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„Dobrý učiteľ je ten, kto
sa usiluje byť tým, za čo ho
pokladajú, t. j. učiteľom, nie
maskou učiteľa. Teda nebude
sa vyhýbať učiteľskej práci, ale
bude ju vyhľadávať a nebude
konať prácu len naoko, ale
vážne, nie do vetra, ale pre
ozajstný a ustavičný pokrok
svojich žiakov...“ - zaznel citát
„učiteľa národov“ Jana Amosa
Komenského v úvode príhovoru
primátora Ing. Petra Lednára, CSc.
počas Slávnostného ceremoniálu
odovzdávania
ocenení
pri
príležitosti Dňa učiteľov.
Slávnosť, pri ktorej sa aj tento rok
náležite ocenili tí naj – učitelia, sa
konala 28. marca 2014 v Mestskom
stredisku kultúry a športu v
Sobášnej sieni. Jej priebehom
nás sprevádzala večne usmiata
a srdečná učiteľka z Materskej
škôlky „Dúha“ zo Žitavského
nábrežia Táňa Kováčová a celkovú
sviatočnú
atmosféru
svojou
hudobnou interpretáciou dotvorili
pedagógovia
zo
Základnej

umeleckej školy – riaditeľ Gejza
Hlavatý (klavírny doprovod),
Mgr. Zuzana Molnárová a Soňa
Meňhertová (spev).
„Profesia učiteľa je jednou z
najušľachtilejších profesií. Zahŕňa
v sebe povinnosť, potrebu
a chcenie odovzdávať novej
generácii po tisícročia nazbierané
poznanie a životné skúsenosti o
tomto svete s cieľom, nielen ho
spoznať pre prežitie, ale urobiť ho
i lepším a dokonalejším, aby život
prinášal viac radostí ako starostí,
viac lásky ako nenávisti, viac dobra
ako zla. Každá spoločnosť vždy
kládla na prácu učiteľa vysoké
nároky s cieľom vychovať z detí
vynikajúce osobnosti a kvalitných
odborníkov. Vyžaduje si to veľkú
mieru
pedagogického
citu,
tvorivé myslenie, vychádzajúce
zo sústavného vzdelávania sa a z
analýz výsledkov vlastnej práce.
Je ťažké nájsť vhodný spôsob ako
oceniť nezištnú, mravenčiu prácu
učiteľa tak, aby mal pocit, že to, čo
celý život robí, nerobí zbytočne.
pokračovanie na strane 5

Novým prezidentom
SR sa stal

Andrej Kiska
Ing. Andrej Kiska je slovenský
filantrop, manažér, bývalý podnikateľ a občiansky kandidát v prezidentských voľbách v roku 2014.
Je zakladateľom splátkových
spoločností Tatracredit, Triangel
a Quatro a spoluzakladateľom
najúspešnejšej charity a nadácie
Dobrý Anjel. V novembri 2006
získal titul Manažér roka a v roku
2011 sa stal držiteľom ocenenia
Krištáľové krídlo za filantropiu.
Narodil sa 2. februára 1963 v
Poprade, v rodine učiteľov. V roku
1986 úspešne ukončil inžinierske
štúdium v odbore mikroelektronika na Elektrotechnickej fakulte
Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave a začal pracovať ako
projektant v spoločnosti Naftoprojekt v Poprade. V roku 1990
odišiel do Spojených štátov, kde
vykonával manuálne práce na
stavbách, čerpacej stanici a v k
nej prislúchajúcom obchode so
sendvičmi.
zdroj wikipédia
Výsledky volieb v meste
ZLATÉ MORAVCE:
Róbert Fico: 2754 hlasov
Andrej Kiska: 2456 hlasov

Kto stratil
finančnú
hotovosť?
Obvodné
oddelenie
policajného zboru v Zlatých
Moravciach touto cestou žiada
občanov o spoluprácu. Dňa 29.
marca 2014 doručila na naše
obvodné oddelenie mladá
nálezkyňa finančný obnos, ktorý
pravdepodobne niekto stratil.
Pre nájdenie skutočného majiteľa
neuvádzame bližšiu špecifikáciu
miesta nálezu, ani výšku
finančnej hotovosti. Poškodený
sa môže prihlásiť osobne na
Obvodnom oddelení polície u
stálej služby pre identifikáciu a
doriešenie prípadu.
spracovala Ľ. Rosinská
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Alej červených javorov
S pomocou Mestského podniku
Technické služby sa 26. marca
2014 na podnet primátora Ing.
Petra Lednára, CSc. vysadilo desať
dvojmetrových červených javorov
na verejnom priestranstve popri
cestnej komunikácii, ktorá vedie k
nákupnému centru Coop Jednota
na Ulici S. Chalúpku.
„Inšpiráciou mi boli stromoradia,
či
aleje
vo
Francúzsku,
Provensálsku a v neďalekom
Korutánsku. Tam boli takto
stromy vysádzané už v minulých
storočiach, lebo ľudia verili, že
cez stromové aleje a stromoradia
odchádzajú naše duše a odlietajú

do nebies,“ – vyjadril sa na margo
realizácie svojho nápadu primátor.
Javor červený je vynikajúcou
voľbou pre krajinnú architektúru.
Skorej jarnej krajine ponúka
žiariace biele kvety a skupinu
pukov a jesennú krajinu zdobí
jednou z najkrajších červených
farieb. Nádherné a výnimočné
sfarbenie listov je jednou z jeho
výnimočných vlastností. Rastie na
kopcoch, aj medzi skalami rôzneho
geologického pôvodu. Darí sa mu
aj v extrémnych podmienkach, v
príliš mokrej pôde alebo aj v príliš
suchej. Dokáže prežiť viac než 150
rokov. Jeho priemerný vek je však

70 – 80 rokov.
Ak sa chcete naozaj dobre
zharmonizovať
a
duchovne
naladiť, rozhodne by ste mali
navštíviť javorový háj alebo aspoň
vyhľadať energiu javora. Posilňuje
otvorenosť a poctivosť, hľadanie
večných právd, duchovna a
viery. Energia javora pôsobí na
dlhovekosť napríklad tým, že
tíši emócie, reguluje nervozitu,
upokojuje roztržité deti, pôsobí
blahodarným
dojmom
na
nespavosť a dokáže mierniť
horúčky.
Ľ. Rosinská

Aj reflexný pás na ruke môže zachrániť život
Bezpečnosť
na
cestách
bola jedna z hlavných tém
pondelňajšieho
stretnutia
našich seniorov s náčelníkom
Mestskej polície Mariánom
Takáčom, primátorom Petrom
Lednárom a referentom dopravy
Oddelenia investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti Emila
Hudáka, ktorá sa konala 31.
marca 2014, už po niekoľkýkrát
v Dennom centre na Mojmírovej
ulici.
Spoločne sa preberali isté
situácie, ktoré sa bežne stávajú na
konkrétnych cestách a miestach
v Zlatých Moravciach z pohľadu
chodcov, cyklistov, mestskej
polície a vodičov motorových
vozidiel ku vzťahu k zmenám v
dopravnom značení.

Mestská
polícia
znovu
upozorňuje verejnosť, chodcov
a cyklistov ako účastníkov
cestnej
premávky,
aby
dbali o svoju bezpečnosť
predovšetkým
označením
svojich
odevov
reflexnými
prvkami, pomocou ktorých sa dá
do veľkej miery predísť rôznym
nebezpečenstvách, keď zlyhá
sústredenosť a obozretnosť.

Za Mesto Zlaté Moravce
patrí
poďakovanie
firmám
GRANVII OPERATION, a.s. Nitra
a GRANVII, a.s. Bratislava za
sponzorský príspevok vo forme
reflexných pások na ruku, ktoré
boli pri dnešnom stretnutí
rozdané všetkým zúčastneným
poslucháčom.
Ľ. Rosinská
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ruhého apríla 2014 sa
začala asanácia budovy
zdravotníckeho
a
sociálneho zariadenia skladu
CO v areáli Mestskej nemocnice
v
Zlatých
Moravciach,
ku
ktorej Mesto pristúpilo na
základe
statického
posudku
vypracovaného projektovo –
inžinierskou kanceláriou PPAM,
Nitra. V posudku sa píše, že stavba
nie je v dôsledku vplyvu porúch,
ktoré majú havarijný charakter,

jej odstránenie. Asanačné práce
trvali iba 3 dni.
Na základe požiadavky Mestskej
nemocnice zo dňa 31. marca 2014
o nápravu stavu budovy skladu
CO, vykonal vedúci Oddelenia
stavebného konania a správy
majetku Mesta dňa 1. apríla 2014
obhliadku
aktuálneho
stavu
budovy a zistil, že budova skladu
CO je v havarijnom stave. Je
poškodená a uvoľnená krytina,
výrazne sú poškodené zvislé nosné

Životy ohrozujúca budova v areáli nemocnice zmizla
staticky vyhovujúca, je poškodená,
ohrozuje životy a zdravie osôb
a nie je možné ju hospodárne
opraviť. Na základe uvedeného a
ďalších skutočností odporučil jeho
spracovateľ stavbu jednoznačne
odstrániť. Súhlasné stanovisko k
vykonaniu búracích prác poskytol
aj Krajský pamiatkový úrad.
Projekt asanačných prác vypracovala projektová organizácia
EAGLE, s.r.o., Nitra. Dodávateľom
prác bola spoločnosť NBM, s.r.o.,
Zlaté Moravce a výška nákladov za
prevedené stavebné práce je 15
500 € s DPH. Práce na stavbe boli
zahájené dňa 2. apríla 2014. Odovzdanie a prevzatie vykonaných
prác bolo uskutočnené 4. apríla
2014. Firma, ktorá bola na búracie
práce vybraná, ich vykonala veľmi rýchlo. Pôvodne sa uvažovalo
s dobou cca 2 týždne. Vzhľadom
na materiál, z ktorého bola budova
postavená a jeho veľkú prašnosť,
požadovalo Mesto čo najrýchlejšie

konštrukcie, pri ktorých dochádza
k ich pozvoľnému uvoľňovaniu a
samovoľnému vypadávaniu do
takej miery, že je priamo ohrozené
zdravie a život pohybujúcich sa
osôb. Napriek tomu, že Mesto
o zlom stave budovy vedelo už
dávnejšie (búracie povolenie bolo
vydané v auguste 2013), po zistení
takto závažného a akútneho stavu
sa rozhodlo pre okamžité riešenie.
Okolie budovy bolo uzavreté
a riadne oplotené. Zamestnanci
Mestskej
nemocnice
boli
upovedomení o tom, aby na
parkovisku v nemocnici z dôvodu
búracích prác neparkovali.
Búracie práce realizovala firma
NBM, s.r.o., so sídlom v Zlatých
Moravciach, ktorá búracie práce a
odvoz stavebnej sute vykonala za
sumu, čo bola o pár tisíc eur nižšia
oproti sume, s ktorou sa pôvodne
počítalo. V cene je zahrnutá aj
konečná úprava terénu, navozenie
zeminy a vybudovanie oplotenia.

