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Začiatok

školského roka
úspešne zahájený

Bezplatné

free

pripojenie
na internet Wi Fi
v centre mesta

Primátor Peter Lednár želá všetkým školákom, študentom a zvlášť prvákom
navštevujúcim zlatomoravecké školy, veľa radosti, spokojnosti, šťastia pri zdolávaní
učiva a úspechov, ktoré sa odzrkadlia na ich hodnotení a zároveň na budúcnosti,
ktorej absolvovanie základnej školy je dôležitým a prvým položeným základným
kameňom.
Všetkým škôlkárom praje veľa zábavy, ponaučení, dobré pani učiteľky a veľa
nových kamarátov a zároveň pedagógom pevné nervy, veľa síl, entuziazmu a čo
najviac pochopenia pre našu budúcu inteligenciu.
pokračovanie na strane 2

Od 19. septembra 2014 je v našom meste
k dispozícii na priestranstvách dvoch
oddychových zón voľne dostupný bezplatný
internet, ktorý zabezpečuje Mesto Zlaté
Moravce.
Technické parametre:
•
dosah: cca 70 m
•
rýchlosť: 5/1 Mbit/s
•
názvy siete – SSID: ZMfreeWifi1,
ZmfreeWifi2
poskytovateľ dátovej služby - ORANGE
Prvá zóna pokrytia sa nachádza v okolí
fontány na Námestí A. Hlinku a druhá na
Námestí Hrdinov pri soche Partizána.
Primátor mesta Peter Lednár praje všetkým
občanom spokojnosť a radosť z užívania tejto
služby, pretože sám veľmi dobre vie, akou je v
dnešnej dobe dôležitou a neodmysliteľnou
súčasťou našich životov.
Ľ. Rosinská

Mestskí policajti už
môžu komunikovať
cez vysielačky

Od 24. septembra 2014 vlastní Mestská
polícia v Zlatých Moravciach nové digitálne
vysielačky.
Dodávateľom
štyroch
prenosných
vysielačiek, mobilnej - vozidlovej a jednej
základňovej (značka Motorola) je spoločnosť
Technopol – International, a.s., Bratislava, za
obstarávaciu cenu 1 333,20 €.
Vysielačky sú neodmysliteľnou súčasťou
bezpečnostných a záchranných zložiek,
pretože v prípade akýchkoľvek negatívnych
vonkajších vplyvov, ako sú napr. živelné
pohromy, sa vyžaduje zosúladenie
hliadok polície aj bez závislosti na
telekomunikačných sieťach, ktoré môžu
zlyhať z rôznych dôvodov.
Koordinácia policajtov v riešení prípadu
jednoznačne prispieva k jeho rýchlejšiemu
vyriešeniu a tým k zvýšenej bezpečnosti v
našom meste.
Pozn. redakcie: Digitálne vysielačky a
rádiostanice znamenajú veľký krok dopredu
v oblasti komunikácie. Výhodou takejto
digitálnej komunikácie je aj určitá eliminácia
možného
odpočúvania
komunikácie
prostredníctvom obyčajných prehľadových
prijímačov tak, ako je to možné u bežných
analógových rádiostaníc. Tieto vlastnosti
spolu s nadštandardne vysokou mechanickou
odolnosťou sú predurčené predovšetkým
pre použitie v armáde, štátnej a mestskej
polícii, pri strážení veľmi dôležitých objektov, v
bezpečnostných agentúrach a pod.
Ľ. Rosinská
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Začiatok školského roka úspešne zahájený
Nový školský rok sa pre všetkých žiakov začal
2. septembrom, kedy do školských lavíc zasadli
po prvýkrát aj prváci.
V Základnej škole na Mojmírovej ul. nováčikov
– prváčikov, ako aj primátora Ing. Petra Lednára,
CSC. privítala riaditeľka Mgr. Viera Striešková,
ktorá slávnostné otvorenie roka zahájila
slovenskou hymnou.

„Milé deti, želám vám, aby ste najbližšie roky
strávené v tejto škole prežili v pokoji, láske a
aby sa vám darilo. Dávajte si na seba pozor a
tešte sa z každého dňa, ktorý prežijete v kruhu
svojich spolužiakov, učiteľov a rodičov,“ odzneli
slová z príhovoru primátora pri tejto, pre deti i
rodičov, významnej udalosti.
Pani riaditeľka sa prvákom na pôde novej
školy prihovorila nasledujúcimi výpovednými,
ale aj povzbudzujúcimi slovami: „Ja by som
vám želala do nového štartu, do určitej etapy
vášho života, veľa šťastných a veselých chvíľ
a aby ste získali veľmi veľa vedomostí. A keď
sa stretneme takto na konci roka, aby ste už
všetci vedeli krásne písať, čítať, počítať a keď
aj nejaká tá slzička vyjde z toho očka, to vôbec
nevadí, plakať sa môže, ale vy ste všetci šikovní

a tie prvé čiarky, prvé písmenká, nebudú pre
vás problém.“ Ako sama povedala, bude to
výnimočný školský rok aj vďaka 50.výročiu
existencie tejto školy.
Aby deti vedeli, kto bude počas celého
roka nad nimi bdieť, boli im predstavené
nielen vychovávateľky Školského klubu,
ale samozrejme, aj neodmysliteľné triedne
učiteľky, ktorým primátor odovzdal sladké
prekvapenie určené deťom.
V kultúrnom programe vystúpila s básňou
žiačka 7.A triedy Hana Debnárová a v tanečnom
vystúpení sa predviedli žiačky 5. a 7. ročníka.
Rozchod do tried bol neklamným znakom,
že rodičia majú už oficiálne doma prváka/
prváčku.
V tento veľký deň si prváci základných škôl so
sebou domov odnášali pestrofarebné Žiacke
knižky a knihy na čítanie s aktuálnym názvom
Zajtra ideme do školy – Rozprávky o Pufovi a
Mufovi, ktoré im darovalo Mesto Zlaté Moravce.
Počet žiakov pre jednotlivé ZŠ:
ZŠ Mojmírova – spolu 413 žiakov, z toho 60
prvákov, ZŠ Pribinova – spolu 383 žiakov, z toho
51 prvákov, ZŠ Robotnícka – spolu 210 žiakov, z
toho 16 prvákov, ZŠ sv. Don Bosca – spolu 218
žiakov, z toho 18 prvákov, Spojená škola – spolu
137 žiakov, z toho 6 prvákov
Materské školy:
MŠ Kalinčiakova – 138 detí (29 predškolákov),
MŠ Prílepy – 13 (1 predškolák), MŠ Slnečná –
24 detí (7 predškolákov), MŠ Štúrova – 48 detí
(15 predškolákov), MŠ Žitavské nábrežie – 113
detí (30 predškolákov), Súkromná MŠ – 24
detí (6 predškolákov), Špeciálna MŠ – 7 detí –
predškolákov
M. Petrovičová
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Pozor na podvodníkov

