Náš nový primátor zložil sľub
Primátor Zlatých Moraviec PaedDr. Dušan Husár, ktorého sme si
v apríli zvolili, zložil presne o mesiac na to, čiže 9. mája 2016, sľub.
Mestské zastupiteľstvo sa začalo o 16.00 v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu.

Máj – lásky čas nie je len fráza a potvrdilo sa to aj v našom meste. Oslavovali sme nielen Deň matiek, ale
aj rôzne zmeny, ktoré nám, pevne
verím, prinesú úspešnú budúcnosť.
V Zlatých Moravciach máme neúrekom šikovných detí, rôznych zaujímavých škôl a takisto aj aktivít, ktoré
nám pomáhajú zaplniť voľný čas.
Priestor je vytvorený naozaj pre
každého, či si už chcete oddýchnuť,
zašportovať, najesť sa, pozrieť nový
film, prečítať si zaujímavú knihu alebo sa len zabaviť. Ak ste milovníkmi
dvojkolesových miláčikov, tak aj pre
vás je v Zlatých Moravciach miesto,
o ktorom si môžete prečítať v tomto
čísle. Klobúk dole a palec hore pre
všetkých, ktorí sa o naše zlaté mesto
starajú.
Mgr. Annamária Závodníková

Medzi prítomnými nechýbali ani vzácni hostia: predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD., poslanec NSK Mgr. Milan Galaba, poslanec NSK Vladimír Klučiar, prednostka Okresného úradu
Mgr. Zita Koprdová, vedúci odboru vzdelávania a kultúry NSK RNDr. Vladimír Gubiš a z obchodného oddelenia Rakúskeho veľvyslanectva prišla
Ing. Martina Krišková.
Zástupkyňa primátora MVDr. Marta Balážová požiadala nášho novozvoleného primátora, aby zložil sľub. PaedDr. Dušan Husár na úvod uviedol,
že sa vzdáva mandátu poslanca MsZ v Zlatých Moravciach, ktorý je podľa
zákona nezlučiteľný s jeho novým postom.
Primátorský sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne
plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky.
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora
mesta uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Nášmu novému primátorovi želáme veľa úspechov a naplnených cieľov.
S úctou Mgr. Annamária Závodníková

Mestský úrad informuje:
MESTO Zlaté Moravce
1.Mája 2
95301 Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach, dňa 13.5.2016
Vybavuje: Jakabová Ľubica

V dňoch od 27.6.2016 do 8.7.2016

VEC: Žiadosť o uverejnenie informácie o odstávke dodávky TÚV .

Odberateľom bytových domov Tekovská a Kalinčiakova
2,4,6,8,10 nebude prerušená dodávka TÚV.

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o. Vás týmto
žiada o uverejnenie oznamu v Tekovských novinách a na
informačnej stránke Mestského úradu, že podľa Zákona

S pozdravom
JUDr. Ján Vereský, Ing. René Vereský
Konatelia spoločnosti

Plán kosenia verejnej zelene
mesta Zlaté Moravce pre rok 2016

Hviezdoslavova od križovatky po Staničnú obidve strany,
spojovacia od SOV-ky na Mojmírovu, 1. mája obidve strany
od stanice po SAD, Staničná, Kalinčiakova obidve strany, od
predajne Hračky po ČSOB.
2. sled dôležitosti:
Rovňanova pred a za DOS-om, Obrancov mieru, Hviezdoslavova od CTY za vilu Calexu k Centrum Žitava, Nitrianska,
Brezová, Mojmírova, Duklianska obidve strany, za Zelovocom, 1. mája od Žitavy po Mestský úrad, Sládkovičova veľa
Parku J. Kráľa, ul. J. Kráľa.
3. sled dôležitosti:
Všetky ostatné verejné priestranstvá.
Podľa vzniknutých momentálnych situácií, bude štáb kosenia
verejnej zelene operatívne riešiť a zabezpečovať zvládnutie
vzniknutých problémov vzájomným informovaním a zaisťovaním koordinácie prác.

Technické služby mesta Zlaté Moravce (ďalej len „TSm“) sa
starajú o verejnú zeleň a zelené plochy v meste, preto je potrebné dôsledne sa pripraviť, aby bola starostlivosť vykonávaná plynulo.
K splneniu týchto úloh majú TSm nasledovné technické vybavenie:
a. krovinorez
3ks
b. bubnová kosačka
1ks
c. traktorová kosačka
2ks
TSm zabezpečujú kosenie podľa dôležitosti nasledovne:
ULICE
1. sled dôležitosti:
Zelená, 1. mája, J. Kráľa, S. Chalúpku, Duklianska, Mojmírova, Kalinčiakova, Staničná, Priemyselná, Pribinova, Dlhá,
Podjavorinskej, Nitrianska, Dobšinského, Rázusova, Čajkovského, Tekovská, časť mesta Prílepy: Nová, Obecná.
2. sled dôležitosti:
ul. Mládeže, Školská, Brezová, Rovňanova, Obrancov mieru,
Šoltésová, SA, Murgašova, Žitavské nábrežie, Nám. A. Hlinku, Moyzesova, Smetanová, J. C. Hronského, Kukučínova,
Vansovej, Slavianska, Hurbanova, Kraskova, Palárikova, Pod
dielami, B. S. Timravy, Slnečná, Tribečská, Spojovacia, M. Urbana, Štefánikova, Tolstého, Kollárova, Vajanského, Jesenského, Robotnícka, Hollého, Odbojárov, K. Kuzmányho, Janka
Matušku.
3. sled dôležitosti:
V treťom slede dôležitosti sú všetky uličky, verejné priestranstvá, ktoré neboli vymenované v 1. a 2. slede dôležitosti.
CHODNÍKY
Kosenie pri chodníkoch a na verejných priestranstvách sa vykonáva podľa sledu dôležitosti nasledovne:
1. sled dôležitosti:
Hviezdoslavova do križovatky pred Tekov na SAD, Žitavské
nábrežie po Materskú školu, Hviezdoslavova od Žitavy ku
križovatke smerom na Továrenskú, Továrenská ul. od štadióna po bývalé ZDA, od zimného štadióna po bývalý Calex,
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657/2004§26 ods. 1 , písm. a) z dôvodu opravy primár
neho rozvodu TÚV, prerušuje dodávku TÚV všetkým odberateľom pripojených na CTZ biomasa:

Mgr. Barbora Segíňová, riaditeľka TSm

OZNAM
Národná transfúzna služba pracovisko Nitra v spolupráci
s MÚ ZM pozýva všetkých občanov na

“ Primátorskú kvapku krvi“,
ktorá sa uskutoční
dňa 7.6.2016 v čase od 8,00.do 12,00
v priestoroch Mestského kultúrneho strediska V Zlatých
Moravciach.
Darovať krv môže každý občan vo veku od 18 - do 60
rokov, ktorý sa cíti byť zdravý. Na odber je potrebné priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. Pred odberom sa odporúčajú ľahké raňajky a dostatočné množstvo
tekutín. Vítaní sú aj prvodarcovia.
V mene tých , ktorým vaša krv pomôže zachrániť život
alebo prinavrátiť zdravie, vám ďakujú pracovníci Národnej
transfúznej služby v Nitre.

Nesprávne parkovanie na ceste
III/1624, ul. Bernolákova v meste
Zlaté Moravce (úsek pri mestskej
nemocnici)
Mesto Zlaté Moravce na základe mnohých podnetov
a sťažností týmto vyzýva všetkých vodičov motorových vozidiel, aby rešpektovali na ul. Bernolákova, cesta III/1624
v úseku pred mestskou nemocnicou osadené zvislé dopravné značenie, ktoré vyznačuje a určuje dovolený spôsob
státia vozidiel len pozdĺžne vo vzťahu k okraju vozovky.
Na tejto časti uvedenej ulice neustále dochádza
k nesprávnemu a protizákonnému parkovaniu vozidiel,
nakoľko väčšina vodičov motorových vozidiel svoje vozidlá parkuje šikmo alebo dokonca kolmo. Týmto nesprávnym parkovaním v mnohých prípadoch ohrozujú nielen
plynulosť, ale i bezpečnosť cestnej premávky, vystavujú sa
poškodeniu vlastného majetku ako i majetku iných občanov. Mnohokrát nie je umožnená súvislá jazda s vozidlom pri strete s protiidúcim vozidlom, čím sa vytvárajú
kolízne situácie.

Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom ako vlastníkom a správcom tejto komunikácie- cesta III/1624 z dôvodu zvýšenia bezpečnosti
cestnej premávky ako aj z dôvodu sprehľadnenia spôsobu
parkovania na tejto ceste v úseku od nemocnice až po
polikliniku zabezpečí vypracovanie projektu dopravného
značenia, ktorý bude následne predložený na schválenie
Krajskému dopravnému inšpektorátu v Nitre. Po schválení projektu dopravného značenia bude zabezpečená jeho
realizácia.
Pred realizáciou dopravného značenia Technické služby
mesta Zlaté Moravce v spolupráci s RS a ÚC, a.s. Nitra
zabezpečia vyčistenie priestorov parkovacích plôch ako aj
dažďových vpustí, tak aby bolo možné aplikovať vodorovné dopravné značenie pre vyznačenie parkovania.
Na riešenie „nesprávneho“ parkovania vozidiel v na ul.
Bernolákova, nerešpektovaniu dopravného značenia
bude vo väčšej miere dohliadať mestská polícia v súčinnosti so štátnou políciou.
Emil Hudák
referát dopravy

Pravidelne v období po jarnom a jesennom upratovaní sa objavujú v našom meste čierne skládky. Tieto vznikajú tým, že občania aj po ukončení ohláseného upratovania vyvážajú svoj odpad na verejné priestranstvá.
Z uvedeného by sme radi upozornili na to, že takého konanie môže byť pokutované mestskou políciou.
V prípade, že počas týždňa jarného alebo jesenného upratovania občania nestihnú uložiť svoj odpad na
miesta na to určené, majú možnosť počas celého roka svoj biologicky rozložiteľný odpad (napr. konáre)
odviezť na skládku komunálneho odpadu, kde neplatia žiadne poplatky za uloženie takéhoto odpadu.
Predíde sa tým neporiadku v našom meste, na ktoré musí mesto (čiže v konečnom dôsledku občania) vynakladať finančné prostriedky na odstránenie čiernych skládok.
Informácie poskytla
Andrea Hollá