Únikom tepla v Dúhe je koniec
Na prvý apríl budú s radosťou spomínať škôlkari, ich rodičia a
zamestnanci Materskej škôlky „Dúha“ na Žitavskom nábreží. A hoci
sa tento deň viaže na žartíky a veľakrát úsmevné situácie, do ktorých
sa dáme svojou dôverčivosťou zatiahnuť, kolaudácia vynovenej časti
objektu, ktorá tu dnes prebehla, žartom nebola.
Po niekoľkých rokoch trápenia s chladnou vstupnou chodbou,
ktorá prepája jednotlivé časti objektu škôlky, ju Mesto Zlaté Moravce
zrekonštruovalo.
Rekonštrukčné práce pozostávali predovšetkým z demontáže
zasklených oceľových stien, ktoré nahradili porobetónové tvárnice,
nové plastové okná a dvere, vnútorné a vonkajšie omietky a osadené
keramické soklíky z vnútornej strany do výšky 1 m. Tieto práce boli
zahájené 27. februára 2014. Projektantom stavby bola spoločnosť C
– projekt, Ing. Ľubomír Candrák zo Zlatých Moraviec a dodávateľom
prác na základe výberového konania sa stala spoločnosť VIDOR, s.r.o. z
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Firma bola vybraná na základe
požiadavky
najrýchlejšieho
odstránenia havarijného stavu,
najbližšej dostupnosti služby a z
dôvodu situácie bezprostredne
ohrozujúcej život a zdravie ľudí v
súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z.
O verejnom obstarávaní a internou
Smernicou mesta upravujúcou
postupy verejného obstarávania.
Zbúraný stavebný materiál bol
vyvezený na mestskú skládku.
Vyradený materiál, ktorý bol v
budove a patril nemocnici, bol v
prípade ďalšej jeho využiteľnosti
premiestnený do iných priestorov
nemocnice a materiál, ktorý sa
už využiť nedá, bol odvezený do
zberných surovín alebo vyvezený
na skládku. V zbúranom sklade
CO sa nenachádzal žiadny azbest,
ani biologický materiál, ani iný
nebezpečný materiál, ktorého
likvidácia by si vyžadovala
špeciálne postupy. Počas búrania
sa nevyskytli žiadne komplikácie.

Vedenie Mesta Zlaté Moravce
uvažuje o tom, že by sa predmetný
priestor
mohol
využiť
na
vybudovanie parkoviska, ktoré by
mohlo slúžiť klientom nemocnice
a vedľajšej polikliniky, čím by sa
odľahčila doprava a parkovanie na
Bernolákovej ulici.
Tento pamiatkovo chránený
objekt, ktorého história siaha až
do 18. – 19. storočia, bol súčasťou
radovej zástavby malomeštiackych jednopodlažných domov v
barokovom štýle, nachádzajúcich
sa po obidvoch stranách vtedajšej
Migazziho ulici. Dnes je to
ulica Bernolákova a z pôvodnej
staromestskej uličky sa zachovala
už len jedna strana.

spracovala Ľ. Rosinská
informácie poskytol
Ing. M. Zuzčák a právnička
MsÚ JUDr. M. Vozárová

Martina nad Žitavou, ktorá odovzdala stavbu do užívania s mesačným
predstihom k zazmluvnenému dohodnutému termínu. Kolaudačného
stretnutia sa zúčastnil primátor Peter Lednár, prednosta Roman Šíra, za
Oddelenie výstavby Marián Zuščák, Jana Križanová, za zhotoviteľa Peter
Drahoš a za MŠ bola prítomná Viera Sýkorová. Náklady investičnej akcie
sú vo výške 25 499, 40 € bez DPH.
Ľubomíra Rosinská
informácie poskytol M. Zuzčák
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Každý hrdina si zaslúži našu úctu a spomienku
Dňa 27. marca si naše mesto
pripomenulo
ťaživé
chvíle
minulosti pri spomienkovom
stretnutí z príležitosti 69. výročia
Oslobodenia
mesta
Zlaté
Moravce.

prebiehalo oslobodenie nášho
mesta.
V Zlatých Moravciach došlo k
prvej bojovej zrážke s fašistami 31.
augusta 1944 na Beňadickej ceste.
Čata ťažkých guľometov z leteckej

Ivan Malý, Peter Lednár, Táňa Kováčová
Organizátorom osláv bol už tradične za Základnú organizáciu
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov jej predseda Ivan
Malý, ktorý v spolupráci s Mestom
už niekoľko rokov zodpovedne
dbá o to, aby sa historicky výnimočné udalosti nielen pripomínali ďalším generáciám, ale aby sme
si spoločne vždy náležite uctili
hrdinov, vďaka ktorým mohol v
našom meste zavládnuť pokoj a
mier.
V príhovore primátora Petra
Lednára sme si vypočuli, ako

skupiny kapitána Haluzického,
podporená miestnymi partizánmi,
narazila na dve autá hitlerovcov
s pancierovým vozom idúcich
z mesta, smerom na Hronský
Beňadik. Aj napriek fašistickej
agresii
partizánsky
odboj
neprestal, naopak, zosilnel. V
miestnych
horách
pôsobilo
viacero partizánskych skupín,
napríklad Tribeč - pod vedením
podplukovníka Jána Stančíka
a Štefana Horváta, neskôr aj
skupina Smrek – Bohuš, vedená
plukovníkom Františkom Lipkom

a štábnym kapitánom Hirnerom.
Postupne sa tu sústredili aj iné
skupiny odbojárov.
Oslobodzovanie
zlatomoravského regiónu začalo 26. marca a
skončilo 30. marca 1945. Slobodu
priniesla 53. armáda II. ukrajinského frontu maršala Malinovského spolu s vojakmi I. rumunskej
armády generála Atanasiu. Dňa
28. marca 1945 o 9. hodine ráno
prišli prví sovietski vojaci od Kňažíc. Do mesta sa pomaly vracal
život, aj keď prví navrátilci videli iba
zvyšky vyhoreného parného mlyna,
zničené budovy školy, nemocnice
i železnice. Zničené bolo aj elektrické vedenie. 30. marca bol ustanovený Miestny národný výbor
v Zlatých Moravciach a 15. apríla
1945 odišlo z mesta sovietske a
rumunské vojsko a správa oblasti
prešla do civilných rúk.
Na počesť padlých bol 5. júla
1945 odhalený pomník v tvare
kamennej sviece pri autobusovej
stanici, ktorý bol v roku 1950
nahradený sochou partizána. Na
pamiatku partizánskeho odboja
bol odhalený ďalší pomník na
Beňadickej ceste a pamätná
tabuľa na rozhlasovom stĺpe
farského kostola.
„Zastavme sa pri týchto
pamätníkoch, nájdime si čo len

krátku chvíľu a minútou ticha so
zelenou ratolesťou vzdajme úctu
a vďaku tým, ktorí stáli so zbraňou
v ruke na začiatku písania úspešnej
súčasnosti nášho mesta,“ zazneli
záverečné slová primátora pred
samotným položením vencov k
Pomníku partizána na Námestí
Hrdinov.
Ľ. Rosinská

Čaj o piatej v Prílepoch na tému...
V sérii stretnutí s primátorom
Petrom Lednárom sa pokračovalo
aj posledný marcový víkend. V
nedeľu sa stretli všetci milovníci
umenia, dobrej nálady a pohody na
Čaji o piatej s maliarom Mariánom
Lavom v Prílepoch. Pán Lavo s
veľkým zanietením, doplnením
o vtipné príhody a informáciami
zo začiatkov a zákulisia tvorby,
odprezentoval svoje diela, ktorých
časť bola vystavená priamo v
kultúrnom dome. Nikto, kto sa
stretnutia zúčastnil, nebol o nič
ochudobnený a nevystavené
diela, ktoré vzišli z jeho tvorivých
rúk, boli pripravené na pozretie
formou projekcie. Tandemovo
ho informáciami dopĺňala pani
manželka. Primátor Peter Lednár
prezradil, že jeden z vystavených

TEKOVSKÉ NOVINY

obrazov, nachádzajúci sa v štádiu
posledného dotvárania, bude
o nejaký čas visieť v obradnej
sále Mestského strediska kultúry
a športu v Zlatých Moravciach.
Darovaný obraz sa zrodil podľa
jeho autora náhodou pri jeho
večerných potulkách mestom.
Zachytáva pohľad na budovu
MSKŠ v krásnej súhre večerného
svetla a tieňov. S uchlipkávaním
čaju zo šálky, maškrtením
pripravených
sladkostí
a
vyčerpaním všetkých otázok od
prítomných smerom k hosťovi,
sa stretnutie blížilo k jeho
koncu. Povestným zvončekom,
naznačujúcim
ukončenie
stretnutia, bolo skvelé vystúpenie
domáceho speváckeho súboru
Kolovrátok, ktorý si pripravil

jednu pieseň priamo a tematicky
ušitú pre pána Lava, kde hlavným
aktérom textu bol, ako inak, než
maliar. Za návštevu a zasvätenie
do tajov a zákutí jeho maliarskej
duše poďakovala spolu s
primátorom poverená riaditeľka