Začala sa

kolaudácia
„kruháku“

Na žiadosť spoločnosti ARDIS, a.s. bolo
na Okresnom úrade Nitra, odbore cestnej
dopravy a pozemných komunikácií
začaté konanie o vydanie kolaudačného
rozhodnutia stavby „Okružná križovatka
Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská
Zlaté Moravce.“
Pri tejto príležitosti sa dňa 8. augusta
2014 na Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach konalo rokovanie spojené s
miestnym zisťovaním, ktorého sa zúčastnili
zástupcovia dotknutých strán, Nitrianskeho
samosprávneho kraja, Mesta Zlaté
Moravce, firmy ARDIS, a.s., IMA INVEST, s.r.o.,
Cesty Nitra, a.s., Krajského dopravného
inšpektorátu Nitra, Regionálnej správy
a údržby ciest, Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva a iných organizácií.
Podmienkou na dokončenie poslednej
etapy výstavby okružnej križovatky pri
Tekove – úpravy povrchu vozovky s
asfaltovým kobercom a vodorovným
dopravným značením, je kolaudácia stavby
v stave, v ktorom sa nachádza v súčasnosti.
Výstupom stretnutia za účelom vydania
kolaudačného rozhodnutia je zaslanie
písomných pripomienok a vyjadrení
dotknutých strán a organizácií, ktoré sa pri
rozhodnutí budú zohľadňovať.
Z uvedeného dôvodu sa predpokladaný
konečný termín ukončenia križovatky nedá
presne určiť.
Ľ. Rosinská
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„Podvodným spôsobom môžete prísť
veľmi ľahko a rýchlo o svoje úspory,“
varoval v priebehu ďalšej prednášky o
bezpečnosti náčelník Mestskej polície Marián
Takáč seniorov, ktorí sa 9. septembra po
dvojmesačnej prázdninovej pauze znovu
stretli v Dennom centre.
Keďže sú väčšinou ľahšou korisťou na
okradnutie práve ľudia vyššieho veku,
upozorňoval
náčelník
na
dôsledné
preverovanie si totožnosti nezvaných
návštevníkov, ktorí pod rôznymi zámienkami
a klamstvami vylákajú od dôverčivých ľudí
finančné hotovosti a tak sa z nich v zlomkoch
sekundy stávajú oklamané, nevinné obete.
Upozorňoval na telefónne číslo Mestskej
polície 159, na ktoré môžu kedykoľvek
bezplatne zavolať a požiadať o pomoc v

Mesto môžete
kontaktovať pomocou
bezplatnej mobilnej
aplikácie „City Monitor“
priamo zo svojho telefónu
Na oficiálnej stránke mesta Zlaté Moravce
pribudla
16.
septembra 2014 na hornej lište vpravo
nová ikona pod názvom City Monitor,
prostredníctvom ktorej môžu občania
jednoducho nahlasovať prípadné poruchy
v meste, upozornenia na nedostatky, svoje
podnety na ich odstránenie a nápady
na ich zlepšenie. Zatiaľ testovaciu verziu
poskytla firma QBSW, a.s., Bratislava do
konca roka bezplatne a pokiaľ sa v praxi
osvedčí, spoplatnená sa môže stať súčasťou
samosprávy mesta i naďalej.
Riešenie City Monitor prináša moderný
spôsob komunikácie medzi samosprávami
miest a ich obyvateľmi prostredníctvom
mobilných technológií. Občania miest a
obcí môžu po stiahnutí bezplatnej mobilnej
aplikácie City Monitor kontaktovať Mesto
priamo zo svojich telefónov, pričom
sa všetky hlásenia ukladajú na stránke
www.citymonitor.sk, kde sú dostupné na

www.zlatemoravce.eu

rámci poriadku a bezpečnosti. Ďalej dával
do pozornosti reflexné pásy a iné prvky,
ktorými sa človek v rámci svojej bezpečnosti
stáva oveľa viditeľnejším v prípade, ak je
účastníkom cestnej premávky a vďaka ktorým
sa môže predísť rôznym nehodám a veľakrát
zbytočným kolíziám. Vzhľadom na okružnú
križovatku, ktorá je momentálne v stave
realizácie, upriamil pán Takáč pozornosť na
riadenie sa zvislým dopravným značením.
Ako už býva dobrým zvykom, stretnutie sa
nieslo aj v odľahčenejšom duchu so spevom
prítomných „Babičiek“ a prítomnosťou
primátora Petra Lednára sa zmenila vážna
téma bezpečnosti na vzájomné priateľské
rozhovory o aktuálnych problémoch a dianí v
Zlatých Moravciach.
Ľ. Rosinská

ďalšie spracovanie pre samosprávu. Poverený
pracovník samosprávy tak môže prezerať,
editovať a zabezpečiť vyriešenie evidovaných
podnetov. Vďaka tomuto atraktívnemu
komunikačnému kanálu môže každý prispieť
ku skrášleniu a zveľadeniu svojho okolia.
Mobilná aplikácia je určená občanom,
ktorým záleží na rozvoji vlastného mesta
a na tom, aby všetky verejné služby v obci
fungovali tak, ako majú. Prostredníctvom
aplikácie môžu jednoducho posielať
podnety svojej samospráve, od nefunkčného
verejného osvetlenia, cez znečistenie
verejného priestranstva, až po pohyb túlavých
zvierat. Priamo vo svojom smartfóne môžu
zároveň sledovať priebeh riešenia problému
od jeho nahlásenia, až po vyriešenie.
Aplikácia je dostupná pre platformy Android
a iOS a funguje tiež v offline režime (všetky
požiadavky sa synchronizujú pri WiFi
pripojení, alebo po pripojení do 3G siete).
Webová aplikácia je určená pre všetky
samosprávy, ktoré chcú byť bližšie
a dostupnejšie pre svojich občanov
a komunikovať s nimi jednoducho a
transparentne. Všetky požiadavky občanov
sú dostupné vo webovej časti aplikácie, kde
si ich môžu oprávnení pracovníci samosprávy
prezerať, editovať a zaevidovať ich vyriešenie.
Ľ. Rosinská

TEKOVSKÉ NOVINY

Spestrenie prázdninových chvíľ detí zo znevýhodnených skupín

Projekt terénnej sociálnej práce v Zlatých
Moravciach poskytuje odbornú pomoc
všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v
nepriaznivej sociálnej situácii. Medzi naše
činnosti patria aj aktivity s deťmi a dospelými.
Počas letných prázdnin sme v spolupráci s
inštitúciami mesta Zlaté Moravce zorganizovali
viacero programov pre deti i rodičov. V tomto
článku chceme priblížiť niektoré z mnohých
aktivít, ktoré sme zrealizovali počas letného
obdobia.
Dňa 9. júla 2014 sme uskutočnili podujatie pod
názvom „Voľný čas detí zo znevýhodnených
skupín“, ktoré vyplnilo ich voľný čas. Deti si tak
mohli užiť napríklad spoločenské hry, výtvarné
práce a aktivity na rozvoj osobnosti. Zúčastnilo
sa okolo 30 detí a nechýbali ani rodičia, ktorí
sa zapájali do hier, čo nás milo potešilo. Ako

