začalo sa podľa náhradného
scenára. Triedu sme vyzdobili, pripravili miesto na súťaže detí s rodičmi, stoly na
ochutnávku i interaktívnu
tabuľu na prezentácie. Pre
vytrvalý dážď sme dohodli

náhradný termín s kynológmi a dúfali, že počasie sa
umúdri a zásahová jednotka bude môcť prezentovať
svoju prácu na asfaltovej

ploche. Príchodom pol
štvrtej sa trieda zaplnila
rodičmi, starými rodičmi,
súrodencami a hosťami,
(pokračovanie na str. 11)
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Celoštátne kolo Biologickej olympiády – ZŠ Robotnícka 25
Naša žiačka, Alicka Starobová zo ZŠ Robotnícka 25, sa
ako víťazka Okresného kola
Biologickej olympiády – kat.
C, projektovej časti zúčastnila
v marci Krajského kola Biologickej olympiády, ktoré sa
konalo v Spojenej škole v Nitre. Tu Alicka získala so svojím
projektom „Poznáme dobre
vitamín C?“ krásne 2. miesto.
Toto umiestnenie jej zabezpečilo postup do Celoštátneho kola. A tak sme sa s Alickou v dňoch 18. až 20. apríla
2018 zúčastnili Celoštátneho
kola 52. ročníka Biologickej
olympiády, ktoré sa konalo
v Bratislave. Toto trojdňové
podujatie zastrešovala organizácia Iuventa v spolupráci
s Univerzitou Komenského,
z ktorej boli aj členovia poroty, ktorá hodnotila projekty

žiakov. V prvý deň si žiaci nainštalovali postery. Druhý deň
olympiády bol náročný, pretože žiaci prezentovali svoje
projekty pred porotou. Stres
z prezentovania odľahčila
prehliadka Bratislavy a v podvečer aj exkurzia do NPR Devínska Kobyla.
Tu si súťažiaci, pedagógovia a aj rodičia prezreli krásy
prírody rezervácie, pohľad na
hrad Devín a na zapadajúce
slnko nad Rakúskom. Zážitkom bola aj prehliadka paleontologickej lokality Sandberg, ktorá má sedimenty
treťohorného charakteru. Našlo sa tu okolo 300 druhov
skamenelín lastúrnikov, ulitníkov a pod.. Aj my sme objavili na kameňoch odtlačky
lastúr. Žiakov zaujalo taktiež
monitorovanie prítomnosti

Alica Starobová (vľavo)
netopierov za pomoci detektorov, ktoré zachytávali
ich zvuky.
Posledný deň olympiády sa
konalo vyhlásenie výsledkov
a odovzdávanie cien. Naša
žiačka Alicka sa stala úspešnou riešiteľkou Celoštátneho kola Biologickej olympiády,
k čomu jej samozrejme blahoželáme a ďakujeme za

reprezentáciu našej školy.
Pre Alicku to bola prvá účasť
na tak významnom podujatí
a priniesla jej množstvo nových zážitkov a tiež skúseností. Veríme, že ich využije
v ďalšom štúdiu na strednej
škole a prajeme jej ešte mnoho úspechov.
PaedDr. Hana Verešpejová

Tradičný Deň rodiny v Materskej škole
na  Slnečnej nepokazilo ani počasie
(pokračovanie zo str. 10)
ktorí sa nezľakli nepriaznivého počasia. Po privítaní
riaditeľkou materskej školy, pozdravili deti mamičky
pásmom básní a tancom.
Každá mamička a stará
mama ešte dostala kvetinku a bozk na líčko. Po vystúpení detí predniesol svoju
víziu výučby anglického jazyka prítomným rodičom
zástupca Jazykovej školy
Kramár, pán Peter Kramár.
Kladne zhodnotil dosiahnuté výsledky v práve prebiehajúcom roku,
najmä prínos zahraničného lektora pri aktívnom
osvojovaní si jazyka. Ďalším bodom programu boli
spoločné športové aktivity

detí a rodičov na stanovištiach. Deti za pomoci rodičov preskakovali lavičku,
liezli tunelom, chodili na
chodúľoch, kotúľali kruhy,
prehadzovali loptu. Všetci
s plným nasadením prekonávali prekážku za prekážkou. Za splnenie úloh získali
medailu a sladkosť. Po športovej aktivite mali možnosť
rodičia a hostia, ochutnať
pomazánky, ktoré chutne
pripravuje naša pani kuchárka pre deti a mafinky,
ktoré napiekli šikovné mamičky. Medzitým prestalo
pršať, tak sme sa presunuli na asfaltové ihrisko, kde
nám páni policajti urobili prehliadku policajného
auta, ukázali nám zásah