MSKŠ Simona Holubová.
Ak máte záujem pozrieť si obrazy
z dielne Mariána Lava, prípadne
sa o ňom dozvedieť niečo viac,
navštívte stránku: www.lavom.sk
M. Petrovičová
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pokračovanie zo strany 1
Prácu učiteľa posudzujú žiaci,
ich rodičia, kolegovia navzájom,
nadriadení aj verejnosť, ale azda
najobjektívnejšie ju ocení ten,
kto „učiteľský chlebíček“ ochutnal
aj sám. Popri každodenných
pracovných povinnostiach v
tomto hektickom životnom tempe
a bez ohľadu na to, čo bolo včera
a čo bude zajtra, vychutnajme si
preto spoločne výnimočnosť a
jedinečnosť takýchto chvíľ, kedy
Vám môžem úprimne poďakovať
za Vašu dlhoročnú pedagogickú
prácu, za to, že ju robíte s láskou
a zodpovednosťou, za to, že
robíte všetko pre to, aby stúpla
kvalita Vašich výkonov a aby
stúpala spokojnosť žiakov a ich
rodičov. Prajem Vám veľa tvorivej
energie, optimizmu, pokojnú
myseľ, vzájomné porozumenie,
trpezlivosť, ale predovšetkým
zdravie, lásku a radosť z Vašej
práce.“
Prejav veľkej úcty a vďačnosti
Petra Lednára patrí nielen
oceneným, ale samozrejme,
všetkým, ktorí našli svoje
naplnenie v školstve a ktorí sa
v našich deťoch zodpovedne
rozhodli zanechať kúsok zo seba
samých.
„Priemerný učiteľ
rozpráva. Dobrý učiteľ
vysvetľuje. Výborný učiteľ
ukazuje. Najlepší učiteľ
inšpiruje.“
(Charles Farrar Browne)
Ocenenia získali:
1. Mgr. Margita Mášiková,
ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce
- za výborné výsledky na základe
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Ocenenie učiteľov

úspešného a iniciatívneho plnenia
úloh, za prípravu žiakov na súťaže,
za prácu v komisiách a za vedenie
krúžkov.
2.
Eva
Vaľovská,
ZŠ
Mojmírova, Zlaté Moravce - za
dlhoročnú pedagogickú prácu,
za prípravu žiakov na súťaže, za
aktívne členstvo v metodickom
združení ŠKD, za mimoškolské
aktivity.
3. PaedDr. Sylvia Halgašová,
ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce
- za veľmi dobré výchovnovzdelávacie výsledky, za prácu v
komisiách, za vedenie krúžkov,
za
redigovanie
časopisu,
za publikačnú činnosť, za
súťaže Fyzikálna olympiáda a
Archimediáda.
4. Mgr. Eva Rusnáková,
ZŠ Robotnícka 25, Zlaté
Moravce - za dlhoročnú úspešnú
pedagogickú činnosť, za vedenie
krúžkov a prácu v Metodickom
združení, za prípravu kultúrnych

programov, za mimoškolské
aktivity.
5. Mgr. Darina Lohyňová,
ZŠ sv. Don Bosca, Ul. 1. mája,
Zlaté Moravce - za dlhoročnú
svedomitú pedagogickú činnosť,
za prípravu žiakov na súťaže,
za mimoškolské aktivity, za
rozvíjanie talentov, za pracovitosť
a zodpovednosť.
6. Mgr. Helena Zaťková,
Spojená škola, J. Kráľa,
Zlaté Moravce - za príkladnú
prácu so žiakmi so zdravotným
znevýhodnením v edukácii, za
dlhoročné vedenie metodického
združenia, za aktívnu účasť
v
Programe
celoživotného
vzdelávania a pri príležitosti
životného jubilea.
7. Mgr. Elena Muslová, ZUŠ,
J. Kráľa, Zlaté Moravce - za
dlhoročnú prácu v umeleckom
vzdelávaní žiakov, za dosahovanie
výborných
výsledkov,
za
spravovanie kabinetu, za tvorbu
učebných textov a pomôcok.
8. Adriana Chrenová, MŠ
Kalinčiakova, Zlaté Moravce za rozvíjanie jazykovej, literárnej
a matematickej gramotnosti detí,
za zapájanie sa do mimoškolských
aktivít, za vedenie kroniky MŠ, za
prácu na projektoch.
9. Mgr. Jana Debnárová, MŠ
Kalinčiakova, Zlaté Moravce
- za rozvíjanie počítačovej
gramotnosti a internetu v
práci s deťmi, za poskytovanie

informačno-poradenskej činnosti,
za prácu v mimoškolských
aktivitách, za plnenie projektov.
10. Alena Hosťovecká, MŠ
Štúrova 15, Zlaté Moravce - za
tvorivý a individuálny prístup k
deťom, za moderný výchovnovzdelávací proces, za spoľahlivé
plnenie si pracovných povinností,
za aktivitu v mimoškolských
podujatiach
11. Mgr. Kristína Švecová,
MŠ Štúrova, Zlaté Moravce za tvorivé a originálne nápady v
práci, za kvalitu a náročnosť, za
mimoškolské aktivity.
12. Silvia Ivanová, MŠ
Žitavské
nábrežie,
Zlaté
Moravce - za dlhoročnú obetavú
prácu s deťmi, za prácu v krúžku,
za zapájanie sa do výtvarných
súťaží, za prácu v metodickom
združení MŠ.
„Na začiatku cesty je
väčšina toho, čo tvoríme,
nevedomá. Ako sa
približujeme k osobnej
slobode, začíname vidieť,
že všetko v našom živote
je tam preto, že sme to do
svojho života pozvali a to,
čo v ňom nie je, tam nie
je preto, lebo sme tomu
nedovolili do nášho života
vstúpiť.“ (Susan Gregg)
Ľubomíra Rosinská
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Malé slniečka vycestovali
do planetária
Deti z MŠ na Kalinčiakovej ul. čakali 25. marca 2014 netrpezlivo
autobus. Cestovali na exkurziu do Planetária M. Hella v Žiari nad
Hronom. Dozvedeli sa nové informácie o slnečnej sústave a mliečnej
dráhe. V rozprávke O Martinkovi videli putovanie vesmírom. Zážitok mali
z pozorovania “nočnej oblohy” v Hviezdnej sále. Pomenovali hviezdy a
hľadali súhvezdia. Mohli pozorovať aj pohyb planét a striedanie ročných
období v Ufo sále na rôznych maketách. O tom, že táto exkurzia bola pre
deti zaujímavá a pútavá, svedčilo mnoho otázok z ich strany. Bohatší o
pekné a poučné zážitky sme sa vrátili do materskej školy.
kolektív učiteliek MŠ – Kalinčiakova ul.

„Štúrovčatá“ vítali jar
Lúčenie so zimou a vítanie jari spokojným rodičom predviedli pod
drobnohľadom učiteliek deti z materskej školy na Štúrovej ulici. Pestrý
a jarou zaváňajúci program inscenovali škôlkari s radosťou v tvárach a
viditeľným snaživým sústredením vo vonkajšom prostredí areálu školy.
Všetci, vrátane pani učiteliek, boli vyobliekaní vo farebných krojoch, v
ktorých nám vzorovo predviedli ukážky ľudovej slovesnosti - vítanie jari,
kde svoju úlohu zohrala aj Morena. Videli sme hodinu plnú tanca, hier,
zvykov, ktoré upútali a pozitívne naladili všetkých prítomných dospelých,
medzi ktorými boli Mgr. Katarína Nociarová a Mgr. Jana Huňadyová
(Školský úrad). Aktuálny a originálny program sa konal 8. apríla popoludní.
Celý čas sme boli sprevádzaní hrejivými, šteklivými lúčmi jarného slnka.
Po ukončení čakala na deti nielen pochvala od rodičov, vyobjímanie,
fotenie, ale aj menšie občerstvenie, ktoré každému z nich padlo v tento
aprílový, jarný, slnečný deň veľmi vhod.
M. Petrovičová

„Zachráňme žaby...“
Na podnet pani Eleny Škulovej, dobrovoľnej iniciátorky záchrany
žiab, sa dňa 21. marca 2014 žiaci 3.A a 4.B triedy zo ZŠ na Mojmírovej
ul. v Zlatých Moravciach podieľali na záchrane žiab pri vodnej
nádrži v Jelenci. V jarnom období dochádza k tiahnutiu žiab – ich
presunu z miest zimovísk k vodnému prostrediu, aby tu došlo k
rozmnožovaniu. V mnohých prípadoch medzi zimoviskom a jazerom
prechádza dopravná komunikácia, ktorá je pre migrujúce žaby životu
nebezpečná. Na ochranu týchto živočíchov sa používajú zábrany,
ktoré sa rozmiestňujú popri cestách. Takto je tomu aj v Jelenci.
„Zachytené“ žaby je však nutné vyzbierať a bezpečne preniesť do
vody.
A tu prichádzajú naši žiaci, aby rukami do vedierok zbierali menšie,
či väčšie ropuchy. Podarilo sa nám ich bezpečne preniesť až 119. Žiaci
mali z akcie obrovský zážitok – veď vidieť, či dotknúť sa žaby, je oveľa
viac, ako o nej len počúvať v škole...
PaedDr. Veronika Trungelová
učiteľka biológie
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ZŠ Mojmírova
Škola plná zdravia
Základná škola na Mojmírovej
ulici v Zlatých Moravciach je
od roku 2009 zapojená do
projektu „Škola plná zdravia“,
ktorého cieľom je v rámci
školského stravovania zvýšiť
obľubu zeleniny u detí. Projekt
je realizovaný firmou Bonduelle.
Dňa 9. apríla 2014 zavítal
do školskej jedálne kuchár
spoločnosti Bonduelle Anton
Kubík, ktorý spolu s pani
kuchárkami
pripravil
pre
stravníkov zeleninový obed. Žiaci

ochutnali zeleninovú polievku,
zeleninové rizoto, cviklovopomarančový
a
mrkvovojablkový šalát ochutený medom
a škoricou. Počas obeda sa žiaci
dozvedeli mnohé zaujímavosti o
zdravej výžive.
Po obede ich čakala ešte
ochutnávka
špenátovobryndzovej nátierky, dusenej
anglickej zeleniny a netradične
pripravenej kukurice. Z rúk
pána kuchára si žiaci odniesli
malý darček. Žiakom sa takýto

„netradičný“ obed páčil, niektorí
si dokonca od pána kuchára
vypýtali recepty.
Za
vydarené
podujatie
ďakujeme
sponzorom:
Bonduelle, spol. s. r. o. – Praha,
K. O. Fruit – Zlaté Moravce, AD

Spectrum – Ing. Antonín Dobiš –
Zlaté Moravce.
Helena Králiková
vedúca školskej jedálne
pri ZŠ na Mojmírovej ul.