DERATIZÁCIA – UPOZORNENIE
pre právnické a fyzické osoby!
Mesto Zlaté Moravce, v záujme ochrany
zdravých podmienok, zdravého spôsobu
života občanov, v zmysle § 4 ods.3 písm. h)
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle
Všeobecného záväzného nariadenia č.
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odmenu za peknú spoluprácu pri hrách sme
deťom darovali plyšové hračky, ktoré sme
dostali od občanov Zlatých Moraviec do
zbierky, za čo im srdečne ďakujeme.
Ďalšiu aktivitu, ktorú sme uskutočnili dňa
17. júla 2014 bola prednáška o hygiene v
prirodzenom prostredí rómskej komunity
v Chyzerovciach s názvom „Hygiena a jej
dôležitosť“. Na tejto prednáške sa deti i rodičia
mohli dozvedieť o zásadách čistých rúk,
čistenia zubov, osobnej hygieny a o dôležitosti
hygieny prostredia, v ktorom žijú. Prednáška
sa niesla v priateľskej atmosfére s účasťou 50
obyvateľov rómskej komunity.
Mesiac júl sme zakončili programom ,,Práca
hrou“, ktorý sa uskutočnil 29. júla 2014. Deti
si za pomoci rodičov vytvárali vlastnoručne
výrobky a učili sa novým zručnostiam, ktoré sa
im môžu zísť do budúcnosti. Tento deň nebol
len zdrojom zábavy, ale aj prostriedkom učenia
a formovania zručností.
Dňa 13. augusta 2014 sa uskutočnil ,,Športový
deň detí v priestoroch komunitného centra
na Slnečnej 2. Avšak pre nepriaznivé počasie
v dopoludňajších hodinách sa plánovaný
program uskutočnil v interiéri komunitného
centra. Popoludní sme spolu s deťmi hrali
loptové hry. Zúčastnilo sa 15 detí, ktoré medzi
sebou súťažili v športových i vedomostných
disciplínach. Hlavným motívom tohto dňa
bolo rozvíjať u detí súťaživosť, disciplínu, vzťah
k športu a pohybu.
,,Dôležitosť školskej dochádzky“ - prednáška
zameraná na dôležitosť vzdelávania a slušného
správania, ktorou sme uzavreli letné prázdniny,

sa uskutočnila dňa 28. augusta 2014. Nechýbala
prednáška mestskej polície o záškoláctve,
bezpečnosti na cestách a mnohé iné témy.
Celý program sa niesol v príjemnej atmosfére
s účasťou 30 detí a rodičov. Na záver deti
zatancovali hosťom tanec, ktorý si pripravovali
na túto príležitosť ako vďaku za príjemné
prežite letných prázdnin. Túto udalosť
podporili aj hostia svojou účasťou, primátor
mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc.,
mestská polícia spolu s náčelníkom PhDr.
Mariánom Takáčom a za oddelenie projektov
Mgr. Miroslava Kováčová. Hostia deťom
popriali veľa úspechov v novom školskom roku
a zdôraznili, aké dôležité je pre ich ďalší život
vzdelávať sa.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na spríjemnení letných
prázdnin detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Poďakovanie patrí aj Fondu
Citibank Europe plc. založeného v Komunitnej
nadácii Bratislava, ktorý poskytol grant,
prostredníctvom ktorého sme uskutočnili
niektoré z našich aktivít.

1/2011 o celoplošnej deratizácií, vychádzajúc
z potreby koordinácie (zníženie počtu
hlodavcov, najmä potkanov), nariaďuje
celomestskú deratizáciu od 1. do 31. októbra
2014.

a fyzické osoby s oprávnením na podnikanie
povinné, doručením dokladu o vykonaní
deratizácie, písomne informovať Mesto
Zlaté Moravce, Mestský úrad – Oddelenie
investičnej výstavby a hospodárskej činnosti –
referát životného prostredia.

Deratizáciu, ako špeciálnu činnosť, môže
vykonávať len osoba, ktorá spĺňa podmienky
ustanovené zákonom č. 514/2001 Z. z., § 13
ods. 10. Po vykonaní deratizácie sú právnické

Projekt terénnej sociálnej práce sa realizuje s
podporou

Pracovníčky Komunitného
centra v Zlatých Moravciach

Bc. Štefan Nociar
vedúci oddelenia
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Mestské denné
letné tábory
Centra voľného času
v Zlatých Moravciach

Centrum voľného času v Zlatých Moravciach
zorganizovalo počas letných prázdnin tri
turnusy mestského denného tábora. V prvom
turnuse, ktorý sa konal v čase od 30. júna 2014
do 4. júla 2014 sa tábora zúčastnilo 40 detí, v
druhom turnuse od 7. júla 2014 do 11. júla 2014
40 detí, v treťom turnuse od 4. augusta do 8.
augusta 2014 38 detí. Mestský tábor pripravili
a deťom sa venovali pedagogickí pracovníci
Centra voľného času Ing. Marián Kadlec, Mgr.
Alena Tužinská, Bc. Dominika Obická a Bc.
Nikoleta Szegényová.
Mestské tábory boli zamerané na celodenné
výlety, oddych, rekreáciu, tvorivú činnosť,
poznávanie, hry a zábavu. Aj keď počasie
bolo veľmi premenlivé, program bol pestrý a

atraktívny. Deti navštívili mnoho zaujímavých
miest, poznávali prírodné a kultúrnohistorické
pamiatky. V rámci celodenných výletov
navštívili Podolie s miniatúrami slovenských
hradov a zámkov, plavili sa na lodi na Sĺňave
pri Piešťanoch, opekali špekačky na salaše
Kostrín, jazdili na koňoch na ranči Cerina, či
navštívili krytú plaváreň v Leviciach.
V spolupráci s mestskou políciou boli
deti informované na dopravnom ihrisku v
Zlatých Moravciach o dopravných značkách
a ich význame na pozemných komunikáciách,
pričom si mohli vyskúšať nové bicykle. Aj na
hrade Červený kameň deti zaujala nielen
prehliadka hradu, ale aj sokoliarska skupina
Astur s atraktívnym vystúpením lietajúcich
dravcov. Na ranči Babica v Bojnej mohli deti
vidieť zaujímavú súkromnú zbierku zvierat
v mini zoologickej záhrade. Svoju zručnosť a
tvorivú činnosť si vyskúšali v tvorivom centre
Terra Permonia v Banskej Štiavnici a aj v
centre Atlantis v Leviciach. Organizovali sme
výlety do prírody, kde sa mohli deti zabávať
na prírodných preliezkach a kolotočoch. V

Bojniciach deti navštívili zoologickú záhradu
a s veľkým záujmom sledovali praktické
ukážky lovu koristi dravými vtákmi, ktoré
predvádzala sokoliarska skupina Aquila. Počas
nepriaznivého počasia sa mohli deti okúpať v
krytej plavárni v Leviciach.
V priestoroch CVČ bol prezentovaný národný
projekt Praktik organizovaný Iuventou,
kde deti v skupinách súťažili medzi sebou
v rôznych disciplínach. Mali možnosť hrať
loptové, počítačové, spoločenské hry, kresliť,
súťažiť a zabávať sa. Pojazdné divadlo Dúha
z Nových Zámkov tiež zaujalo zaujímavým
programom. V závere turnusov sa deti
zúčastnili filmového predstavenia v kine MSKŠ
v Zlatých Moravciach.
Obedy pre deti boli zabezpečené v školských
jedálňach – v ZŠ Robotnícka a ZŠ Pribinova v
Zlatých Moravciach.

odborného dozoru Stanislava Valkoviča.
Všetci starí žiaci túžili po futbalovej odvete
z akcie Hurá prázdniny. Zostavili sa dve silné
družstvá chlapcov a dievčat pod názvom
Hrdzavé stroje a Leňosi. Po ťažkom súboji
vyhrali Hrdzavé stroje so skóre 4:2.
Hladní a smädní športovci boli pozvaní k
ohnisku, kde si opekali špekačky, slaninu,

popíjali kofolu, minerálku a pochutnávali si na
jablkách, melónoch a sladkostiach.
O pohostenie sa postarali členky súboru
KOLOVRÁTOK a akcia končila spevom pri
harmonike.
„Deti, ak chcete, zídeme sa aj o rok.“
„Áno, chceme! A ďakujeme, KOLOVRÁTOK!“
-red-