Ďalší úspech ZUŠ v Zlatých Moravciach
Súťaž IUVENTUS CANTI, vyhlasovanú Ministerstvom školstva SR, každoročne organizuje Základná
umelecká škola Imricha Godina Vráble a mesto Vráble na

počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka
európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha
Godina.
25.apríla 2016 získal krásne prvé miesto v XVIII. Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina IUVENTUS
CANTI v I. kategórii žiak ZUŠ v Zlatých Moravciach Filip Tonka a zároveň bol udelený diplom aj jeho pedagógovi: Soni Meňhertovej.
Za korepetície patrí veľké ďakujem pani učiteľke Ľubici
Lastovicovej. Srdečne gratulujeme!
ZUŠ
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Dobré rady pre tých,
ktorí sa rozhodli darovať
krv

Už dávno neplatí, že darca krvi má prísť na odber nalačno, hladný. Darca musí prispôsobiť stravovanie odberu
krvi. Musí si uvedomiť, že len zdravá a kvalitná krv je
zároveň pre príjemcu bezpečná. Svojím spôsobom života a nesprávnou výživou môže totiž negatívne ovplyvniť zloženie krvi tak, že ju nie možné použiť na liečebné
účely.
Pred odberom krvi nejedzte: tučné jedlá (maslo,
smotanu, syry, vajcia, mlieko, mäso a mäsové výrobky
- hlavne mastné, vyprážané jedlá, orechy…).
Pred odberom krvi jedzte: sladké pečivo, rožky, celozrnné potraviny, med, džem, ovocie, banány, hrušky,
jablká.
Deň pred odberom vypite aspoň 2 litre tekutín – vodu,
minerálku, čaj, ovocné šťavy, ráno pol litra čaju.
Pred odberom krvi nepite alkohol a nefajčite (aspoň
12 – 14 hodín) – zhoršujete tým kvalitu krvi (a svoje
zdravie).
Darca krvi svojím podpisom na dotazníku darcov (ktorý
je povinnou súčasťou vyšetrenia darcu pred odberom)
potvrdzuje správnosť všetkých údajov a aj to, že si prečítal poučenie a odporúčania.
So sebou si prineste:
- kartu poistenca
- prvodarci : občiansky preukaz, ostatní – preukaz
darcu
DAROVANIE KRVI A JEHO VÝHODY:
- pri darovaní krvi sa darcovi urobí kompletné laboratórne vyšetrenie, kompletný krvný obraz. Vyšetrenie
je pritom rozsiahlejšie a podrobnejšie ako pri bežnej
preventívnej prehliadke, zameriava sa aj na zachytenie
krvou prenosných infekcií. Mnohokrát sa pri takomto
vyšetrení odhalia ochorenia, o ktorých potenciálny darca ani nevie,
- darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené s veľkou stratou krvi. Je dokázané,
že väčšie straty krvi napr. pri úrazoch znášajú pravidelní
darcovia krvi oveľa lepšie,
- darovanie krvi prispieva aj k regenerácii organizmu.
Náhly úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek. Darovanie krvi má teda stimulujúci účinok na organizmus.
Pravidelní darcovia krvi sa spravidla cítia lepšie ako
nedarci a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“
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DAROVAŤ KRV V SR MÔŽE KAŽDÝ ČLOVEK, AK:
- je vo veku 18-60 rokov,
- dlhodobo neužíva lieky, je 2 týždne po užívaní antibiotík,
- je 2 týždne bez hnačky a bez horúčky,
- nemá herpes a nezahojené rany,
- nie je prechladnutý a nemá bolesť hrdla,
- pol roka nebol operovaný, tetovaný, nepodstúpil piercing, akupunktúru, aplikáciu náušníc, nemá resekovaný, žalúdok, nebol vyšetrený endoskopom,
- kto v čase odberu nemá prejav alergie a nie je na ňu
liečený,
- je 48 hodín po očkovaní,
- nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou
osobou,
- nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových
látok,
- nemá menštruáciu, nedojčí a nie je gravidný,
- je rok po pôrode a ukončení tehotenstva,
- neprekonal alebo netrpí závažnejším ochorením,
kedy by odber krvi mohol ohroziť jeho zdravie (obvykle ide
o dlhodobé ochorenia, ktoré vyžadujú podávanie
liekov alebo o záchvatové stavy s poruchami vedomia),
- nemal pohlavný styk: medzi mužmi , za peniaze alebo za drogy (prostitúcia) a s prostitútkou v poslednom
roku,
- nestriedal náhodných sexuálnych partnerov, hlavne
v zahraničí, nemá nového sexuálneho partnera menej
ako 3 mesiace,
- nemal opakovanú liečbu krvnými derivátmi, podanie
transfúzie v zahraničí,
- nemal úzky kontakt s chorým so žltačkou alebo AIDS
v poslednom roku,
- nemal výskyt Creutzfeldtovej - Jakobovej choroby
v rodine,
- nemal tetovanie, akupunktúru, prepichovanie uší
a podobné výkony, pokiaľ neboli urobené v odborných zariadeniach,
- neprekonal niektorú z chorôb, prenášaných krvou,
vrátane chronických zápalových chorôb prenášaných zo
zvierat v nedávnej dobe( brucelóza, toxoplazmóza).
O možnosti darovať po ich vyliečení a časovom odstupe
je potrebné sa poradiť s lekárom - transfuziológom,
- nemal transplantované ľudské tkanivo (očnú rohovku
a pod.).
NTS NITRA - ODBEROVÉ HODINY
V PRACOVNÉ DNI
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
www.ntssr.sk

6,30 – 14,00
6,30 – 17,00
6,30 – 14,00
6,30 – 14,00
6,30 – 14,00

Vyhodnotenie Okresnej streleckej
ligy žiakov a žiačok základných
škôl okresu Zlaté Moravce školský
rok 2015/2016

Zlaté Moravce -1019.
Najviac bodov z mladších žiakov a žiačok dosiahol Martin
Hubocký zo ZŠ Mojmírova
Zlaté Moravce – 906.
Prvé tri družstvá a jednotlivci vo svojich kategóriách boli
ocenení pohármi, diplomami a medailami.