Učiť moderne, inovatívne a kreatívne, znamená otvárať bránu do sveta práce
V 2. polroku tohto školského
roku
začali
pedagógovia
Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých
Moravciach pracovať na novom
projekte, ktorého obsah a cieľ
je najvýstižnejšie formulovaný
v názve projektu. Potreby
modernej,
vedomostnej
spoločnosti sú veľmi silným
determinantom v pedagogickom
procese, ktorého cieľom je
pripraviť mladého človeka na
profesionálny aj osobný život v
týchto životných okolnostiach.
Garantmi projektu je Agentúra
Ministerstva
školstva,
vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky
pre
štrukturálne
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fondy, Európska únia – Európsky
sociálny fond.
Hlavnými aktivitami projektu
je
inovovanie
vzdelávania,
implementácia
inovovaných
vzdelávacích
prostriedkov
do
vyučovacieho
procesu,
zriadenie moderného chemickobiologického
laboratória
a
školenie
pedagogických
zamestnancov
pre
potreby
vedomostnej spoločnosti. Z
tohto dôvodu pracujú na projekte
pedagógovia, ktorí vyučujú:
slovenský jazyk a literatúru,
anglický jazyk, nemecký jazyk,
ruský jazyk, matematiku, fyziku,
biológiu, chémiu, občiansku

náuku
a
dejepis.
Zmena
vyučovacích stratégií a foriem
je závislá aj na moderných
učebných pomôckach, k jej
efektivite pomáhajú tiež nové
alternatívne
učebné
texty.
Práve v týchto dňoch začínajú
pedagógovia gymnázia, zapojení
do tohto projektu, pracovať na
inovovaní materiálno-technickej
a obsahovej databázy učebného
procesu.
Projekt
predstavuje
z
finančného hľadiska najväčšiu
investíciu
do
modernizácie
vyučovacieho
procesu
od
začiatku
90.
rokov.
Bude
investíciou do vzdelania najmä

najmladších študentov, lebo
sa bude realizovať v dlhom
časovom horizonte, od februára
2014 do júna 2015.
Keď povieme človeku, že
na nebi je 978301246569987
hviezd, uverí nám. Ale prečo
každý skúsi „čerstvo natreté?“
Lebo túžba, zvedavosť ľudského
ducha osobnostne verifikovať
aj staré pravdy je nekonečná. Je
aj jedným z princípov modernej
školy, zážitkového vyučovania,
je princípom výchovy modernej
vzdelanej generácie.
PaedDr. Anna Rosenbergová
Gymnázium Zlaté Moravce
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Úspechy Strednej odbornej školy polytechnickej
Autoopravár Junior Castrol 2014
Súťaž Autoopravár Junior Castrol 2014 začala v Strednej odbornej
škole polytechnickej v Zlatých Moravciach 11. 2. 2014 on-line testami a
pokračovala 18. 3. 2014 praktickou časťou. Cieľom súťaže je propagácia
remesla, najmä medzi širokou verejnosťou a prepojenie zamestnávateľov
so školami.
Do finále súťaže sa prebojovalo 49 škôl z celého Slovenska. Z 1 276
registrovaných žiakov sa testovania zúčastnilo 1 085. Každá škola dostala
zoznam tém, ktoré boli obsiahnuté v testoch pre všetky kategórie
(mechanik a elektrikár /lakovník / karosár).
Žiaci sa spolu so svojimi majstrami a pedagógmi pripravovali na on-line
testovanie. Testy pozostávali z teoretickej časti - žiaci museli v priebehu 60
minút odpovedať na 60 otázok zameraných na teóriu a z poznávacej časti,
ktorá trvala max. 30 minút a jej cieľom bolo rozpoznať, čo predstavujú
jednotlivé obrázky alebo, na aké účely sa daný produkt (komponent)
používa.
Z našej školy sa súťaže zúčastnili všetci prihlásení žiaci. Každá škola od
organizátora súťaže dostala aj zadanie pre praktickú úlohu. Naši majstri
odborného výcviku zorganizovali praktickú časť súťaže pre žiakov vo
forme komplexných úloh, ktoré boli následne vyhodnotené.
Z jednej školy mohli postúpiť maximálne traja súťažiaci z každej kategórie
– 3 mechanici a elektrikári, 3 karosári, 3 lakovníci.
Súťažiaci zabojujú o postup do celoslovenského finále v oblastnom kole
v 8 mestách, a to Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Bánovce nad Bebravou,
Martin, Banská Bystrica, Košice a Prešov. Oblastné kolo sa uskutočnilo opäť
formou on-line testovania. Naši žiaci sa zúčastnili oblastného kola v SOŠ v
Nových Zámkoch dňa 25. 3. 2014. Ich umiestnenie bolo nasledovné: Filip
Mišovič 2. miesto so 74 bodmi, Mário Tóth 12. miesto so 49 bodmi a Marek
Rác na 13. mieste so 46 bodmi. Na celoslovenskú súťaž, žiaľ, nepostúpili.

Druhé miesto v medzinárodnej súťaži
„Murár 2014“
V dňoch 2. - 4. apríla 2014 sa v SOŠ v Nitre uskutočnil 21. ročník
medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí
v učebnom odbore murár s názvom “Murár 2014”, ktorej sa už po
piatykrát zúčastnila aj Stredná odborná škola polytechnická. Súťažilo
sa v praktickej a teoretickej časti. V kategórii družstiev obsadili 2. miesto
žiaci II.A triedy odboru murár - Dávid Bobok a Dávid Bošanský. Súťaže sa
zúčastnilo 19 družstiev zo Slovenska, Česka a Maďarska. Súťaž sponzorsky
podporili firmy: Wienerberger Slovenské tehelne Zlaté Moravce a Baumit
Slovensko.
Žiaci našej školy postúpili do 2. kola súťaže, ktoré sa uskutoční na
výstavisku Agrokomplex Nitra počas výstavy „Mladý tvorca“ v dňoch
29. - 30.4.2014. Dve najlepšie slovenské družstvá postúpia do československého finále, ktoré sa uskutoční v septembri 2014 v Prahe.

Krok k duálnemu vzdelávaniu

Dňa 2. apríla 2014 sa konalo v Strednej odbornej škole technickej
stretnutie zástupcov Rakúskeho veľvyslanectva - obchodný radca
Mag. Patrick Sagmeister, projektová manažérka Obchodného
oddelenia Martina Krišková, zástupcu Vyššieho územného celku vedúca odb. školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu NSK PhDr.
Ľubica Libová, PhD., primátora mesta Ing, Petra Lednára CSc. a
zástupcov školy - riaditeľ školy PaedDr. Dušan Husár, zástupkyňa
riaditeľa školy pre TV Ing. Eva Koprdová hlavná ekonómka Anna
Krajčová, učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Zuzana
Balážová a hlavný majster OV Ing. Štefan Končal.
Témou a dôvodom stretnutia bol projekt duálneho vzdelávania
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„Yang stars“, ktorý spočíva v nadviazaní spolupráce medzi štátmi
Rakúska a Slovenska spôsobom, ktorý študentom danej školy ponúka
teoreticky aj prakticky sa vyškoliť, stať sa kvalitným odborníkom
vo vybranom odbore pripraveným na pracovný život. Duálne
vzdelávanie prebieha v samotnej škole i v podniku. Prispôsobuje
sa potrebám praxe a vychádza z aktuálnych technických trendov.
Projekt ponúka po ukončení doby vzdelávania možnosť stáleho
zamestnania a počas výučby motivačné štipendium.
Toto stretnutie bolo bez pochýb ďalším bližším, úspešným a
ústretovým krokom k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán,
ktorá spočíva v perspektívnosti a istote absolventov po ukončení
štúdia na odborných školách.
„Sme otvorení tomuto prístupu a teší nás, že rakúska strana
do tohto projektu vstúpila a že chce... my chceme prelomiť
predovšetkým povedomie aj u rodičov tým, aby poznali, že nie
je potrebná podpora ich detí v štúdiu len na gymnáziách, ale aj
na odborných školách a že môžeme byť hrdí na to, že aj niekto u
strojárov je uplatniteľný a zamestnateľný,“ Ľubica Libová výstižne
zhrnula účel, pre ktorý projekt vznikol.
Ľubomíra Rosinská
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Okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Územný spolok Slovenského
Červeného
kríža
v
Nitre
zastúpený
riaditeľkou
Mgr.
Vierou Kazimírovou zorganizoval
Okresnú súťaž družstiev mladých
zdravotníkov
v
prepojení
na miestny spolok, ktorého
predsedom je Juraj Bakula
spolupracujúci s Mestom. Súťaž
sa konala 25. marca v priestoroch
telocvične Strednej odbornej
školy technickej v Zlatých
Moravciach.
Súťažné družstvá boli 5 – členné,
mladí zdravotníci boli rozdelení na
I. stupeň, ktorý zastupovali žiaci
od 3. do 5. ročníka a II. stupeň,
čiže žiaci od 6. do 9. ročníka
základných škôl, pričom v každom
stupni súťažilo 5 družstiev.
Všetky zúčastnené družstvá
museli
prejsť
pripravenými
stanovišťami,
kde
ich
čakali figuranti s rôznymi
nasimulovanými
zdravotnými
problémami, komplikáciami a
situáciami.
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Na nesúťažnom stanovišti sa
žiaci pod dohľadom inštruktorky
MUDr.
Márie
Borguľovej
„popasovali“ so všetkým, čo na
teoretickej a praktickej úrovni
zahŕňa
kardiopulmonálna
resuscitácia, teda srdcovo-pľúcne
oživovanie pacienta. K znalostiam
a samotnému prístupu pri
resuscitácii vo veľkej miere prispeli
resuscitačné figuríny, vrátane tej,
ktorá bola zakúpená v spolupráci
s Mestom a ktorá putovala po
školách, vďaka čomu sa mohli deti
spolu s pedagógmi učiť, ako sa má
správne oživovať a teda osvojiť si
samotné resuscitačné postupy.
Na stanovišti č. 1 sa žiaci
stretli so školiteľkou SČK Vierkou
Kováčovou, kontrolujúcou podľa
tabuliek stanovených na každé
poranenie postup od bezpečnosti,
použitia ochranných prostriedkov,
až po komunikáciu s postihnutým.
Hodnotila celkovo ošetrenie
zahrňujúce protišokové ošetrenia,
čo platilo pre všetky stanovištia,

ako aj to, či bol ošetrovaný počas
samotného ošetrovania v správnej
polohe, či všetko urobili správne.
Simulovaným poranením na
tomto stanovišti bolo krvácanie z
nosa.
Stanovište č. 2 zastrešovala
školiteľka SČK Mgr. Terézia
Bagalová. Menší žiaci z I. stupňa
na tomto mieste riešili rezné
poranenie a starší z II. stupňa ranu
s cudzím telesom (sklo). V oboch
prípadoch bolo preto prevedenie
ošetrovania rozdielne, pričom
sa tu hodnotila jeho celková
správnosť a použitie prostriedkov.
S ošetrovaním popáleniny sa
súťažiaci stretli na stanovišti
č. 3, kde správnosť ošetrenia,
ochladzovanie, komunikáciu s
postihnutým a iné sledovala Bc.
Emília Šranková.