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Dovidenia
prázdniny
Spevácky súbor KOLOVRÁTOK zorganizoval
pre prílepské deti ďalšiu zábavnú akciu
,,Dovidenia prázdniny“. Očakávaná opekačka
sa nekonala na viniciach, ale pre nestále
počasie doma, v Prílepskom parku.
Pani Vencelová privítala všetky deti, ktoré
prišli na bicykloch. „Som veľmi rada, že ste
všetky zdravé a bez zranenia končíte letné
prázdniny. Do nového školského roku Vám
prajem veľa úspechov a radosť z učenia.“
Pán poslanec Ivan Hritz pozdravil deti a
zahájil športové popoludnie štartom cyklistov.
Čestné koliečko okolo Prílepského parku
v turistickom tempe absolvovalo 25 detí.
Nasledovalo preťahovanie lanom za veľkého
povzbudzovania, triafanie šípkami do terča
a streľba vzduchovkou do plechovíc, za
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Ďakovný list
Vážený pán primátor,
v týchto dňoch sa začal nový školský rok a my
sme s obavou čakali na skončenie prázdnin.
Nevedeli sme, či rozsiahle rekonštrukčné
práce firma ukončí v termíne, aby sa všetko
mohlo pripraviť tak, aby prevádzka materskej
školy začala 2. septembra. Stalo sa po veľkej
rekonštrukcii kanalizácie a obnove interiéru
tried, spální, hygienických miestností, kuchyne,
skladov a príslušných miestností II. pavilónu.
V prvý deň školského roka nastúpili deti do
vynovených, čistých a pripravených tried.
Tomuto všetkému predchádzalo veľa námahy
a príprav zo strany ľudí, ktorí sa podieľali na
prácach vykonávaných počas dvoch mesiacov.
Boli sme pozorovateľmi a videli sme ťažkú
prácu zamestnancov firmy, ktorí sa postupne
striedali a menili podľa určených prác projektu.
Vystriedali sa skupiny od kopáčov, vodárov,
dlaždiarov, až po pokrývačov podláh. Pracovali
so zápalom a elánom, pretože neustále
mali pripomínané, že je to pre deti a blíži sa
koniec prázdnin. Celý priebeh rekonštrukcie
kontroloval pán Nociar, ktorý nás povzbudzoval

Znovu začíname
Pedagógovia Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých
Moravciach začali v marci 2014 pracovať na
projekte Učiť moderne, inovatívne, kreatívne,
znamená otvárať bránu do sveta práce.
V prvej fáze, od marca do júla 2014 sme
pripravovali inovované učebné materiály,
riešili sme stratégie rozvoja modernizácie
materiálovo-technického
vybavenia
gymnázia, vybavenia študijným materiálom a
učebnými pomôckami.
Na projekte sme pracovali aj počas letných
dovolenkových dní. Bolo potrebné vybaliť
niekoľko desiatok balíkov, nové učebné
texty, študijné materiály, kategorizovať ich a
evidovať. V nasledujúcich mesiacoch už budú
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a dával nám nádej, že všetky práce budú
ukončené načas. To nám dávalo silu pripraviť sa
na záverečné čistiace a sťahovacie práce, ktoré
čakali nás, zamestnancov a rodičov. Všetko
prešlo v kľude, v pohode a v dobrej nálade, keď
sme videli, že triedy a miestnosti sú vynovené,
čistejšie a hygienicky vyhovujúcejšie.
Preto sa chcem, pán primátor,
poďakovať predovšetkým Vám
a
všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštrukčných
prácach. Je ich veľa, ale nedá mi, aby som ich
nevymenovala a ak aj na niekoho zabudnem,
tak veľké ,,ďakujem“ patrí aj tým!
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť:
Mestu Zlaté Moravce, firme ULTRASTAV,
poslancom, zamestnancom Mestského
úradu - odd. výstavby a životného
prostredia, ekonomickému odd., referátu
škôl a školských zariadení, Technickým
službám Mesta Zlaté Moravce, firme Benát
Centrum a rodičovskému združeniu.
Ďakujem patrí tým, ktorí nám pomáhali
prekonávať určité prekážky, ktoré sa pri
takýchto prácach zvyčajne vyskytnú a

sú to: Bc. Štefan Nociar, Mgr. Roman Šíra,
Ing. Iveta Szobiová, Mgr. Marek Horvát,
Ing. Miroslav Košút, Mgr. Katarína
Nociarová, Ing. Lenka Balajová, Ing.
Filipčíková, p. Ľubov Konečná, Ing. Štrba
z Benát Centra, p. Kováč a p. Hlavatý z TS
Mesta Zlaté Moravce, pán Mikuláš Šaling,
pán Matiasko, z rodičov MVDr. Martin
Vereš, Barborka Verešová, Mgr. Jana
Hoksová, p. Minár, p. Stoila, p. Zelenka, p.
Gešvantner, p. Gálik so synom Jurajom,
VPP pracovníci v materskej škole,
VPP pracovníci z technických služieb,
ktorých nám poskytol pán riaditeľ Varga,
zamestnanci materskej školy a hlavne
náš údržbár Jožko Šidlovský, ktorý ešte
stále dokončuje a dáva na miesto veci,
ktoré sme nestihli opraviť alebo upratať.

Ďakujeme!
Kolektív zamestnancov, deti a rodičia
Materskej školy na Kalinčiakovej ulici v Zlatých
Moravciach

s týmito inovovanými učebnými materiálmi,
učebnicami, pracovnými zošitmi, s novými
didaktickými pomôckami pracovať študenti
gymnázia na predmetoch: slovenský jazyk a
literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk, nemecký
jazyk, biológia, chémia, matematika, fyzika,
občianska náuka, dejepis. Pre študentov budú
tieto postupy určite zaujímavejšie ako tradičné
formy výuky. Práca s takýmito učebnými a
študijnými materiálmi vedie k efektívnejšiemu
rozvoju kognitívnych, personálnych aj
intrapersonálnych kompetencií študentov.
Projekt je spolufinancovcaný zo zdrojov
Európskej únie, v rámci Operačného
programu Vzdelávanie.
PaedDr. Anna Rosenbergová
Fotografie: Mgr. Ľuboš Debnár
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Motorkári krstili zubríka

Simsona

Deň 20. september 2014 bol pre
zlatomoraveckých motorkárov výnimočný
udalosťou, ktorá o to viac zomkla ich duše
a srdcia s prírodou Zubrej zvernice. Stali sa
patrónmi dvojmesačného zubra, ktorému
dali meno Simson. Počas slávnostného krstu,
za prítomnosti motorkárov a ostatných
nadšencov, sa všetkým prítomným prihováral
vedúci Správy Lesov – Topoľčianky Jozef
Gregora, prezident Motoklubu Zubor Ľubomír
Benc a krstný otec malého zubríka, rocker a
milovník motoriek Peter Cmorík.
„Čo popriať malému zvieratku? Aby bolo
zdravé, aby mu bolo dobre, aby sa dobre

Slávnostné uvítanie
detí do života
Dávam ti báseň do perinky,
dávam ti tento skromný dar.
Šťastie nenosí kominár,
len zázrak drobný, drobulinký.
Dávam ti báseň do perinky,
nech ti je s nami blažene.
Ty si to najkrajšie na žene.
Vitaj človiečik a dobre sa tu cíť!
Nádherným spevom rozospievaj byt.
(báseň predniesla Tatiana Kováčová)
Vítanie detí do života je významnou
udalosťou nielen pre samotných rodičov,
rodinných príslušníkov, ale aj pre tých, ktorí sa
stali svedkami takejto radostnej udalosti. Dňa
23. augusta priniesli pozvaní rodičia svoje deti
do Obradnej sály Mestského strediska kultúry