Počas prehliadky policajného auta.
s dymovnicami a tých smelších spolu s rodičmi aj povozili.
Dokonca sa ukázalo aj
slniečko a nám nič nebránilo zašantiť si aj na multifunkčnom ihrisku. Rozchádzali sme sa spokojní. Ešte
na obed sa zdalo, že sa nám
naša tradičná oslava Dňa
rodiny nevydarí. Všetko dopadlo dobre a tešíme sa na

ďalšie spoločné stretnutie
v našom krásnom športovo-relaxačnom areáli. Ďakujeme za spoluprácu všetkým
zúčastneným a dúfame, že
v budúcnosti budeme môcť
privítať na aktivitách našej
materskej školy i zástupcov
zriaďovateľa.
Mgr. Eva Bieliková,
riaditeľka materskej školy
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Ako išlo vajce na vandrovku v Základnej škole Robotnícka
Ako išlo vajce na vandrovku
je klasická slovenská ľudová
rozprávka, v ktorej sa stretávame so stále všeobecne platnými vlastnosťami ľudí, akými
sú priateľstvo, súdržnosť, tolerancia, prispôsobivosť, ale
i klamstvo, lenivosť, okrádanie,
nečestnosť. Všetky menované
vlastnosti ovplyvňujú viac alebo menej naše životy a buď
ich prehliadame alebo sa
s nimi naopak stotožňujeme.
Vybrať si tie správne, zaradiť
ich do svojho života ako niečo
samozrejmé, je v praktickom
živote ovplyvnené výchovou,
okolím i vrodenými predispozíciami človeka.
Deti v Základnej škole na
Robotníckej ulici sa rozhodli,
že sa nad týmito vlastnosťami
spolu s pani učiteľkou zamyslia a poukážu na ich hodnotu
prostredníctvom dramatizácie už menovanej rozprávky

Ako išlo vajce na vandrovku.
Deti s nadšením a plným nasadením pracovali na čo najlepšom stvárnení postáv i dramatizácii samotnej rozprávky.
Okrem toho, že spolupracovali na scenári, výbere hudby
i jeho zvukovom spracovaní, vyrábali si samy aj bábky,
pretože jedným z cieľov pani
učiteľky bolo aj vedieť čo to
o bábkovom divadle, bábkach, bábkohercoch. A keďže sme boli v období Dňa
Zeme, kedy žiaci žili v duchu
ochrany našej drahej planéty,
rozhodli sme sa vyrobiť bábky
z odpadového materiálu, využili sme plastové fľaše, ktoré
najviac túto planétu zaťažujú.
Z odhodených starých tkaných plachiet našich starých
mám za pomoci šikovných
rúk našich malých talentovaných výtvarníkov vznikli les
a domček a poslúžili nám ako

kulisy. Hodiny literárnej i výtvarnej výchovy sa premenili
na divadelnú scénu, kde s čo
najlepšími hereckými výkonmi deti tvorili samotnú hru.
Že sa im to podarilo, svedčil
aj samotný potlesk mamičiek,
pretože práve v Deň matiek
sa konala premiéra našej bábkovej rozprávky. Po prvom
úspechu deti boli odvážnejšie a svoju hru sa rozhodli ponúknuť aj materským školám

pri príležitosti Dňa detí.
Jeden dobrý projekt na
jednej dobrej škole sa vydaril
a my môžeme spokojní odísť
oddychovať a počas prázdnin nabrať „kopec“ nových
síl a chutí vytvárať učenie čo
najviac zážitkové a hlavne zábavné! Veď už J. A. Komenský
hovoril, že najlepšia škola je
škola hrou.
Mgr. Mária Herdová