Moravce Ing. Peter Lednár, CSc.,
ktorý sa o šikovnosť detí veľmi
zaujímal.
Keď družstvá prešli všetkými
stanovišťami, pristúpilo sa k
samotnému
vyhodnoteniu,
ktorému predchádzalo celkové
zhodnotenie súťaže a poukázanie
na prístup poskytovaniu prvej
pomoci.
Kapitánom
zúčastnených
družstiev
odovzdala
hlavná
rozhodkyňa
s
primátorom
Petrom Lednárom diplomy za
účasť, pohárom a diplomom boli
ocenené víťazné tri miesta:
I. stupeň – 1. miesto ZŠ Sľažany,
2. miesto ZŠ sv. Dominika Sávia,
Machulince, 3. miesto. ZŠ Tesárske
Mlyňany, II. stupeň – 1. miesto ZŠ
Sľažany A, 2. miesto ZŠ Sľažany B,
3. miesto ZŠ Tesárske Mlyňany.

Školiteľka SČK Ing. Monika
Gubáňová, PhD. mala na starosti
stanovište č. 4, kde žiaci
ošetrovali zatvorenú zlomeninu
predkolenia. Pri tomto poranení
treba dávať pozor na to, že
pri tomto zranení sa nerobí
protišoková poloha. Družstvo,
ktoré vedelo, že nohy zraneného
nesmie zdvíhať, získalo bod k
plusu.
Na ďalšom stanovišti –
testoch bol Juraj Pápai, ktorý je
členom miestneho spolku SČK z
Vrábeľ. Žiaci odpovedali na otázky
týkajúce sa histórie a súčasnosti
Červeného kríža.
Pri jednotlivých stanovištiach
sa zastavil primátor mesta Zlaté

Všetkým
zúčastneným
aj
oceneným gratulujeme a ako
povedal
primátor
Zlatých
Moraviec Peter Lednár: „Víťazmi
ste všetci“.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
prispeli k hladkému priebehu celej
akcie, ako aj riaditeľovi Strednej
odbornej školy technickej v
Zlatých Moravciach PaedDr.
Dušanovi Husárovi za poskytnuté
priestory.
Informácie poskytla Mgr. Viera
Kazimírová

M. Petrovičová
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Zelené Požitavie 2014
Pri príležitosti Svetového dňa
vody sa aj tohto roku zapojilo
množstvo aktivistov do projektu
za Zelené Požitavie, ktoré
pravidelne organizuje Občianske
združenie Fontis s priaznivcami
portálu Žitava.sk. V dňoch 17. až 23.
marca 2014 sa na rôznych úsekoch
čistila rieka Žitava. Milovníci
prírody sa usilovali prinavrátiť
dôstojný a kultúrny vzhľad nášmu
najväčšiemu vodnému toku
horného Požitavia.
Organizovanie
brigád
k
Svetovému dňu vody sa stalo
pre milovníkov prírody v Zlatých
Moravciach sviatočnými dňami.
Komunálny odpad zbierali žiaci
Základných škôl, športovci a
všetci poriadkumilovní ľudia,
korí majú kladný vzťah k našej
prekrásnej prírode. K tejto tradícii
za ozdravenie nášho životného

V

eľkonočné
tvorivé
dielne

Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach
pripravilo
dňa
14. apríla 2014 pre žiakov
3. a 4. ročníka Základnej
školy sv. Don Bosca zaujímavé
podujatie
pod
názvom
Veľkonočné
tvorivé
dielne.
Priblížili im atmosféru, ľudové
zvyky a tradíciu veľkonočných
sviatkov. Tento rok sa žiaci mali
možnosť stretnúť s majsterkou
zdobenia veľkonočných vajíčok
pani Teréziou Pilčíkovou a
jej asistentkou Bc. Veronikou
Janákovou.
Na pracovnom podujatí so
žiakmi privítala pracovníčka
múzea pani Viera Tomová
známeho drevorezbára zo Zlatna
Štefana Doskoča, ktorý hrou
na fujare spríjemnil podujatie.
Majster
ľudových
remesiel
zasvätil žiakov aj do tajov techniky
pletenia korbáčov a košíkov z
vŕbového prútia. Veľký záujem o
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prostredia
neodmysliteľne
patria aj aktivity Mgr. Miroslava
Kráľa, ktorý so svojou skupinou
dobrovoľných pracovníkov každý
rok pravidelne organizuje čistenie
nášho životodarného vodného
toku. Dňa 22. marca 2014 za účasti
koordinátora projektu Ľudovíta
Chládeka za mesto Zlaté Moravce
odstránili z brehov Žitavy nejednu
divokú skládku odpadu. Za túto
neoceniteľnú záslužnú prácu patrí
naozaj veľká vďaka všetkým, ktorí
sa tejto akcie zúčastnili.
Problém znečisťovania prírody
by sme si mali viac uvedomovať
pre zachovanie čistého životného
prostredia, aby Slovensko patrilo
medzi vyspelé kultúrne krajiny
Európy. Svetový deň vody sa stáva
oslavou čistoty našich prekrásnych
vodných tokov a celej okolitej
prírody.
Anton Kaiser

pletenie veľkonočných korbáčov
prejavili chlapci, ktorí ich nakoniec
vyzdobili farebnými stuhami.
Ľudové zvyky a obyčaje súvisia
s vítaním jari a sú aj oslavou
prebúdzajúcej sa prírody. S
kvetnou nedeľou prichádza jar a
mnohé z týchto zvykov a tradícií
sa zachovali dodnes. Po domoch
chodia spievať dievčatá
s konárikmi

aby ochraňoval domácnosť a
celú rodinu, druhý do maštale
a tretí sa zapichol do zeme pre
dobrú úrodu. Na kvetnú nedeľu
dávali gazdiné do košíkov varené
vajíčka, koláče, šunku, klobásy a
chlieb, ktoré prikrývali vyšívaným
uterákom a chodilo sa na
posviacku do kostola. Na Zelený
štvrtok nastal pôst,
ženy chodili v

zelenej
vŕby a košíkmi, do
ktorých si ukladali výslužku. Od
gazdiniek dostávali vajcia, koláče,
ale i peniaze. Tento sviatočný deň
sa v kostole posväcujú prútiky
baburiatok, ktoré sa ukladali
na rôzne miesta. Jeden prút sa
dával v kuchyni za svätý obraz,

čiernom
aj na Veľkú noc.
Zvony sa rozozvučali až v sobotu
po vzkriesení a na „polievací“
pondelok sa ženy zaodievali
do
kašmírového
oblečenia.
Na Veľký piatok sa chodilo
do potoka alebo k studničke
umývať a čerstvá voda sa nosila

aj domov. Nastal čas modlitieb
pri kríži a večer bolo vzkriesenie.
Obdobie veľkého pôstu sa
končilo Veľkonočnou nedeľou.
Gazdiné vypekali všakovaké
dobroty, robili veľkonočnú plnku
z vajec, slaniny, klobás, mlieka
a nechýbala ani huspenina. Tí
bohatší mali aj šunku, pečenú
hus alebo vyprážané kura. Do
kostola sa chodilo na omšu a
litánie. Z veľkonočných sviatkov
mali najväčšiu radosť chlapci a
dievčatá. V pondelok už od rána
chodili mládenci po domoch
polievať dievky a niekedy aj
vedrami s vodou. Za polievanie
dostávali výslužku. Večer začínala
veselica, ktorá trvala až do rána. Na
druhý deň bolo zvykom dievčat
vyšibať svojich polievačov a na
túto príležitosť si uplietli korbáče
z jarných vŕbových prútikov.
Zaužívané zvyky a obyčaje
veľkonočných sviatkov patria ku
kultúrnemu dedičstvu našich
otcov, ktoré si pripomíname pre
úctu a bohatstvo slovenských
ľudových tradícií.
Anton Kaiser
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Výročná členská
schôdza Centra
nepočujúcich
v Zlatých
Moravciach
Primátor Peter Lednár bol
srdečne pozvaný na Výročnú
členskú schôdzu CN (Centrum
nepočujúcich
ANEPS
(Asociácia
nepočujúcich
Slovenska)
v
Zlatých
Moravciach, ktorej sa 5. apríla
v priestoroch Denného centra
zúčastnil. Súčasťou programu
bola správa o činnosti za
rok 2013, počas ktorého sa
členovia stretávali vo svojich
klubových
priestoroch
každú druhú nedeľu a
niekedy aj podľa potreby
členov.
Uskutočňovali
rôzne akcie, na ktorých sa
zúčastňovali aj iní nepočujúci
z rôznych kútov Slovenska.
Tiež sa zúčastňovali akcií
usporiadaných CN ANEPS
v rámci Nitrianskeho kraja
a zároveň v klube získavali
potrebné informácie, ktoré
nie sú pre nepočujúcich
inak dostupné. Na schôdzi
boli priebežne spomenuté
niektoré akcie, na ktorých sa
zúčastnili (šípkarské turnaje,
preteky
na
motokárach,
turnaj v bowlingu, posedenia
pri príležitostiach životných
jubileí
členov,
turnaj
nepočujúcich
šachistov,
posedenie z príležitosti Úcty
k starším, Mikuláša, rozlúčka
so starým rokom a i.).
Jedným z bodov schôdze
bol plán činností na rok
2014 a správa o hospodárení
za rok 2013. Záver patril
poďakovaniam za každú
pomoc, či aktívny prístup
výboru a členov CN ANEPS
Zlaté Moravce ku všetkým
akciám, ktoré sa v roku 2013
uskutočnili a nebolo ich málo.
Spracovala M. Petrovičová
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U