Strana 07

začlenilo medzi ostatných a nech sa teší
dlhému životu,“ poprial svojmu krstniatku
Peťo Cmorík a svoje prianie adresoval aj
Motoklubu Zubor a všetkým motorkárom:
„Aby boli všetci takí milí ako doteraz, pretože
ma privítali veľmi príjemne a srdečne a hneď
som sa medzi nimi cítil ako doma. Dostal som
od nich tričko s ich podpismi a s názvom klubu
:) Poprial by som všetkým, aby mali jazdy bez
nehôd, aby si jazdou na motorke život užívali,
aby sa často stretávali a mali dobré zážitky a
spomienky. Ja osobne sa venujem motorke šesť
- sedem rokov a prednedávnom som narátal vyše
50 000 odjazdených kilometrov, čo nie je až tak
málo. Bol som kade-tade po Európe a chcem
cestovať aj ďalej. Rád spoznávam krajiny, ľudí,
ďalších motorkárov. Pre mňa je to uvoľnenie,
relax, vyčistenie hlavy, príjemná záležitosť...

možno aj šport, ale nie na cestách. Na motorke
sa cítim byť veľmi slobodný.“
Meno malého zubra nevybrali motorkári
náhodne. Všetky zubry narodené na Slovensku
musia mať mená začínajúce písmenami
„SI“. Aby boli platné predpisy dodržané,
jednohlasne sa všetci zhodli na mene SIMSON,
ktoré do sveta motoriek bez pochýb zapadlo.
Ku skvelej klubovej atmosfére a vynikajúcej
zábave do desiatej hodiny večer prispeli kapely
SLOVENSKÝ RAJ, FREEKIES, INSIDE, KL-BAND,
vynikajúci guláš a priateľský prístup hostiteľov
z Motoklubu Zubor, pre ktorých je naozaj
veľkou radosťou, ak tam svojich priaznivcov
môžu vždy znovu privítať.

a športu, aby boli ako noví občania nášho
„zlatého“ mesta slávnostne privítaní do života.
Primátorovi Ing. Petrovi Lednárovi, CSc.
boli pri tejto príležitosti predstavené
menovite tieto deti:
David Banda, Kristína Bandová, Sabrina
Bandová, Hana Červená, Sophia Debnárová,
Oliver Fúska, Martin Halúz, Nina Holubová,
Martin Kalúz, Lenka Korentsyová, Alex
Krajčovič, Monika Krajmerová, Daniel Mihalik,
Sofia Pilová, Petra Ashley Radobická, Timotej
Siklienka, Janka Sládeková, Daniel Tonka,
Andrej Valašík a Ester Víglaská.
„Dieťa je najkrajším kvetom lásky a je aj Vašou
budúcnosťou, ktorá Vás zaväzuje vytrvať
pri ňom a vychovať malého človiečika v
skutočného človeka. To je najväčším životným
úspechom.“ „Želám Vám, aby Vaše dieťa bolo
zdravé, silné, aby prežilo radostné detstvo.“
„Prijmite odo mňa v zastúpení Mesta Zlaté
Moravce, i v mene mojom, k narodeniu Vášho
dieťatka srdečné blahoželanie, veľa šťastia,

rodinnej pohody a trpezlivosti pri výchove
Vášho dieťaťa, aj keď zatiaľ dáva o sebe
vedieť iba plačom alebo sladkým spánkom,“
predniesol, okrem iného, Peter Lednár v
príhovore smerom k rodičom, ktorí následne
pristúpili k zápisu do Pamätnej knihy.
Na záver ešte raz želáme rodičom a ich
„drobcom“ veľa zdravia, lásky, porozumenia a
drahocenného rodinného tepla.
M. Petrovičová

Ľubomíra Rosinská
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Už 69 rokov
žijeme v mieri

Dňa 29. augusta si Slovensko pripomenulo
70. výročie Slovenského národného povstania.

Pri tejto príležitosti Mesto Zlaté Moravce
a Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov zorganizovali
28. augusta 2014 spomienkové stretnutie
v Obradnej sále MSKŠ, so slávnostným
pochodom a položením vencov padlým
hrdinom k Pomníku partizána na Námestí
hrdinov.
V úvode slávnostného ceremoniálu boli
privítaní prítomní hostia, poslanec NR SR
Mgr. Marián Kéry, primátor mesta Zlaté
Moravce Ing. Peter Lednár, CSc., prednosta
Okresného úradu v Zlatých Moravciach Ing.
Marek Illéš, prednosta Mestského úradu
Mgr. Roman Šíra, predseda ZO Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Zlatne
Štefan Doskoč, predseda ZO Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Zlatých
Moravciach Ivan Malý, poslanci Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, riaditelia
mestských podnikov, škôl a všetci ostatní, ktorí
si prišli s úctou pripomenúť jubilejné výročie
SNP.
Príjemnú atmosféru svojím prednesom
poézie povzniesla Táňa Kováčová, ktorá nás po
celý čas podujatím aj sprevádzala. O veselšiu
náladu sa svojimi piesňami postarala spevácka
skupina Babička, vďaka ktorej sa komorné
prostredie plné smutných spomienok zmenilo
na šťastné uvedomenie si súčasnosti, v ktorej
žijeme.
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Primátor Peter Lednár sa vo svojom príhovore
vrátil späť v čase, aby bližšie priblížil, čo sa na
našom území udialo na konci II. svetovej vojny.
Spomenul, že historickým významom SNP
bola snaha Slovákov urýchliť porážku nacistov
fašistického Nemecka a jeho spojencov a
zbaviť sa tak národnostného útlaku. V tomto
čase sa v Tríbečskom pohorí ukrývalo vyše
tisíc partizánov rôznych národností z oddielu
Nitrianskej partizánskej brigády, najmä v
podhorskej oblasti Skýcova, Zlatna, Hostí a
práve týmto sa naša oblasť navždy zapísala do
dejín, ako centrum protifašistického odboja s
nedobytnou partizánskou pevnosťou.
„Som hrdý, že v roku 1988 sa začala viesť
tradícia - Pochod partizánskym chodníkom,
ktorým si každoročne s úctou pripomíname
pamiatku našich partizánskych bojovníkov a
obetí II. svetovej vojny. Len vďaka spomienkam
na tieto kruté udalosti si navždy budeme vážiť
mier a pokoj, ktorý v našej krajine vládne už
vyše polstoročia. Česť pamiatke všetkým,
ktorí sa o taký pekný život v mieri, aký žijeme,
zaslúžili,“ zazneli záverečné slová primátora k
tomuto spomienkovému podujatiu.
Dôležitosť a význam spomienkových
stretnutí, akým bolo aj to dnešné, spočíva v
odkaze budúcim generáciám, aby im nielen
pamätníky pripomínali zločiny páchané
na ľuďoch, ale aby sa vďaka odkazom a
spomienkam na hrôzy vojny už nikdy nič
podobné nezopakovalo.
Poslanec NR SR Marián Kéry vo svojom
príhovore rovnako bližšie pripomenul kus
slovenskej histórie týkajúcej sa vojen a
výročí, ich význam v prepojení na súčasnosť,
v ktorej zaznieva čoraz viac ohlasov
spochybňujúcich udalosti spred 70. rokov.
„Som smutný, že sa v dnešnej dobe nájdu
hlasy, ktoré vyzdvihujú politikov verejne sa
prezentujúcich vyjadreniami o SNP, ako o
niečom nepodstatnom a že sa vôbec nemalo
uskutočniť. Našťastie je nás ešte veľa takých,
ktorí vyjadrujú hlbokú úctu obetiam, mnohých
padlých vojakov a partizánov, ktorí sa stali
hrdinami napriek tomu, že po tom netúžili.
Som rád, že si ešte na mnohých miestach tento
sviatok Slovákov stále pripomíname.“ Poukázal
na to, že aj keď si v tomto roku pripomíname