CVČ Zlaté Moravce zorganizovalo počas mesiacov de- Celkové poradie podľa kategórií a jednotlivcov je uvedené
cember 2015 až apríl 2016 okresnú streleckú ligu v športovej streľbe zo vzduchovej pušky vzor Slávia. Súťažiaci
strieľali v polohe ležiaceho strelca na vzdialenosť 10m od
terča spôsobom 1x5 rán nástrelných a 6x5 rán súťažných.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii zmiešaných
družstiev a v kategórii jednotlivcov.

v priložených tabuľkách.
Mgr.Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev zo základných škôl okresu
Zlaté Moravce v piatich súťažných kolách v počte 130 žiakov a žiačok. Vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 16.5.2016.

Let´s sing
Umiestnenie na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách:
Kategória družstvo starších žiakov a žiačok ZŠ:
1.miesto ZS Jedľové Kostoľany
2.miesto ZŠ Sv.Don Bosca Zlaté Moravce
3.miesto ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce

29. apríl 2016 patril speváckej súťaži Let´s sing, ktorej sa
vo Vrábloch zúčastnila aj žiačka ZŠ Mojmírova 2, Zlaté
Moravce Emma Jelínková. Predviedla svoju verziu piesne
Underneath It All, keďže sa súťažilo v speve moderných
piesní v anglickom jazyku.

Kategória jednotlivci starší žiaci a žiačky ZŠ:
1.miesto Filip Žiga - ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce
2.miesto Jakub Bánsky – ZŠ Sv.DonBosca Zlaté Moravce
3.miesto Dana Gubová – ZŠ Jedľové Kostoľany
Kategória družstvo mladších žiakov a žiačok ZŠ:
1.miesto ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce
Kategória jednotlivci mladší žiaci a žiačky ZŠ:
1.miesto Martin Hubocký – ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce
2.miesto Filip Longovič – ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce
3.miesto Filip Filipčík – ZŠ Pribinova Zlaté Moravce
Najviac bodov v kategórii zmiešaných družstiev starších
žiakov a žiačok dosiahla
ZŠ Jedľové Kostoľany - 2794.
Najviac bodov v kategórii zmiešaných družstiev mladších
žiakov a žiačok dosiahla
ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce - 2547.
Najviac bodov zo starších žiakov a žiačok dosiahol Filip
Žiga zo ZŠ Mojmírova
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FRIDA
Maľovať a milovať je muzikál s pôvodnou tvorbou hudobného skladateľa Rudolfa Geriho a spisovateľa, autora libreta a textov piesní Daniela Heviera, v réžii Karola
Vosátka. Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky
Fridy Kahlo ste mohli zažiť v našich Zlatých Moravciach.
V hlavnej úlohe sa predstavila herečka Katarína Ivanková, ktorá nám o inscenácií prezradila viac. Ako predstavenie vzniklo a o čom vlastne je? Aj to sa dočítate v rozhovore s výbornou herečkou.
Čo si si pomyslela ako prvé, keď ťa oslovili na stvárnenie
Fridy?
Ja som oslovila ich. Téma vedenie natoľko zaujala, že slovo
dalo slovo a vedenie Teatra Wüstenrot sa pustilo do realizácie nového projektu.
Ako si sa stotožňovala s postavou?
Rodila sa pokorne, s rešpektom a nie hneď na skúškach sa
dostavila Frida. Frida akoby sa dostavila s prvými divákmi. Tá zodpovednosť nesklamať ich, tá túžba po stvárnení
a priblížení k Fride ma hnala k maximálnemu priblíženiu
a zrodu Fridy.
Aký bol skúšobný proces predstavenia a čím bol výnimočný?
Priblížim skôr tú výnimočnosť. Stretnutie hercov z rôznych
divadiel, každý sme mali svoju vlastnú hereckú minulosť,
návyky, skúsenosti a ponúkali rôzne farby hereckého prejavu. A podstatné bolo a vlastne celý čas je, aby sa nemiešal
expresionizmus s kubizmom a impresionizmom. Aby sme
nemiešali rôzne herecké štýly. Aby sa vytvoril jeden obraz
jednej hry, jednej témy. Každý sme boli výnimočný v nejakej vlastnej impresii, dôležité bolo sa napojiť na jeden štýl
fungovania.