ž od malička, odkedy sa naučila čítať, mala
ku knihám kladný vzťah. Začínala čítaním
detských rozprávok a kníh ako „Traja pátrači“,
potom kontinuálne prešla k dievčenským románom.
V uličkách knižníc bola ako doma, už v trinástich
rokoch chodila do oddelenia pre vyššie ročníky,
pretože z toho detského mala prečítané už všetky
knihy. Keď začala písať, jej rukou napísané myšlienky
a príbehy v zošitoch, či v denníku, končili v šuplíku.
Vnorili sme sa do oživenej minulosti slovami
súčasnej slovenskej spisovateľky Slávky Koleničovej.
Beseda s rodáčkou z Bratislavy sa konala 1. apríla
v zlatomoraveckej Mestskej knižnici. Vyštudovala
Strednú zdravotnícku školu, odbor zdravotná sestra, v
nemocnici však robila len krátko. Je vydatá, má dvoch

prijalo jej štvrtú knihu. Inšpiráciu nasáva všade
okolo seba, rada chodí na prechádzky do prírody, na
chalupu, do kina a zo športu má najradšej plávanie

Zlaté Moravce navštívila Slávka Koleničová
synov a býva v Ružinove. Donedávna opatrovala deti,
v súčasnosti sa naplno venuje písaniu.
V čase, keď už bola vydatá a mala deti, navštívila
knižnicu, kde ju pritiahla kniha Táni KeleovejVasilkovej, nad ktorou podľa jej vlastných slov „úplne
žasla“, lebo písala pre ňu o známom bratislavskom
živote, takže tú knihu „zhltla“ raz –dva. Zhodou
okolností sa dozvedela o besede tejto spisovateľky
a tak sa jej sama zúčastnila. Niekde tu sa zrodil
nahlodávajúci červíček, ktorý ju primäl k tomu, že
skúsi svoju tvorbu vytiahnuť zo šuplíka, oprášiť ju a
prerobiť. Na základe toho vznikla jej prvá kniha Nádej
stratených duší, ktorú nasledovali Víťazné prehry a
Kvarteto, všetky vydané vydavateľstvom IKAR.
Charizmatická spisovateľka prezradila, že v posledný
marcový deň sa dozvedela o tom, že vydavateľstvo

Obchodná verejná súťaž
Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje 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

a lyžovanie. Slávka Koleničová odpovedala na všetky
otázky, ktoré jej boli od prítomných položené, čas
letel ako „splašený“ a tak sa beseda priblížila k jej
koncu. Vedúca knižnice Anna Šútorová za všetkých
poďakovala optimistickej, príjemnej a veľmi srdečnej
Slávke Koleničovej za jej návštevu v našom „zlatom“
meste a obdarovala ju darčekom a kyticou.
V
uvoľnenej
atmosfére
sa
pokračovalo
podpisovaním zakúpených kníh, občerstvením
a všetko čiernym na bielom „zabodkovala“ pani
spisovateľka svojím podpisom do kroniky. Ešte raz
ďakujeme za to, že nás previedla svojím životom
a dovolila nám nahliadnuť do zákutí svojej duše a
myšlienok. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé stretnutie.
M. Petrovičová

plochy a nádvoria) /pozemok sa 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, 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 23. 05. 2014 o 13:00 hod.
primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc.
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riaditeľ Mestského podniku Záhradnícke služby Marian Tomajko, primátor Peter Lednár, poslanec MsZ Jozef Tonkovič

Hodnotenie kráľovského nápoja na XXVII. ročníku degustácie vín v Chyzerovciach
DESATORO O VÍNE
Prvý pohár ako med,
druhý dáš si preto hneď,
tretí ten ti chuti dodá,
štvrtému nikto neodolá,
piaty chváliť nestačíš,
šiestym smäd neuhasíš,
po siedmom si pletieš esá,
po ôsmom ti hlava klesá,
po deviatom stuhneš ako kameň,
po desiatom už je amen.
V sobotu 22. marca usporiadala Základná organizácia SZZ Moravce
– Chyzerovce v poradí už XXVII. ročník degustácie vín. Za organizačný
výbor srdečne pozdravil a privítal priateľov dobrého vína predseda
Jaroslav Pecho. Privítanie patrilo aj primátorovi Petrovi Lednárovi,
riaditeľovi Záhradníckych služieb Mariánovi Tomajkovi, prítomným
predsedom a členom degustačných komisií.
V úvodných slovách Jaroslava Pecha padla aj informácia, že Základná
organizácia Slovenského zväzu záhradkárov pripravila prvú degustáciu
v roku 1984, teda presne pred 30-timi rokmi. V druhej polovici 80 –
tych a začiatkom 90 – tych rokov vymrzli štepové odrody viniča, v tých
rokoch boli vynechané tri ročníky, preto sa v tomto roku usporiadal len
XXVII. ročník.
Ako býva zvykom, vinári zo svojho pohľadu zhodnotili rok 2013, ten pre
rast a dozrievanie viniča nebol taký priaznivý ako predchádzajúce dva
roky, napriek tomu dopestovali skúsení vinári kvalitné hrozno a vyrobili
víno na dobrej úrovni. V tomto ročníku sa hodnotilo 96 vzoriek vína, z
ktorého 10 vzoriek bolo zastúpených hybridným vínom. Ako povedal
Jaroslav Pecho, na výstave prevládali mladé vína, starších ročníkov bolo
len niekoľko.
Predseda jednej z komisií Jozef Valent slovne zhodnotil priebeh
degustácie a teda aj samotnú kvalitu vzoriek vín. Je veľmi rád, že v
Chyzerovciach počet hodnotených a na degustáciu určených vzoriek
z roka na rok stúpa. Zhodnotenie vín je dôležité a potrebné už len z
hľadiska napredovania – vylepšovania sa vinohradníkov v pestovaní
viniča a dorábaní vín. Vo svojej reči poďakoval odbornej komisii, ktorá
bola zložená z certifikovaných a odborne spôsobilých posudzovateľov.
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Zároveň upozornil na to, že tento rok bude v dôsledku slabej zimy
problémový v smere zvýšeného výskytu chorôb. Záverom poprial
vinohradníkom veľa zdaru.
Vína boli ocenené na základe bodového hodnotenia diplomom - zlatá
(85 a viac bodov), strieborná (80 – 84,99 bodov) a bronzová medaila (78
– 79,99 bodov). Vinárom, ktorí sa pod ich výrobu podpísali, odovzdal
ocenenia s Jaroslavom Pechom primátor Zlatých Moraviec Peter Lednár.
Menšie ceny odovzdali dvom vinárom, ktorí obohatili ročník najväčším
počtom vzoriek. S počtom bodov 86 sa stal šampiónom Rizling
vlašský, kabinetný, za ktorého úspechom sa ukrýva vinár
Stanislav Valkovič zo Zlatých Moraviec.
Oficiálna časť bola „zabodkovaná“ poďakovaním v mene celého
organizačného výboru všetkým vystavovateľom, degustačným
komisiám, sponzorom a tým, ktorí prispeli k priebehu výstavy. Vecné
ceny poskytli: NSK, Mesto Zlaté Moravce, BenátCentrum, spol. s r.o.,
Ernokov a Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p.
Primátor Peter Lednár poprial v tomto roku zanieteným vinohradníkom
všetko najlepšie a aby mali všetci veľkú radosť z toho, čo robia. „Ďakujem
vám veľmi pekne za to, že ste takí, akí ste.“
Poďakovanie patrí aj samotným organizátorom ďalšieho, úspešného
ročníka degustácie vín v Chyzerovciach. Zároveň ste všetci srdečne
pozvaní na slávnosti vinohradníkov pri príležitosti sviatku
patróna vinohradníkov sv. Urbana, ktorá sa bude konať dňa 24.
mája 2014 o 16.00 h na chyzeroveckých viniciach.
M. Petrovičová

Jozef Valent, Jaroslav Pecho
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Predaj, kúpa
l Predám 3 – izbový dom s
príslušenstvom a záhradou v
Pustom Chotári. Cena dohodou.
Kontakt: 0903 063 621
4/005/2014/PČ, 3/004/2014 – 48/DZ

Pozvánky
n Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach Vás pozýva na výstavu
s názvom „Živočíchy vodného
prostredia“, ktorá sa uskutoční od
1.4. do 31.5.
n Mesto Zlaté Moravce Vás
pozýva na tradičné podujatie
Stavanie mája, ktoré sa uskutoční
30. apríla na Námestí A. Hlinku.
Program: 16.30 h – FS Zlatňanka,
17.00 h – FS Inovec, po kultúrnom
programe sa bude stavať máj.
n Stavanie mája v Prílepoch sa
uskutoční dňa 30. apríla. Bude
sa variť výborný májový guláš.
Po zakúpení ľubovoľného tovaru
v bare v hodnote 1 € dostanete
pečiatku, na základe ktorej máte
nárok na 1 porciu gulášu (chlieb
a pikantné podľa chuti). Program:
18.00 – 22.00 h spevácky súbor
Kolovrátok, 22.00 – 4.00 h DJ
JURISS. Tešíme sa na Vás, budeme
vďační každému, kto túto udalosť
nevynechá!
n Stavanie mája v Chyzerovciach
sa uskutoční 30. apríla v
priestoroch za KD o 19.00 h.
O dobrú náladu sa postará FS
Chyzerovčanka.
n Primátor mesta Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár, CSc. Vás pozýva
na Čaj o piatej, ktorý sa uskutoční
4. mája o 17.00 h v KD Chyzerovce.
Program: spevácka skupina Trnky
a harmonikárske duo Romanka a
Lukáš
n Vokálna skupina FRAGILE –
DS v MSKŠ Zlaté Moravce dňa
21. mája (streda) o 18.00 h.
Predpredaj: kancelária MSKŠ,
rezervácie vstupeniek: 037/ 642
6422, mskszm@szm.sk, vstupné:
11 €.
n Srdečne Vás pozývame
na slávnosť vinohradníkov pri
príležitosti
sviatku
patróna
vinohradníkov sv. Urbana, ktorá sa
bude konať dňa 24. mája o 16.00 h
na chyzeroveckých viniciach.
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Školské majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v minifutbale
žiakov a žiačok základných škôl – McDonald´s
Dňa 7. 4. 2014 zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z
poverenia Okresného úradu v Nitre, odbor školstva
MO Zlaté Moravce, v minifutbale žiakov a žiačok ZŠ
– McDonald´s Cup. Podujatie sa konalo v športovej
hale Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých
Moravciach. Počet účastníkov 41.
Výsledky zápasov v skupinách: 1. skupina - ZŠ
Topoľčianky – ZŠ Červený Hrádok 2:0, 2. skupina - ZŠ
Mojmírova, ZM – ZŠ Tesárske Mlyňany 1:0, 3. skupina
- ZŠ Pribinova, ZM – ZŠ Obyce 8:0, 4. skupina - ZŠ
Žitavany – ZŠ Sľažany 2:0
Výsledky finálových zápasov: ZŠ Pribinova, ZM
– ZŠ Topoľčianky 0:1, ZŠ Topoľčianky – ZŠ Žitavany 3:1,