100 rokov od začatia I. svetovej vojny a výročia
týchto nepekných spomienok si pripomíname
naozaj po celý čas a často, je smutné, že ani po
sto rokoch nie je ľudstvo natoľko poučené, aby
sa podobné hrôzy znovu a znovu neopakovali.
Vojenské konflikty stále prebiehajú, a to len
kúsok od nás, na Ukrajine! „Často počúvame v
médiách, že ide o nejakú spravodlivú vojnu. Čo
je to za spravodlivú vojnu, keď dá vlastný štát
bombardovať svojich vlastných obyvateľov?!
Aj v dnešnej dobe musíme byť opatrní a
vnímaví a dávať pozor na skreslené informácie.
Musíme si byť vedomí, že vypuknutie
akéhokoľvek konfliktu na Slovensku, by malo
naozaj katastrofálne následky.“ Vyzdvihol
dôležitosť týchto stretnutí a svoj príhovor
ukončil slovami: „Pevne verím, že v tejto tradícii
budeme pokračovať aj naďalej, nielen u nás,
ale aj v celej republike.“
Predseda Základnej organizácie Slovenského
zväzu
protifašistických
bojovníkov
v
Zlatých Moravciach, Ivan Malý, doplnil dva
predchádzajúce príhovory o významný
historický fakt, ktorý sa v literatúrach
nenachádza, ale ktorý bol potvrdený
Slovenským
zväzom
protifašistických
bojovníkov. A tak môžeme byť hrdí na to, že
prvý boj Slovenského národného povstania,
pri ktorom sa stretli povstalci s Nemcami, sa
odohral u nás, v Zlatých Moravciach, hore, pri
Školskom majetku, 31. augusta 1944. „Buďme
hrdí na to, že v našom malom okrese bolo také
silné partizánske hnutie.“
Následne sa odovzdali čestné uznania
členom organizácie, z ktorých niektorí boli aj
priamymi účastníkmi Slovenského národného
povstania, aj v koncentračných táboroch.
Najvzácnejší ocenení, ako ich nazval pán Malý,
ktorí si prevzali ocenenia počas slávnostného
ceremoniálu, boli Jozef Farkaš, Marek Paukov
a Gustáv Stopka. Jaroslav Esterka a Helena
Horvátová si pre svoju neprítomnosť prevezmú
ocenenia dodatočne.
Zároveň boli organizáciou navrhnutí na
štátne vyznamenania Štefan Absolon, Marek
Paukov a Zuzana Melišková, ktoré by im mali
byť odovzdané od 29. augusta 2014 do mája
2015, v období, kedy sa II. svetová vojna
skončila.
Ľubomíra Rosinská
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120. rokov železnice v Zlatých Moravciach
V tomto roku 7. septembra si pripomíname
120. výročie od začatia prevádzky železničnej
dopravy v Zlatých Moravciach.
Vďaka staničnej kronike Zlatých Moraviec,
ktorá sa nachádza v Archíve železníc Slovenskej
republiky, poznáme históriu vzniku železnice v
Zlatých Moravciach.
Prvé pokusy o vybudovanie železnice v
zlatomoravskom regióne siahajú do roku 1871,
kedy mestečko Zlaté Moravce podalo návrh
na výstavbu železnice v údolí rieky Žitavy. Na
železničiarskej porade konanej 28. júna 1882
v Marchegu sa predložil už konkrétny plán
a to na predĺženie trate z Nových Zámkov
cez Vráble do Zlatých Moraviec, avšak bez
samotnej realizácie. O deväť rokov neskôr, v
roku 1891, sa pristúpilo k posudzovaniu iného
návrhu. Majiteľ Kúpeľov v Rajci Valér Smialovský
predložil požiadavku na výstavbu siete železníc
Žilina – Rajecké Teplice – Prievidza – Zlaté
Moravce – Nové Zámky a Levice – Hlohovec
– Holíč. Opäť, ale bez výsledného efektu. Až
v roku 1893 bola schválená iná koncesia pre
výstavbu trate a to Šurany – Vráble – Zlaté
Moravce, ktorej prevádzka začala 7. septembra
1894. Dodatočne sa schválila aj koncesia
na prevádzkovanie trate Zlaté Moravce –
Topoľčianky v roku 1893 s prevádzkou od
21. septembra 1895. Jej koncesionármi sa
stali gróf Štefan Keglevich, firma Soenderop
a spol. a Michal Pollacsek. Na trati Šurany –
Zlaté Moravce a Zlaté Moravce – Topoľčianky
sa celkovo vybudovalo 7 staníc, 2 zastávky, 7
výpravných budov, 14 skladov, 1 remíza pre
rušne, 14 strážnych stanovíšť, 87 mostných
objektov a z celkových 69 úrovňových priecestí
mali iba dve závory. Výstavba železnice stála
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celkom 3 234 000 korún. Trať bola dlhá 44 km
a 643 m a v roku 1894 mala stanica v Zlatých
Moravciach štyri koľaje, jednoposchodovú
staničnú budovu, sklad, kôlňu pre obilie,
nakladací profil a staničný personál pozostával
z prednostu, dvoch dopravníkov, jedného
skladníka, staničných sluhov a staničného
robotníka.
Súčasťou dejín železničnej dopravy v
zlatomoravskom regióne bola aj 15 kilometrov
dlhá lesná železnica spájajúca polesie
Jedľových Kostolian s Topoľčiankami, ktorú dal
vybudovať gróf Štefan Keglevich na konci 19.
storočia. Po prevzatí topoľčianskych majetkov
Habsburgovcami si lesy prenajal továrnik
Petőo a v roku 1916 dobudoval úzkokoľajnú
železnicu na celkovú dĺžku 34,08 km spájajúcu
Zlaté Moravce, Topoľčianky, Karlovu dolinu a

Jedľové Kostoľany, slúžiacu až do roku 1959 na
prevoz vyťaženého dreva, z ktorej sa v súčasnej
dobe zachovali už len chátrajúce zvyšky.
Výstavba železničnej siete zo Šurian do Zlatých
Moraviec s jej rozšírením do Topoľčianok,
vybudovanie trate Zlaté Moravce – Kozárovce
a v neposlednom rade aj vystavanie trate
Zbehy – Zlaté Moravce, mali svoj ekonomický,
ale aj pokrokový význam, ktorý zlatomoravský
región tak potreboval. Je len smutné, že po
etape rozvoja týchto tratí prišla etapa stagnácie
a úpadku. V najlepších rokoch železničnej
dopravy pracovalo v Zlatých Moravciach na
železnici vyše dvestopäťdesiat zamestnancov,
dnes ich je už len desatina.
Ľudovít Chládek
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Tradičná výstava
ovocia, zeleniny a
okrasných drevín