Ako reagujú ľudia na predstavenie?
Emotívne, nadšene, ale aj bolestivo. Predsa len ukazujeme
ľudské životy za surova a bez cenzúry...
Na čo sa môžu v predstavení diváci tešiť?
Na lásku nenávisť, autenticitu, obnovené kostýmy, orchester, na CD s krásnou hudbou Ruda Geriho a textami Daniela Heviera a, samozrejme, na Fridu.
Kde okrem predstavenia Frida ťa môžeme vidieť?
V projektoch Sense, Katy and Charlie, v divadelných predstaveniach Top sekretárka, Polooblačno RND. Do novej sezóny pripravujeme novú komédiu a som na 100% presvedčená, že sa stretneme vo vašom meste práve s touto novou
hrou, ktorej názov neprezradím. Nechajte sa prekvapiť.
Nezabudnuteľný zážitok z predstavenia?
Každé jedno predstavenie je jeden nezabudnuteľný zážitok.
Vždy sa stane, že niekto skomolí slovo. Potom sa smejeme
na javisku a divák má rad tieto ľudské chyby a smeje sa
s nami. Čaro okamihu.
V ktorom meste/štáte by si si chcela zahrať?
Vo svojom rodnom meste a potom chcem, aby sme vážne
prišli za svojim divákom od Tatier k Dunaju. Ale aj susedia
Česi ma lákajú.
Aké máš plány na leto?
Cestovať, grilovať, športovať, tancovať. Všetko to zabaliť do
jedného veselého pozitívneho módu. Hlavne veselo.
Už si niekedy hrala v Zlatých Moravciach?
Áno. S RND - v hre Polooblačno.
Katke ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov
v pracovnom aj osobnom živote. Predstavenie Frida mohlo
upútať aj vás 20.5. v Zlatých Moravciach.
Dáša Móderová

Návšteva v ZŠ Prílepy

Predškoláci z MŠ Prílepy zažili ďalší výnimočný deň.
19.4.2016 v spoločnosti p. riaditeľky navštívili základnú
školu na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach. Tam sa
zúčastnili akcie „Tvorivé dielne pre predškolákov“. Bol to
pre ne ozajstný zážitok, keďže témou bol Indiánsky deň
a v tom duchu sa niesli aj aktivity, ktoré boli pripravené.
Oči detí žiarili od radosti a s vervou sa púšťali do plnenia
úloh. O ich šikovnosti svedčí aj to, že za zvládnutú úlohu
boli odmenené a dokonca si mohli vziať aj výrobky, ktoré
si samé pripravili. Vďaka kolektívu ZŠ Pribinova si predškoláci so sebou odniesli veľa nezabudnuteľných zážitkov, o ktoré sa podelili so svojimi najbližšími a budú na
ne ešte dlho spomínať.
Informácie poskytol: Zuzana Šalingová
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Máj v MŠ – „Dúha“ Žitavské
nábrežie 1,Zlaté Moravce
Deň hasičov na sv. Floriána
4.mája.2016 deti pri príležitosti osláv „Dňa hasičov“ na sv.
Floriána navštívili areál a priestory hasičského dvora. Prezreli
si hasičské autá, výstroj aj výzbroj, ktorú hasiči pri svojej náročnej práci potrebujú. Celým areálom ich sprevádzali členovia hasičského zboru a odpovedali na zvedavé detské otázky.
Deti si mohli vyskúšať aj interiér niektorých záchranných áut.

Deň matiek- vystúpenie v MSKŠ
Významný Deň matiek sa v MSKŠ oslavoval 8. mája 2016. Do
programu prispeli aj deti z MŠ – Dúha na Žitavskom nábreží. Spevokol Dúhovienka vystúpil s pesničkou :“Mami, mami,
mamička“ pod vedením p. učiteľky T. Kováčovej. Deti z 1.triedy zatancovali country tanec“ Zuzano“, pod vedením p. učiteľky D. Absolonovej.
10.05.2016 - Lesná pedagogika v materskej škole – nová
forma edukačného vzdelávania detí predprimárneho veku
12.05.2016 – DSS – Úsmev –„Deň matiek“
Pri príležitosti Dňa matiek navštívili deti z MŠ Žitavské
nábrežie domov DSS „Úsmev“. Pod vedením svojich triednych učiteliek si pripravili ľudové pásmo – „ Keď som na potôčku plátno polievala“ - 1. trieda pod vedením pani učiteľky
D. Absolonovej a „Na pažiti“ – folklórny krúžok pod vedením
pani učiteľky M. Hučkovej, ktorým prítomných starkých preniesli o pár rokov späť, do ich mladších čias. Niektorí si ľudové
pesničky zanôtili spolu s deťmi a keby ich neboleli nohy, možno by si aj zatancovali.
Malé darčeky, ktoré deti rozdali, vyčarili starenkám úsmev
na tvárach. Pre všetkých to bolo predpoludnie plné radosti
a všetci budú na stretnutie dlho spomínať.
Slávnostná akadémia ku „Dňu rodiny“ - 17.05. 2016
Verejnosť po celom svete si 15. mája pripomína Svetový deň
rodiny (World Family Day), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. Pozvanie na slávnostnú akadémiu ku „Dňu rodiny“ v MŠ Žitavské nábrežie
prijal primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár.
Slávnostná akadémia bola na škôlkárskom amfiteátri a moderovala ju pani učiteľka A. Sládeková. So svojím programom
vystúpili všetky triedy a, veru , bolo sa na čo pozerať. Krásne
kostýmy, nápadité choreografie, skvelý výber hudby, ale predovšetkým výborná nálada a plný amfiteáter usmievavých
a dojatých rodičov, starých rodičov a hostí. K výbornej ná-

lade a dobrej atmosfére prispela aj nápaditá výzdoba areálu
a amfiteátra, o ktorú sa postarala p. učiteľka Zuzana Mičkeová
zo ZUŠ v Zl. Moravciach v rámci dlhodobej a úspešnej spolupráce s MŠ . O hudbu sa postaral Peter Kereš.
Koncoročné výlety a exkurzie
29.05. 2016 - MDD v meste – futbalový štadión TJ Zlaté Moravce – stanovište pod názvom „Medovníkový domček“ a postavy z rozprávky - Janko a Marienka v podaní pani učiteľky
A. Ivaničkovej a zástupkyni A. Zelenkovej – športové aktivity
– slalom medzi prekážkami a preskakovanie prekážok.