Informácia o podnájme voľných
nebytových priestorov
Záhradnícke služby Mesta Zlaté Moravce, ako
nájomca priestorov určených na podnájom, na základe
§ 9a ods. 9 zákona SNR č- 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a Zásady hospodárenia s majetkom
mesta poskytnú do priameho podnájmu:
- nebytové priestory na Nám. A Hlinku v Zlatých
Moravciach – predajný stánok – prízemný
nepodpivničený objekt pôdorysných rozmerov 4,00
m x 3,16 m, svetlej výšky 2,23 m, zastavaná plocha 13
m2 , jedna miestnosť stavebne rozdelená na priestor
prípravy, predaja pokrmov rýchleho občerstvenia
a priestor, ktorý slúži ako upratovací s výlevkou.
Stavba je zariadená účelovým nábytkom a elektr.
spotrebičmi. Súčasťou stavby je prípojka vody,
kanalizácie, prípojka elektr. energie, zdravotechnika
a vnútorná elektroinštalácia stánku.
Minimálna cena za podnájom nebytových
priestorov určená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách

Cup

ZŠ Mojmírova – ZŠ Pribinova, ZM 7:1, ZŠ Mojmírova –
ZŠ Topoľčianky 1:1, ZŠ Pribinova, ZM – ZŠ Žitavany 1:2,
ZŠ Žitavany– ZŠ Mojmírova, ZM 0:5
Konečné poradie: 1. miesto ZŠ Mojmírova, Zlaté
Moravce, 2. miesto ZŠ Topoľčianky, 3. miesto ZŠ
Žitavany, 4. miesto ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce,
5. miesto ZŠ Tesárske Mlyňany, 6.-7. miesto ZŠ
Sľažany, ZŠ Červený Hrádok, 8. miesto ZŠ Obyce
Do krajského kola postupuje družstvo zo ZŠ na
Mojmírovej ul., Zlaté Moravce.
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ
v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta od 1. 1. 2005 34,-€/m2 ročne obchodné priestory.
Predpokladaná doba podnájmu - doba určitá
Ostatné podmienky podnájmu - v cene podnájmu nie
je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie,
vodné + stočné a odvoz opadu
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
Záhradnícke služby Mesta Zlaté Moravce, ako
nájomca, stanovuje lehotu na doručenie návrhov
nájomných zmlúv rešpektujúcich uvedené podmienky
pre záujemcov o podnájom uvedeného majetku do
9. 5. 2014 a to do kancelárie Záhradníckych služieb
mesta, m.p. Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č. 1 953 01
Zlaté Moravce, na poschodí v Dome služieb. Návrhy
podnájomných zmlúv obsahujúce najmä konkrétny
účel podnájmu a konkrétnu výšku nájomného je
potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme
v zalepenej obálke označenej heslom „Podnájom ZsM/2014 – Neotvárať“, na Záhradnícke služby Mesta
Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č. 1 , 953 01Zlaté
Moravce /rozhodujúci je čas prijatia obálky do dňa 9. 5.
2014.
Informácie na tel. č. 0905 422673
riaditeľ MP Záhradnícke služby Marian Tomajko
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Mesto Zlaté Moravce v zmysle ustanovení § 9a
ods. 5 a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s
uznesením Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach č. 734/2014 zo dňa 20.02.2014 zverejňuje
zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce pozemku parcely KN registra „E“ číslo
1797 o výmere 104 m2, v kultúre orná pôda, v
podiele ½-ica, zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v
liste vlastníctva č. 5737 v spoluvlastníckom podiele
½-ica na Mesto Zlaté Moravce, priamym predajom
najmenej za cenu 12,12 €/m2 - vo výške všeobecnej
hodnoty majetku stanovenej podľa znaleckého
posudku číslo 31/2014 zo dňa 24.03.2014 pre

Informácia o prenájme voľných
nebytových priestorov
Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov poskytne do priameho prenájmu
n nebytové priestory nachádzajúce sa na
1. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce – CENTRUM
ŽITAVA so súpisným číslom 2087 /býv. predaj
obkladov/, o celkovej výmere 249,54 m², účel
využitia prenájmu priestorov: obchodné priestory,
kancelárske priestory, skladové priestory
n časť pozemku – z parcely KN reg. „C“, č.
parcely 2606/1, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, vedenej na LV č. 3453

Zmena organizácie práce
odčítania spotreby vody
Na základe prebiehajúcich organizačných zmien
v súvislosti so systémom trás a odčítania spotreby
vody dochádza z našej strany k nutnej zmene personálneho zastúpenia odčítačov v jednotlivých regiónoch z dôvodu logistiky odčítania vodomerov.
Každý odčítač bude vybavený identifikačným preukazom našej spoločnosti s osobnými údajmi a kontaktnými telefónnymi číslami, na ktorých je možné
overiť identitu odčítača, prípadne iné informácie
súvisiace s výkonom jeho práce.

Harmonogram odčítania
mesto Zlaté Moravce

–

Na základe zmeny organizácie práce bude
odčítanie vodomerov v meste a príslušných
mestských častiach vykonávané s platnosťou
od 1.1.2014 dvakrát ročne nasledovne:
Lokalita Zlaté Moravce - 1. časť - odčítanie v
mesiacoch máj a november
Lokalita Zlaté Moravce - 2. časť - odčítanie v
mesiacoch jún a december

TEKOVSKÉ NOVINY

záujemcu podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Informácie 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). Lehota na predkladanie návrhov
končí dňa 16. 05. 2014 o 13.00 h.
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Účel využitia prenájmu časti pozemku:
nepodnikateľské účely
n nebytové priestory nachádzajúce sa v
nehnuteľnosti – budova na Ul. Viničná č. 1, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 3283, o celkovej
výmere 101 m², účel využitia prenájmu priestorov:
obchod, sklad, výrobné priestory, a pozemok /
prislúchajúca časť dvora/
Lehota na predkladanie návrhov nájomných zmlúv
končí dňa 15.05.2014 o 13.00 h. Bližšie informácie
o prenájme vyššie uvedených nehnuteľností získate
na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté
Moravce n www.zlatemoravce.eu, /Mesto a jeho
samospráva, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2014, INÉ
INFORMÁCIE/, prípadne na č. telef. 037/6923922
(Oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku
mesta MsÚ Zlaté Moravce).
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Rozdelenie ulíc: Zlaté Moravce - 1. časť: Hlavná,
Hurbanova, Chyzerovecká, J. C. Hronského, Janka
Matušku, Karola Kuzmányho, Kraskova, Kukučínova,
Ľ. Podjavorinskej, M. M. Hodžu, M. Pružinského,
Moyzesova, Nová, Obecná, Palárikova, Parková, Pod
dielami, Poľná, Pribinova, Prílepská, Sládkovičova,
Slavianska, Smetanova, SNP, Spojovacia, T. Vansovej,
Tajovského, Tribečská, Záhradnícka
Zlaté Moravce - 2. časť: 1.mája, A. Kmeťa,
Bernolákova, Čajkovského, Dlhá, Do Kratín,
Dobšinského, Dolné vinice, E. M. Šoltésovej,
Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Horné Vinice,
Inovecká, J. Jesenského, Janka Kráľa, Kollárova,
Lúčna, M. Urbana, Mojmírova, Murgašova, Nábrežie
za majerom, Nám. A. Hlinku, Nitrianska, Odbojárov,
Potočná, Priemyselná, Radlinského, Rázusova,
Robotnícka, Slovenskej armády, Svätoplukova,
Štefánikova, Štúrova, Tehelná, Tekovská, Tichá,
Tolstého,
Továrenská,
Vajanského,
Viničná,
Železničiarska, Žitavské nábrežie, Župná
Ing. Nataša Nemcová
poverená výkonom funkcie obchodno
– ekonomická riaditeľka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zisťovania o príjmoch a
životných podmienkach
domácností (EU SILC)
Slovenská
republika
sa
prostredníctvom
Štatistického
úradu SR zapojila do realizácie
Zisťovania o príjmoch a
životných
podmienkach
domácností (EU SILC) v rámci
projektu európskych štatistických
zisťovaní.
Svojím
obsahom
a zameraním nadväzuje na
predchádzajúce zisťovania, ktoré
boli uskutočnené v domácnostiach
už v rokoch 2005 až 2013 (EU SILC
2005 – 2013). Cieľom tohto projektu
je vytvoriť spoločný rámec na
systematickú tvorbu štatistík
krajín Európskej únie o príjmoch
a
životných
podmienkach
domácností. Jeho realizáciou
sa získava harmonizovaný zdroj
údajov o príjmoch, úrovni a
štruktúre chudoby a sociálnom
vylúčení v krajinách Európskej únie.
To umožňuje nielen analyzovanie
životnej úrovne domácností na
Slovensku, ale i medzinárodné
porovnávanie Slovenska v rámci
Európskej únie. Na Slovensku
bolo do zisťovania pre rok 2014
vybraných viac ako 300 obcí,
medzi nimi aj Vaše mesto. Do
zisťovania je zaradených takmer
6000 domácností. Zisťovanie
sa uskutoční od 14. apríla
do 30. júna 2014. V tomto
období vybrané domácnosti vo
Vašom meste navštívi pracovník
poverený funkciou opytovateľa,
ktorý je povinný preukázať sa
v domácnostiach osobitným
poverením. Všetky informácie a
názory, ktoré nám v rámci tohto
zisťovania domácnosti poskytnú,
budú anonymné a použité výlučne
na štatistické účely. Ochranu
dôverných
údajov
upravuje
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike. Za ochranu dôverných
údajov zodpovedá Štatistický úrad
Slovenskej republiky. Podrobnejšie
informácie sa môžete dozvedieť
na stránke ŠÚ SR na adrese www.
statistics.sk alebo telefonicky na t. č.
037/7752263.
Ing. Zlata Jakubovie,CSc.
generálna riaditeľka sekcie Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici
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Spomienka
„Že čas rany zahojí, je
len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostala
a tiché spomínanie“
Dňa 17. apríla uplynuli dva
roky, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otecko a dedko