MŠ Štúrova a jej Deň matiek Úspech SOŠ obchodu a služieb
Zlaté Moravce
Streda 16. mája 2018 patrila a popoludnie sa nieslo v duv Materskej škole na Štúrovej
ulici všetkým maminkám, ktoré oslávili svoj sviatok spolu so
škôlkarmi na školskom dvore.
Radi sme, samozrejme, privítali aj ostatných príbuzných
a známych, ktorí prišli svojím
potleskom a prítomnosťou
povzbudiť deti. Školský dvor
sa zmenil na ľudovú dedinu

chu ľudových tradícií a detských hier.
Po speve a tanci deti obdarovali svoje mamičky ich
portrétom a každý svojej mamičke z lásky odniesol darček
– srdiečko.
Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova

Pod názvom Mojej matke
uskutočnilo Mestské kultúrne stredisko v Šuranoch spolu
s Miestnym odborom Matice
slovenskej v Šuranoch literárno-hudobný program spojený so slávnostným vyhodnotením 12. ročníka literárnej súťaže
v poézii a próze o najkrajšie vyznanie matke. Literárna súťaž
Mojej matke je veľmi vzácna
a osobitá. Jej citové poňatie
dáva nahliadnuť do hlbokých
emócií a zároveň podnecuje

deti a mládež k literárnemu
prejavu . Vzbudzuje v nich záujem o vlastnú tvorbu, čo kladne
vplýva na podporu umeleckého rozvoja ich osobnosti.
Naša žiačka Zuzana Žňavová získala v celoslovenskej literárnej súťaži Mojej matke 1.
miesto v kategórii stredné školy
za poéziu. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 11.
mája o 17,00 hod. v synagóge
v Šuranoch.
SOŠ obchodu a služieb ZM
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov 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 nehnuteľností vo vlastníctve
mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 44,00 m²
v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko
občianskej vybavenosti“), nachádzajúcej sa na Ul.
Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej
na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely
2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne
územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: služby, maloobchod,
skladové priestory.

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

n časť fasády nehnuteľnosti so súpisným č.
1330 vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3453, účel využitia prenajímanej
časti fasády: umiestnenie reklamnej stavby.
Lehota na predkladanie ponúk končí
dňa 27. 06. 2018 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemkov získate na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský
úrad; Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu
037/69 239 22 (Oddelenie majetkovo – právne
MsÚ Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

Riadková
inzercia

PRACUJEME
PRE VÁS

TRESTNÉ PRÁVO • OBCHODNÉ PRÁVO • OBČIANSKE PRÁVO
PRACOVNÉ PRÁVO • RODINNÉ PRÁVO • KOMUNÁLNE
VYMÁHANIE PODHĽADÁVOK
Advokátska kancelária
CIMMERMANN s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 1735/23
953 01 Zlaté Moravce

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

+421 908 428 021
+421 905 945 291
office@cimmermann.com

www.cimmermann.com

34/2018

Firma GREENERY s.r.o. príjme záhradníka, na kosenie
trávy v Nitre, 5€/hod brutto.
Odvoz zo ZM zabezpečený.
Kontakt: 0903/428732
38/2018

Realizujeme izolatérske, murárske a pokrývačské práce,
zamazávanie hrebenáčov.
Kontakt: 0949 834 470
35/2018