Tohtoročná výstava ovocia, zeleniny a
okrasných drevín, pod ktorú sa organizačne
podpisuje Slovenský zväz záhradkárov,
Základná organizácia 11 – 22, Zlaté Moravce
sa uskutočnila v dňoch 4. a 5. septembra v
priestoroch MSKŠ.
Počas jej celého trvania s radosťou privítala
každého záujemcu, vrátane primátora
Petra Lednára s manželkou, tajomníčka
Anna Michalkoc-Kudrejová. Plody svojej
záhradkárskej práce vystavilo spolu 13
vystavovateľov zo Zlatých Moraviec. Pod
úrodu sa výrazne podpísala nepriazeň
počasia, ktoré je jedným z najdôležitejších
faktorov vplývajúcich na konečný výsledok
zberu. Okrem na stoloch vystavených
zdravých dobrôt (76 ks), stromkov (17 ks),
kvetov (3 ks) a fotografií, boli k dispozícii a
prípadnému nahliadnutiu, knihy známeho
a oduševneného záhradkára prof. Ing. Ivana
Hričovského, DrSc. Ďalšie náučné informácie
z oblasti záhradkárstva (vrúbľovanie,
štepenie stromov...) a vplyvu jednotlivých
druhov ovocia i zeleniny na naše zdravie ste
mohli čerpať z pripraveného materiálu.
Výstavu tematicky dotvárali výtvarné práce
detí z MŠ Dúha na Žitavskom nábreží, do
ktorej po ukončení tejto akcie poputovalo
všetko vystavené ovocie a zelenina.
M. Petrovičová
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Obchodná verejná súťaž
Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje dňa 29.09.2014
v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov obchodnú verejnú súťaž na
odkúpenie nehnuteľného majetku vo výlučnom
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) stavba
a pozemky na Sládkovičovej ul. č. 45 v Zlatých
Moravciach, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté
Moravce:
a) stavba súpisné číslo č. 460 (rodinný dom)
nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra „C“,
č. parcely 1825/2 o výmere 365 m² (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) - bývalý sklad ovocia a
zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach
b) pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely
1825/2 o výmere 365 m² (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) /pozemok sa nachádza pod
budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny/
c) pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely
1825/1 o výmere 1 334 m² (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) /pozemok sa

Záujmové útvary CVČ Zlaté Moravce
škol. rok 2014-2015
Krúžok anglického jazyka:
- anglický jazyk pre najmenších, anglický
jazyk pre začiatočníkov a pre pokročilých,
doučovanie anglického jazyka
Počítačový krúžok a internet: 7 15-roční
- základy obsluhy PC a internetu, práca
s rôznymi programami - OS Windows XP, Win
7, 8, Linux, MS Office, e-mail, internet, grafické
programy, práca s webovou stránkou, práca
s digitálnym audiom a videom, internetové
počítačové hry v rámci počítačovej siete
Krúžok digitálnej fotografie a videokamery:
10 - 15-roční
- základy práce s digitálnym fotoaparátom
a videokamerou, počítačové spracovanie
(editácia)
digitálnych
fotografií
a videozáznamov, tvorba vlastných fotografií
a videozáznamov v exteriéri a interiéri
Stolnotenisový klub:
- zložený zo šiestich družstiev účastníkov 1.
ligy dorastencov, 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ligy okresnej
a krajskej stolnotenisovej súťaže (rôzne vekové
kategórie)
Tanečný krúžok:
- výuka tanečných prvkov, rozvoj pohybovej
kultúry moderného tanca, tvorba choreografie
moderných a scénických tancov v tanečných
skupinách: 5 – 19-roční, moderný tanec pre
deti materských škôl, moderný tanec pre deti
a mládež základných a stredných škôl: 10 –
18-roční, príprava členov tanečných skupín na
vystúpenia v rámci kultúrno-spoločenských

nachádza pred budovou, vedľa budovy a za
budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny na
Sládkovičovej ulici/.
Nehnuteľnosti sú v súčasnosti nevyužívané.
Znenie súťažných podmienok je možné získať na
Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, oddelenie
pre stavebné konanie a správu majetku mesta,
kontaktná osoba Ing. Kmeť, 2. poschodie, č. dverí
55; na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce (pred
vchodom do budovy MsÚ) alebo na internetovej
stránke www.zlatemoravce.eu (Mesto a jeho správa,
Úradná tabuľa mesta, 2014, Iné informácie).
Ďalšie informácie môžete získať na tel. č.
037/6923928 alebo osobne na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach, na oddelení pre stavebné
konanie a správu majetku mesta, 2. poschodie,
č. dverí 55, kde si môžete dohodnúť aj obhliadku
predmetných nehnuteľností.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov a
zmlúv končí dňa 17. 10. 2014 o 13:00 h.

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta
podujatí poriadaných mestom a CVČ
Krúžok džuda:
- rozvíja telesnú zdatnosť a psychickú
odolnosť
členov
na
princípe
sebazdokonaľovania, zameriava sa na
sebaobranu človeka: 13 – 18-roční
Krúžok break dance:
- moderný spôsob tanca dopĺňaný prvkami
hip-hop: 13 – 18-roční
Šachový krúžok
- určený pre deti vo veku 7-15 rokov
Umelecko-módny krúžok:
- deti sa naučia pracovať s rôznym druhom
materiálu, naučia sa rôznym výtvarným
a umeleckým technikám, tvorba rôznych
výrobkov a módnych doplnkov a iné
Turistický krúžok
- určený pre deti vo veku 10-15 rokov,
spoznávanie okolia Zlatých Moraviec
Armwrestlingový krúžok
- pretláčanie rukou pre mládež vo veku 15-18
rokov
Strelecký krúžok:
- teória a praktická streľba zo vzduchovky
Slávia, príprava žiakov ZŠ na okresnú streleckú
ligu, majstrovstvá okresu zmiešaných
družstiev žiakov základných škôl v streľbe zo
vzduchovky: 10-15 roční
Poplatok na školský rok 2014-2015 je 26 €
na osobu a krúžok.
Informácie na tel.: 037/6321184
e-mail: cvczmsk@gmail.com
web: www.maros213.wordpress.com,
www.cvcpinec.meu.zoznam.sk,
www.n-d-c.meu.zoznam.sk

Strana 10

Spoločenská kronika
Narodili sa
22. 08. Natália Benčová, (N) Banská Štiavnica
26. 08. Melissa Hašková, (N) Nitra
28. 08. Daniel Belica, (N) Levice
03. 09. Alexandra Kotlárová, (N) Nitra
07. 09. Fabian Kotlár, (N) Nitra
08. 09. Eliška Buchalová, (N) Partizánske
Povedali si áno
23. 08. Peter Čulík, Čierne Kľačany a Zuzana
Solčianska, Čierne Kľačany
06. 09. Roman Čekme, Zlaté Moravce a Adriána
Vörösová, Zlaté Moravce
06. 09. Roman Žiak, Žitavany a Kristína
Frajková, Žitavany
Jubilanti
04. 09. Viktória Virágová, Zlaté Moravce, 85 r.
11. 09. Kamila Chrenová, Zlaté Moravce, 95 r.
15. 09. Paulína Suková, Zlaté Moravce, 85 r.
18. 09. Alžbeta Bucheňová, Zlaté Moravce, 90 r.
21. 09. JUDr. Ján Krkoš, Zlaté Moravce, 90 r.
22. 09. Irma Belicová, Zlaté Moravce, 85 r.