RUDOLF HOLEČKA
z Hosťoviec
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéry s rodinami a
ostatná rodina.
4/006/2014/PČ, 4/005/2014 – 54/DZ

Spomienka
Neplačte, že sme odišli,
ten pokoj nám prajte,
len večnú pamiatku
si na nás zachovajte.
Dňa 16. 4. sme si pripomenuli
deň, v ktorý náš milovaný syn,
otec, manžel, brat a švagor

Spoločenská kronika
Narodili sa
13. 03. Ján Banda, (N) Nitra
16. 03. Jesica Kotlárová, (N) Nitra
18. 03. Zina Maruniaková, (N) Nitra
21. 03. Lea Jančová, (N) Zvolen
23. 03. Sophia Debnárová, (N) Nitra
26. 03. Michal Kekelik, (N) Nitra
01. 04. Sebastián Lavu, (N) Nitra
04. 04. Oliver Fúska, (N) Nitra
07. 04. Diana Rafaelová, (N) Nitra
11. 04. Tobias Lukáč, (N) Nitra
12. 04. Matúš Mondočko, (N) Nitra
12. 04. Ester Víglaská, (N) Levice
13. 04. Veronika Vadkertiová, (N) Nitra
Povedali si áno
21. 03. Stanislav Ďuráč, Zlaté Moravce a Andrea
Gunárová, Zlaté Moravce
21. 03. Jozef Karvay, Zlaté Moravce a Magdaléna
Meňhartová, Čaradice
04. 04. Martin Drgoňa, Tekovské Nemce a Helena
Budayová, Tekovské Nemce
04. 04. Pavol Lukáč, Zlaté Moravce a Kvetoslava
Nádaždyová, Zlaté Moravce
Jubilanti
02. 04. Juraj Ivanovič, Zlaté Moravce, 80 r.
02. 04. Terézia Patakyová, Zlaté Moravce, 80 r.

Pre večnú spomienku

MUDr. Milan Toma pred
rokom nečakane opustil s nami
zdieľajúci pozemský život.
Dňa 27. 4. uplynie presne rok,
čo nás navždy opustila naša
drahá mamička a stará mamička

13. 04. Anna Bábiková, Zlaté Moravce, 85 r.
15. 04. Milan Kováčik, Zlaté Moravce, 85 r.
16. 04. Juraj Rekšák, Chyzerovce, 80 r.
18. 04. Ján Kramár, Zlaté Moravce, 85 r.
19. 04. Božena Tkáčová, Zlaté Moravce, 80 r.
25. 04. Ján Mihálka, Zlaté Moravce, 80 r.
26. 04. Helena Fáberová, Zlaté Moravce, 90 r.
29. 04. Júlia Chrenová, Zlaté Moravce, 85 r.
Opustili nás
14. 03. Mária Kopčová, 1937, Zlaté Moravce
14. 03. Pavel Števula, 1929, Topoľčianky
15. 03. Michal Chren, 1946, Zlaté Moravce
19. 03. Anton Adamec, 1935, Zlaté Moravce
19. 03. Helena Urbanová, 1936, Zlaté Moravce
22. 03. František Chren, 1933, Žitavany
25. 03. Mária Uhrínová, 1925, Zlaté Moravce
26. 03. Rudolf Furda, 1930, Topoľčianky
28. 03. Emília Záhorcová, 1943, Zlaté Moravce
29. 03. Mária Segéňová, 1926, Zlaté Moravce
02. 04. Antónia Havettová, 1932, Veľké Vozokany
05. 04. Zuzana Krajniaková, 1926, Zlaté Moravce
07. 04. Štefan Chladný, 1951, Topoľčianky
07. 04. Anna Marcinkechová, 1930, Hájske
08. 04. Marian Bielik, 1950, Topoľčianky
09. 04. Helena Pilčíková, 1932, Topoľčianky
11. 04. Mária Horváthová, 1932, Topoľčianky
14. 04. Tomáš Kmeť, 1924, Sľažany

S veľkou úctou a vďačnosťou si v týchto
dňoch spomíname na nášho spolupracovníka
Vladimíra Horného, ktorý nás 18. apríla 2012 vo
veku nedožitých 61 rokov navždy opustil.
Svojou prácou grafika prispel veľkou mierou k
tomu, aby sa stotridsaťdvaročná tradícia histórie
Tekovských novín zachovala až podnes.
Jeho jedinečný a veľmi špecifický prístup k
ľuďom, ktorými bol obklopený, zanechal večnú
stopu v v spomienkach viacerých z nás. Myslím, že
budem hovoriť z duše všetkých, ktorí ho poznali a
že na jeho slová, ktorými nás posúval vždy o krok
vpred, nikdy v živote nezabudneme.
„Človek, ktorý si zaslúži meno „dobrý“, je
ten, ktorého myšlienky a práca sú venované
skôr iným, ako jemu samému.“ (W. Scott)

„Keby ste niekedy radu potrebovali, len s
láskou si na mňa spomeňte,
budem bdieť nad každým Vašim krokom a
žiť s Vami budem naďalej.“

Helena Tomová,
na ktorú s láskou v srdci
spomínajú deti s rodinami.
Odpočívajte v pokoji!
Smútiaca rodina.

šéfredaktorka Tekovských novín
Ľubomíra Rosinská

Pohotovosť lekární
1. – 11. 5. Lekáreň Dr. MAX, Hviezdoslavova 3, OC Tesco, v dňoch 1., 3.,4., 8., 10. a 11. 5.:
8.00 – 20.00, ostatné dni: 8.00 – 21.00
12. – 25. 5. Lekáreň U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, pracovné dni: 7.00 – 21.00, víkendy: 8.00 – 20.00
26. 5. – 1. 6. Lekáreň TULIP, Hviezdoslavova 64A, pracovné dni: 8.00 – 21.00, víkend: 12.00 – 20.00

4/007/2014/PČ, 4/006/2014 – 55/DZ
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Aj vína majú
svojich šampiónov

Výroba a pitie vína sú staré ako ľudstvo samo. Pre svoj opojný účinok a
blahodarné účinky na naše zdravie je dôležitou súčasťou našich životov
už oddávna.
Zlatomoravecký vinohradnícky spolok na prejav úcty k tomuto
„Božskému“ nápoju zorganizoval 12. apríla 2014 v Klube odborov 9. ročník
výstavy vín spojenej s ich hodnotením a príjemným posedením. Pre
zlatomoraveckých vinohradníkov bol tento ročník o niečo výnimočnejší,
pretože s nultým ročníkom sa toto tradičné stretnutie konalo jubilejný
desiatykrát.
Počas slávnostného príhovoru predsedu domáceho vinohradníckeho
spolku Jozefa Valenta k pozvaným hosťom a zúčastneným, ktorými
boli primátor Peter Lednár, predsedovia partnerských vinohradníckych
spolkov, predsedovia a členovia degustačných komisií, sponzori
akcie, reklamní partneri, členovia organizačného výboru a členovia
Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku, zaznelo veľké srdečné

Vzorky hodnotilo 5 degustačných komisií, ktoré boli zložené z piatich
členov a predsedovia jednotlivých komisií aritmeticky spočítavali body.
To znamená, že najvyššie a najnižšie bodové hodnotenie sa rušilo a
priemer sa vypočítaval zo zvyšných troch. Podľa Jozefa Valenta bol
prístup k degustácii a následnom hodnotení odbornými komisiami
stopercentne zodpovedný.
„Chcem vyjadriť veľkú úctu voči tomuto kolektívu. Stretávame
sa pravidelne aj tu, aj na ulici. Som veľmi rád, ak sa na seba aspoň
usmejeme alebo si podáme ruku a vzájomne sa spýtame, ako sa máme.
Vždy dúfam, že sa máte dobre a ja vám to aj skutočne želám. Zároveň
si prajem, aby sme tento život, ktorý žijeme, žili šťastne, napĺňali ho
takou činnosťou, ako je záhradkárčenie a vinohradníctvo. Vo víne je
pravda, takže si treba vypiť, hľadať tú pravdu a pokojne žiť ďalej svojím
životom. Moje želanie a prianie všetkým je, aby sme takto pokope držali
aj naďalej,“ zazneli priateľské slová primátora Petra Lednára na adresu
všetkých zúčastnených vinohradníkov.
„Víno je medzi nápojmi najušľachtilejšie, medzi liekmi
najchutnejšie a medzi pokrmami najpríjemnejšie.“ (Plutarchos)
Za redakciu Tekovských novín a webového portálu zlatemoravce.info
Vám z celej duše prajem veľa zdaru, radosti z plodov Vašej práce, nech
sa kruh milovníkov vínnej révy a vínka naďalej len rozrastá, aby sa vďaka
láske k tejto záľube spojilo čo najviac srdečných ľudí a vzniklo čo najviac
ozajstných priateľstiev.
Ľubomíra Rosinská

poďakovanie a zároveň blahoželanie k získaniu ocenení jednotlivým
vystavovateľom.
Vinohradníckemu spolku sa v tomto roku podarilo zozbierať rekordný
počet vzoriek – 228, z toho 175 bielych vín, 35 červených a 18 ružových.
Bolo udelených 13 zlatých medailí, 58 strieborných a 110 bronzových.
Najlepšie vína boli vyhodnotené za šampiónov a toto ocenenie
si zaslúžene hrdo odniesli páni:
Marián Čajkovič – Winery, Vráble za Ruladské šedé - Šampión bielych
vín, za Cabernet sauvignon – Šampión červených vín
Marián Gyepes – H2G, s.r.o., Čierne Kľačany za Cabernet sauvignon –
Šampión ružových vín
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