Program
KINA TEKOV
n PARRALEL - 5.- 6. 6. 2018
- utorok 19.00, streda 19.00 –
4€a5€
n GHOST STORIES - 7.a 9.
6. 2018 - štvrtok 19.00, sobota
18.00 – 4 € a 5 €
n DEBBINA 8 - 9.- 10. 6.
2018 - sobota 20.00, nedeľa
19.00 – 4 € a 5 €
n DÁMSKY KLUB - 12.- 13.
6. 2018 - utorok 19.00, streda
19.00 – 4 € a 5 €
n PABLO ESCOBAR: MILOVANÝ A NENÁVIDENÝ 14.- 15. 6. 2018 - štvrtok 19.00,
piatok 20.00 – 4 € a 5 €
n LUIS A UFÓNI - 15.- 16.17. 6. 2018 - piatok 18.00, sobota 17.00, nedeľa 17.00 – 4
€a5€
n JA, SIMON - 16.- 17. 6.
2018 - sobota 19.00, nedeľa
19.00 – 4 € a 5 €
n TAGUJ! - 19.- 20. 6. 2018
- utorok 19.00, streda 19.00 –
4€a5€
n LÁSKA BEZ BARIÉR 21.- 22. 6. 2018 - štvrtok 19.00,
piatok 18.00 – 4 € a 5 €
n JURSKÝ SVET: ZÁNIK
RÍŠE - 22.- 23.- 24.- 25. 6. 2018
- piatok 20.00, sobota 19.00,
nedeľa 19.00, pondelok 18.00
–5€
n PAT & MAT ZNOVU
V AKCII - 23.- 24. 6. 2018 - sobota 17.00, nedeľa 17.00 – 4
€a5€
n SICARIO 2: SOLDATO 28.- 29. 6. 2018 - štvrtok 19.00,
piatok 20.00 – 4 € a 5 €
n PSÍ DETEKTÍV - 29.- 30.
6.a 1. 7. 2018 - piatok 18.00,
sobota 17.00, nedeľa 17.00 –
4€a5€
n SOM SEXY - 30. 6.a 1. 7.
2018 - sobota 19.00, nedeľa
19.00 – 4 € a 5 €
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Mestské stredisko
kultúry a športu
Program na mesiac jún
l 10. jún 2018 (v nedeľu) o 16.00 hod. na Mestskom amfiteátri
v parku – hudobné vystúpenie „Kollárovci“ vstupné v predpredaji
- 15 eur, v deň predstavenia - 16 eur.
l 18. jún 2018 (v pondelok) o 18.00 hod. – divadelná predstavenie „Hľadá sa nový manžel“ v divadelnej sále MSKŠ, vstupné
v predpredaji - 13 eur, v deň predstavenia - 15 eur.

Pripravujeme:
l 6. júl 2018 (v piatok) - Deň Cyrila a Metoda – prednáška a spomienka - na 1. poschodí v MSKŠ, Námestie A. Hlinku 1, Zlaté Moravce
l 15. júl 2018 (v nedeľu) - na Mestskom amfiteátri v parku –
vystúpenie umeleckého súboru „Lúčnica“
l 20. júl 2018 (v piatok) - na Mestskom amfiteátri v parku –
vystúpenie rockových skupín „Slnečný rockový festival “
l 4. august 2018 (v sobotu) na Mestskom štadióne – Súťaž vo
varení gulášu
Spracovala: Klaudia Ivanovičová
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AK Zlaté Moravce súčasťou pretekov v rámci projektu
Slovenského atletického zväzu – Detská atletika
Do projektu Detská atletika je
AK ZM zapojená už po tretí rok.
Tento rok organizovala Detská
atletika dňa 5. mája 2018 v Tlmačoch preteky pod názvom
Detská P-T-S a Detská štafetová
liga. Pretekov sa mohli zúčastniť deti, ročník narodenia 2007
a mladšie.
AK ZM v pretekoch Detská štafetová liga nastúpila

v zložení menovite: Diana Čaladíková, Nina Pániková, Adrián Fico a Šimon Zeman. Deti
súťažili v disciplíne 4 x 60m
mix, kde skončili na krásnom
1. mieste zo siedmich družstiev
a zároveň si tak vybojovali postup na celoslovenské finále,
ktoré sa bude konať 23. júna
2018 v Banskej Bystrici v rámci Majstrovstiev SR dorastu.

Blahoželáme a držíme palce na
finále!
V pretekoch Detská P – T – S deti
súťažili v šesťčlenom družstve,
menovite: Diana Čaladíková,
Nina Pániková, Melissa Kozolková, Adrián Fico, Šimon Zeman a Leo Valent. Deti pretekali
v disciplínach: 3-skok znožno,
6-minútový vytrvalostný beh,
beh cez prekážky, štafetový beh,

hod medicimbalom vzad cez
hlavu zo stoja a hod vortexom
na vzdialenosť s 5 m rozbehom.
Z celkového počtu 7 družstiev
obsadili 5. miesto.
Týmto všetkým blahoželáme
k dosiahnutým výkonom, víťazom blahoželáme a ďakujeme
za vzornú reprezentáciu nášho
klubu. Veľmi si to vážime.
Tréneri AK Zlaté Moravce

Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu
v atletike v kategórií starší žiaci
Máme za sebou Majstrovstvá ZsAZ staršieho žiactva,
ktoré sa konali cez víkend 27.
mája 2018 v Trnave. AK Zlaté Moravce má 4 pretekárov
spadajúcich do kategórie st.