Pripravované akcie v MŠ k MDD – „Týždeň detských aktivít“
od 30.05. – 03.06. 2016:
30.05. 2016 – detské divadlo „ Žabia princezná“
31.05.2015 – piknikový deň
1.6.2016 – športový deň
2.6. 2016 – diskotéka a maľovanie tvári
3.6. 2016 – ZUŠ – koncert pre deti - 1., 2. a 5. trieda
– Zubria obora – LS Topoľčianky – 3., 4. a 6. trieda

Deň matiek v MŠ Slnečná
Mama je len jedna a aj preto by sme si ju mali vážiť. Vedia to
aj deti z materskej školy Slnečná, ktoré si pre svoje mamičky pripravili krásny kultúrny program 9.5.2016. Za pomoci
učiteliek sa naučili básničky, pesničky a nechýbali ani tance
v ich podaní. Popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére.
Deti z materskej školy si pre svoje mamičky pripravili aj
vlastnoručne vyrábané darčeky, ktoré im v závere programu
odovzdali.
Najcennejším darom bolo aj tak pre nejednu mamu objatie,
ktorých bolo počas Dňa matiek dostatok a deti si mohli vychutnávať chvíle strávené s osobou im najbližšou - mamou.
AZ, Informácie poskytol: MŠ Slnečná
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Život na dvoch kolesách

tak ostane veľa rokov.
Motorkári sa u vás radi zastavujú, aby uhasili smäd.

Niekto nosí masku, aby zakryl to, kým v skutočnosti je. Oni si ju dávajú, aby ukázali svoju pravú
tvár. Reč je o motorkároch, ktorí majú v Zlatých Moravciach miesto, kde ich s radosťou prichýlia. Vietor
vo vlasoch, výhľad, ktorý nemá hocikto a neopísateľná rýchlosť, toto všetko patrí k životu na dvoch
kolesách. V našom meste máme pre motorkárov
miesto, vždy sú vítaní v Motoklube Zubry. Aké sú
obľúbené nápoje, čo všetko si klub pripravil a mnoho
ďalších informácií sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.

Aký nápoj uprednostňujú?
Veľký úspech má náš energetický nápoj MOTOKLUB
ZUBRY a, samozrejme, káva.
Tento rok ste mali veľkolepý začiatok sezóny. Ako
prebiehal?
Otvorenie motorkárskej sezóny je vždy veľký sviatok pre každého motorkára. Tento rok, tak ako aj
v predošlých rokoch, sme spolu s našimi priateľmi
a priaznivcami vzdali patričný hold nášmu sviatku.
Samozrejme, nezabudli sme na naše krstňa zubríka Simsona, ktorého sme osobne pozdravili spanilou jazdou až do zubrej obory a doniesli mu košík
zeleninových maškŕt. Spanilá jazda pokračovala
druhou etapou okruhom cez Levice, Nitru. A večer
– tak ako sa patrí – sme za sprievodu 5 hudobných
skupín spolu s našimi priateľmi, priaznivcami, oslavovali spolu s dobrým jedlom a občerstvením až do
hlbokej noci.
Aké akcie máte prichystané pre návštevníkov?
V prvom rade každý, kto má záujem, sa môže spolu
s nami zúčastniť našich výjazdov. Či už ide o „voľné„
jazdy, výjazdy na akcie iných klubov alebo spoločenské a charitatívne podujatia. Pre motorkárov a aj pre
nemotorkových priaznivcov organizujeme raz mesačne koncert hudobných skupín.
Niektorí hovoria, že sa lepšie jazdí s plným bruchom.

Ako vznikla myšlienka založenia Motoklubu Zubry?
Základom bola myšlienka: Stretávame sa, zdravíme
sa a nepoznáme sa“. Náš klub bol založený so zámerom zlepšenia a rozšírenia vzťahov medzi motorkármi hlavne v našom regióne a taktiež s „cezpoľnými“ motorkármi.
Vítaní sú hostia so všetkými druhmi motoriek.
Čo všetko u vás návštevníci nájdu?
Zaujímavé prostredie, malé občerstvenie, a spravidla
aj dobrú zábavu. A hlavne, spriaznené motorkárske
duše, ochotné sa porozprávať, poradiť.
Aká je otváracia doba?
Nemáme stanovené „otváracie hodiny“. Sme skupina
nadšencov jazdenia a ak sa dá, sme „v sedle“ a nie
v kresle. Ak nejazdíme, nájdete nás v klube často,
spravidla aj so svojimi známymi a priateľmi. Vítaný je každý, kto sa chce prísť pozrieť, zoznámiť sa
s nami. Môžete nás nájsť na facebooku Motoklub
Zubry.
Dokedy bude Motoklub k dispozícii?
Ako skupina nadšencov jazdenia máme viac ako
dvadsaťročnú históriu. Pod hlavičkou MOTOKLUB
ZUBRY sme tu už viac ako dva roky. Dúfame, že to
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Aký je váš typ na tzv. „motorkárske menu“?
Každý sme iný, ale najviac nám chutí pizza Župan a,
samozrejme, energetický nápoj MOTOKUB ZUBRY.
Annamária Závodníková