Opustili nás
21. 08. Anna Tóthová, 1929, Ladice
24. 08. Viliam Čulík, 1954, Machulince
27. 08. Elena Šurdová, 1925, Zlaté Moravce
29. 08. Mária Herdová, 1931, Sľažany
01. 09. Anton Ďatko, 1932, Zlaté Moravce
01. 09. Ing. Gregor Mladý, 1933,
Nová Ves nad Žitavou
02. 09. Helena Grunnerová, 1923, Sľažany
03. 09. František Páleník, 1929, Zlaté Moravce
05. 09. Anna Kiššová, 1934, Golianovo
07. 09. Emil Haspra, 1958, Zlaté Moravce
09. 09. Gregor Kuťka, 1928, Tesárske Mlyňany
10. 09. Milan Hajko, 1965, Zlaté Moravce
10. 09. Cyril Laurinc, 1950, Čaradice
10. 09. Jozef Paluška, 1932, Vieska nad Žitavou
11. 09. Anna Kériová, 1930, Choča
12. 09. Anna Ivančáková, 1944, Tekovské Nemce
12. 09. Michal Uličný, 1936, Čaradice
13. 09. Michal Hliva, 1930, Skýcov
14. 09. Pavel Truska, 1948, Obyce
16. 09. Ing. Eva Jaseková, 1943, Zlaté Moravce
16. 09. Jaroslav Kapolka, 1952, Zlaté Moravce

Smútočné oznámenie
„Dotĺklo srdiečko boľavé a prestalo biť,
nebolo naň lieku, aby mohlo žiť“
V hlbokom žiali oznamujeme, že nás
dňa 3. septembra 2014 vo veku 85 rokov
navždy opustil môj milovaný manžel,
otecko, dedko, brat, švagor, svokor,
krstný otec, dobrý priateľ a sused

„Kto v srdci žije, neumiera...“
S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, že
nás dňa 27. augusta 2014 vo veku 88
rokov opustila naša drahá mamička,
stará mama, prastará mama a svokra

František Páleník

Elena Šurdová

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli
rozlúčiť, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka, deti a celá smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou
prišli rozlúčiť, za prejavy sústrasti a
kvetinové dary, ktorými sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

9/026/2014/PČ, 9/022/2014 – 20317/DZ

Spomienka
„Kto žije v našich srdciach, nezomrel“
Dňa 9. septembra 2014 uplynulo desať
ťažkých rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko a brat

Ing. Emil Dzurej

Pohotovosť lekární

Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.

01.- 31. 10. Lekáreň Dr. Max,
OC Tesco, Hviezdoslavova 3,
Zlaté Moravce, denne od 8.00 do
20.00 h, kontakt: 0901 961 090

S láskou spomíname a nikdy
nezabudneme. Manželka, syn,
dcéra a súrodenci s rodinami.

Strana 11

Smútočné oznámenie

9/025/2014/PČ, 9/021/2014 – 20203/DZ

9/023/2014/PČ, 9/019/2014 – 19669/DZ

Spomienka
„Prestali pre Teba hviezdy svietiť,
prestalo i slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali radi,
neprestanú spomínať“
Dňa 17. septembra uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil manžel, otec a starý otec

Jozef Klučiar

Kto žije v srdciach tých, ktorých
opustil, ten nezomrel.
S láskou na neho spomína
manželka, dcéry a syn s rodinami.
9/024/2014/PČ, 9/020/2014 – 20195/DZ
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Park plný zábavy
Zbieranie zrelých malín na dobrý lekvár pre
ježibabku za pomoci Janka a Marienky, zdolanie
pavučiny, ktorej kraľuje zlovestný pavúk, streľba
zo vzduchovky, zlaňovanie, preskakovanie
po prekážkach, chôdza na chodúľoch alebo
absolvovanie autoškoly, to všetko a ešte viac si
mohli deti vyskúšať v nedeľu 21. septembra vo
veľkom zlatomoraveckom parku.
Akcia pod názvom „Park plný zábavy pre
deti“ sa zorganizovala na podnet primátora
Petra Lednára v úzkej spolupráci s Mestským
strediskom kultúry a športu, ktoré sa pod ňu
úspešne organizačne podpísalo. Pripravené
aktivity podporili u detí fantáziu, hravosť a aj
súťaživosť. Všetci, po absolvovaní každého
stanovišťa braného ako výzvu, dostali sladkú
odmenu, ktorá vyčarila nejeden úsmev na
tvári. Voľnejšie, oddychové chvíle medzi
jednotlivými súťažami mohli deti využiť na
pomaľovanie tváre alebo stráviť so svojimi
rodičmi pri ukážkach Alfa Rescue tímu –
psovodov záchranárov. Zameriavajú sa na
pátranie nezvestných ľudí za pomoci špeciálne
vycvičených psov, zvládajú podanie prvej
pomoci, či záchranu vo výškach za pomoci
horolezeckej techniky. Rozšírenie obzorov
v oblasti záchranárstva zavŕšili deti hrou so
psíkmi, ktoré preskakovali alebo dokonca
podliezali.
O akčnosť a zmeranie si síl sa postarali
pripravené súťažné preteky na bicykloch,
či kolieskových korčuliach, ktoré prebiehali

Čarovná výstava

keramiky

Pri významnej príležitosti 20. výročia Cechu
slovenských keramikov, bola dňa 17. septembra
v priestoroch zlatomoraveckého múzea

na dopravnom ihrisku. Víťazné prvé tri
miesta boli ocenené medailami, darčekmi a
maškrtami. Keďže v športových disciplínach
bývajú víťazmi všetci, nikomu nezostali oči
pre plač a odmenený bol každý menší aj
väčší športovec. Ceny odovzdával primátor
Peter Lednár, viceprimátor Jozef Škvarenina a
riaditeľka MSKŠ Simona Holubová. Zavŕšením
príjemného, slnečného popoludnia bolo

bezplatné premietanie vtipnej rozprávky
Planéta 51 v kine Tekov, ktorej dominovali
zelení mimozemšťania.
Všetkým deťom a rodičom, ktorí sa akcie
zúčastnili, ako aj tým, ktorí sa na nej podieľali,
patrí poďakovanie.
M. Petrovičová

slávnostne otvorená výstava rôznorodej
dekoratívnej, úžitkovej a záhradnej keramiky.
Na vernisáži výstavy s príznačným názvom „20
rokov Cechu slovenských keramikov“ privítal
hostí a prítomných riaditeľ Ponitrianskeho
múzea v Nitre Mgr. Anton Števko. Po úvodných
slovách vyzval Máriu Kukučkovú a Veroniku
Gábrišovú zo Základnej umeleckej školy,
aby zahrali ľubozvučné melódie na klavíri a
husliach.
Prítomných privítal aj cechmajster Peter
Ďureje, ktorý zároveň poďakoval za možnosť
realizovať túto výstavu v priestoroch nášho
múzea. Ako sám povedal, Cech má 20. rokov (bol
založený v roku 1994 v Modre), zakladateľom
bol jeho otec Ľudovít Ďureje a akademický
sochár Marián Polonský, podcechmajster
Oskar Hanusek, Bohuslava Bázliková ako hlavná
kontrolórka a všetci nadšenci keramiky, ktorých

je v Modre a okolí pomerne dosť, z čoho práve
vychádzalo skrsnutie myšlienky založenia
cechu. Jeho cieľom je zachovávanie tradícií
a podpora výroby tradičnej ľudovej keramiky
s prihliadnutím na osobitosti jednotlivých
regiónov.
Podľa Petra Ďurejeho cech združuje 25
členov, pričom každý z týchto umelcov má
svoju charakteristickú tvorbu. Výnimočnosť
keramiky spočíva v tom, že jej nadšencom a
tvorcom otvára možnosti nájsť si svoj vlastný
štýl, spôsob a polohu.
Ukážky jedinečnej a pestrej tvorby nielen na
vernisáži prítomných keramikárov (Branislav
Gahér, Martina Gahérová, Mgr. art. Ján Ševčík,
Mgr. art. Ľubo Michalko, Peter Ďureje) si môžete
osobne pozrieť na výstave, ktorá potrvá do 30.
novembra 2014. Všetci ste srdečne vítaní!
M. Petrovičová
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