žiactva. Tento víkend sme
teda štartovali v plnej zostave, a to: Ivana Tešíková, Katarína Danková, Peter Hruška
a Tomáš Čulák. Túto zostavu
posilnila Emma Páleníková

z mladších žiačok. Keďže išlo
o majstrovstvá, konkurencia bola naozaj slušná, tomu
zodpovedali aj výkony. Naši
zverenci sa samozrejme nenechali zahanbiť a predvádzali

sa jedna radosť, čo môžete vidieť na ich výkonoch zhrnutých nižšie. Miesta v behoch
na 60m doplníme dodatočne,
nie sú zoradené.

Výsledky jednotlivých pretekárov AK Zlaté Moravce
v kategórií staršie žiactvo (roč. n. 2003- 2004):
Meno

Disciplína

Výsledok

Osobný rekord

Umiestnenie

Katarína Danková

60 m

9,02 s

Katarína Danková

skok do diaľky

375 cm

Emma Páleníková

60 m

9,70 s

Emma Páleníková

150 m

23,16 s

áno

25. miesto

Emma Páleníková

800 m

2:59,45 min

áno

12. miesto

Ivana Tešíková

60 m

8,90 s

áno

neuvedené

Ivana Tešíková

150 m

22,01 s

áno

17. miesto

Ivana Tešíková

skok do diaľky

396 cm

áno

22. miesto

Tomáš Čulák

60 m

8,84 s

áno

neuvedené

Tomáš Čulák

150 m

21,26 s

áno

19. miesto

Peter Hruška

100 m prek.

17,69 s

áno

7. miesto

Peter Hruška

800 m

2:24,22 min

áno

6. Miesto

Peter Hruška

skok do diaľky

520 cm

áno

6. miesto

neuvedené
áno

28. miesto
neuvedené

Blahoželáme všetkým našim zverencom za dosiahnuté výkony a ďakujeme všetkým zúčastneným za vzornú
reprezentáciu klubu.
Tréneri AK Zlaté Moravce
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Vydarená akcia nepočujúcich!
Organizácia CN ANEPS ZM
usporiadala dňa 12. mája 2018
šípkarský turnaj v rámci Nitrianskeho kraja. Jednalo sa už
o 11. ročník tohto pekného
podujatia. Turnaj sa odohrával v klube Denné centrum
Zlaté Moravce. Hostí a hráčov
privítal pán primátor mesta
Zlaté Moravce Dušan Husár.

3. miesto - p. Horváth J., Bratislava.
Kategória ženy: 1. miesto
- p. Dudáková, Šaľa, 2. miesto
- obsadila p. Kocmálová, Zlaté
Moravce a 3. miesto - p. Vilčeková, Topoľčany.
Záverom chcem poďakovať
primátorovi mesta Dušanovi
Husárovi, ktorý zabezpečoval

Hokej po celý rok!

Prišlo okolo 65 nepočujúcich
a na šípkarský turnaj sa prihlásilo 19 mužov a 15 žien

Výsledky turnaja
Kategória muži: 1. miesto
- p. Dudák, Šaľa, 2. miesto
- p. Lukáč, Zlaté Moravce a

zaplatenie pohárov a elektronický terč na šípky. V júni
plánujeme našu akciu, turistiku do obce Lovce - Zubria
Zvernica.
Predseda Peter Frajka,
CN ANEPS ZM

Tréningami na ľade sa hokejová príprava nekončí... Trénovanie pokračuje aj v jarných
a letných mesiacoch, tzv. suchým tréningovým cyklom.
Tento sa uskutočňuje dvakrát
do týždňa striedavo na zimnom štadióne a v telocvični
Základnej školy na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach.
Jej cieľom je hravou formou
a súťažami u detí budovať
kondíciu, vytrvalosť, tímového ducha, ale aj rešpekt k autoritám.

V neposlednom rade sa tréningami učia zodpovednému
prístupu k svojim povinnostiam, ktorými sú okrem iného
aj pravidelnosť a dochvíľnosť.
Deti sa učia byť zodpovednými za svoj výkon a správanie,
ale zároveň sa učia pracovať
v tíme.
Po kvalitnej letnej príprave
deti v mesiaci september plynulo prejdú na ľad, kde sa suchá tréningová príprava zúročí.
HC Zlaté Moravce
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