Deň matiek sa oslavoval aj na ZŠ
Robotníckej
Deň matiek je sviatok, ktorý patrí všetkým mamám. Osobám, ktoré ľúbia svoje deti najviac na svete, venujú im lásku, nehu, milé slovo a takmer všetok svoj voľný čas. Preto sa učitelia ZŠ Robotníckej
so svojimi žiakmi rozhodli, že si mamy zaslúžia aj ich
pozornosť a ako vďaku za starostlivosť im niečo vlastnoručne vyrobia. Tak vznikli v jedálni tvorivé dielne.
Všetko to vypuklo 5. mája 2016, kedy si všetci žiaci
so sebou priniesli aj potreby na ich výtvarné diela.
S veľkým nadšením tvorili pre svoje mamy rôzne darčeky a pod vedením p. učiteľky Verešpejovej si mohli vyrobiť originálne prívesky. Zapojili sa aj učiteľky
Krchňavá, ktorá im pomohla so servítkovou technikou, a takisto aj pani učiteľka Gutmanová, ktorá mala
na starosti sadrové odliatky a svietniky. Žiaci si domov odniesli krásne výrobky, ktorými mohli obdarovať svoje mamičky.
Na nebi je veľa hviezd, na zemi len jedna – naša
mama. Ako vyjadriť poďakovanie matke? To najlepšie vedia iba deti.

u všetkých hlboký umelecký zážitok. Na záver deti
svojim mamičkám odovzdali vlastnoručne vyrobené
darčeky. Najväčším prekvapením boli maľované portréty mamičiek.
Informácie poskytli: Mgr. Katarína Gutmanová, Mária Tonková

Stavanie Mája v MŠ Prílepy

Leto nám už klope na dvere a jeho príchod oslavovali aj deti v MŠ Prílepy, ktoré si postavili svoj
vlastný „Máj“. Za sprievodu harmoniky, flauty
a spevu vešali farebné stužky a mašle na svoj symbol leta. I keď sa im vždy nedarilo podľa predstáv
a stužky nešli priviazať tak ľahko, ako si mysleli,
s radosťou trávili čas ozdobovaním.
K skrášľovaniu im dopomohlo aj slnko, ktoré im počas stavania „Mája“ robilo spoločnosť. Deti sa z nakoniec úspešnej práce a výzdoby tešili a ich prácu si
môžete pozrieť aj vy. Máj je upevnený na bráne MŠ
Prílepy.
Aj takouto formou sa u detí predškolského veku
upevňujú ľudové tradície, na ktoré sa často krát
zabúda.

Informácie poskytol: Zuzana Šalingová

Aj tieto vyjadrili svoju vďaku a lásku malým kultúrnym darčekom. Presne 11. mája 2016 privítali žiaci 1. - 4. ročníka a žiaci ŠKD svoje mamičky, staré
mamy a ostatných prítomných v slávnostne vyzdobenej jedálni pri príležitosti Dňa matiek. Úvodné
slovo mala žiačka 3. ročníka Martinka Magušinová.
Potom nasledovali slová vyznania a obdivu k matkám
v básňach popretkávaných kvetmi. Umelecké slovo aj
krása detských a ľudových piesní potešili mnohí maminy. Miestami sa zaleskla v ich očiach aj slzička dojatia a objavil sa úsmev na tvári. Žiaci nezabudli ani
na staré mamy, ktorým venovali Modlitbu za starkú.
Deti z ŠKD ukázali svoj talent a šikovnosť moderným Country tancom.
Tento krásny kultúrny program pripravili žiaci pod
vedením p. učiteliek – Rusnákovej, Hrinkovej, Hatiarovej, Michalíkovej a p. vychovávateľky Tonkovej,
ktorá sprevádzala celý program aj slovom. Pripravené
bolo aj občerstvenie.
Pestrý program z básní, piesní a tancov zanechal

9

Rozhovor s Martou
Lazúrovou
Základná škola sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach každoročne otvára
svoje brány novým prírastkom. To,
prečo je pre mnohých atraktívna, aké
sú podmienky prijatia, čím sa pýši, čo
sa ešte chystá a mnoho ďalších zaujímavostí sa dozviete v rozhovore s riaditeľkou Ing. Martou Lazúrovou.

učili už v jedenástich triedach, ktoré
boli moderne zariadené a mali sme
aj počítačovú učebňu. Počet žiakov sa
každým rokom rozrastal a škola žila
a žije dodnes.
Aké sú kritériá prijatia žiaka na vašu
školu?
Na zápis k nám chodia žiaci nielen
zo Zlatých Moraviec, ale aj z blízkeho
okolia. Samozrejme, sú to hlavne veriaci rodičia, ktorí chcú, aby sme im
aj cez vzdelávanie pomáhali viesť deti
k viere a nábožnému životu. Kritériá
sú tie isté, čo aj na iných základných
školách, ale rodičia musia podpísať
súhlas, že ich deti budú vychovávané
v katolíckej viere a morálke a budú
rešpektovať a dodržiavať vnútorné
predpisy školy.
Koľko žiakov navštevuje školu momentálne?
Momentálne máme na škole 219 žiakov v desiatich triedach.

Tento rok vaša škola oslavuje 25. výročie. Vráťme sa úplne na začiatok,
ako vznikla? Kto ju založil?
Na podnet veriacich rodičov vznikla
Základná škola sv. Don Bosca v auguste 1991 ako prvá katolícka škola
v celom zlatomoravskom regióne. Na
jej zriadení sa podieľali okrem zanietených rodičov aj náš Rímskokatolícky
farský úrad, zástupcovia kresťanských
pedagógov, zástupcovia všetkých vtedajších politických strán, Školská
správa v Nitre....
Zriaďovateľom bol Arcibiskupský
úrad v Trnave.
Prvý školský rok začal netradične
v popoludňajších hodinách v priestoroch ZŠ na Robotníckej ulici, keďže
priestory terajšej budovy našej školy
ešte neboli zrekonštruované.
15. októbra sme sa sťahovali do novovytvorených priestorov niekdajšej MŠ
na Ul. 1. mája, ktoré nám o pár dní
prišiel požehnať otec biskup Dominik Tóth. Nasledujúci školský rok sme
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25 rokov je krásne číslo. Počas tejto
doby sa museli udiať zaujímavé veci.
Na čo ste najviac hrdá, na čo najradšej spomínate?
Hrdí sme všetci učitelia na to, že
k nám už prichádzajú naši žiaci , aby
prihlásili svoje ratolesti do našej školy.
Hrdí sme na úspechy našich žiakov,
ktorých je nespočetne veľa, hrdí sme
na krásne mladé rodiny, ktoré vyšli
z našich detí, hrdí sme na to, že z našich žiakov sú úspešní mladí ľudia
pracujúci vo všetkých sférach, lekári,
umelci, kňazi i rehoľná sestra.
Ja osobne som hrdá na to, že môžem
byť súčasťou tejto školy, spoločenstva
úžasných kolegov, žiakov a rodičov.
A tiež na to, že celých 25 rokov som
mala na škole aj svoje deti a viem dobre posúdiť, aké stopy zanechal v ich
živote pobyt na tejto katolíckej škole.
Ako vyzerá súčasnosť? Prečo sa u vás
žiaci majú tak dobre?
Od roku 2008 je naším zriaďovateľom
Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo
Nitra. Hneď po prvej návšteve Mons.
Viliama Judáka sa začalo riešiť vlastníctvo budovy s KŠÚ v Nitre. V júni
2010 sme získali list vlastníctva a následne sme dali vypracovať projekt rekonštrukcie a prestavby školy, ktorý je

pripravený v prípade vyhlásenia výzvy
z eurofondov. V roku 2010 boli vymenené okná a domurované medziokenné stĺpy, v roku 2015 prebehla výmena
strechy na budove školy a oprava strechy na budove školskej jedálne.
V roku 2013 sme z financií nadácie
Renovabis a Združenia rodičov vytvorili multifunkčné ihrisko. Momentálne postupne opravujeme fasádu budovy školy.
Sme modernou školou. Vďaka projektu z OP Vzdelávanie Premena
tradičnej školy na modernú máme
v každej triede interaktívnu tabuľu,
30 notebookov pre žiakov, hlasovacie zariadenia, výučbové softvéry
a cez vzdelávanie pedagógov množstvo novovytvorených učebných materiálov a postupov.
Naši deviataci sa v Testovaní 9 už viac
rokov umiestňujú na popredných
miestach v rámci okresu. Talentovaní žiaci za celých 25 rokov získali krásne umiestnenia na okresných
i krajských súťažiach a olympiádach.
V školskom roku 2012/2013 naše
družstvo získalo 1. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády
a v minulom školskom roku naša žiačka si vyspievala 3. miesto vo svojej kategórii v celoslovenskom kole Slávik
Slovenska.
Veľa mien žiakov a pedagógov by sa
tu mohlo spomenúť, sú našou veľkou
radosťou a pýchou.
Aké krúžky môžu žiaci navštevovať?
Za 25 rokov sa krúžky na našej škole
diferencovali podľa záujmu žiakov.
Veľmi pekné úspechy získali naši žiaci v rokoch 1995-1998, v šachových
turnajoch sme mali majstrov Slovenska a prvé miesta na celoslovenskom
kole olympiády vo francúzskom jazyku.
Celých 25 rokov pracuje na našej
škole spevácky zbor „Nádej“, ktorý
je súčasťou detských sv. omší. Má za
sebou veľa zahraničných zájazdov
a spieval dvakrát na audiencii sv. otca
Jána Pavla II. Pekné úspechy má aj
stolnotenisový krúžok. Okrem týchto krúžkov, ktoré nám formujú reprezentantov školy , máme aj krúžky
relaxačné, kde žiaci vytvárajú rôzne
predmety alebo tancujú , komunikujú v anglickom jazyku a pod.

Aké sú vaše vízie do budúcnosti?
Čo by ste chceli vylepšiť, zmeniť,
dosiahnuť?
Od počiatku nemá naša škola telocvičňu. V pripravenom projekte
rekonštrukcie školy sa počíta nielen s telocvičňou, ale aj s kaplnkou, s rozšírením tried a administratívnych priestorov.
Ale budúcnosť našej školy sú hlavne naši žiaci, ktorí v našej škole

získavajú vzdelanie, zveľaďujú dar
viery a formujú sa z nich úžasní
mladí ľudia, z ktorých raz budú
nielen dobrí odborníci, ale hlavne
ľudia s veľkým srdcom milujúcim
Boha i svojich blížnych. Budúcnosť
školy sú naši učitelia, obetaví, neúnavní, ktorí rozdávajú múdrosť,
rozvíjajú talenty, učia poznávať
krásu a zmysel života.
Budúcnosť školy sú rodičia, ich
záujem, ochota spolupracovať

a hľadať spoločné riešenia, prežívať
spoločne s učiteľmi radosti i starosti svojich detí.
Moja škola je moje ďalšie dieťa,
a preto jej chcem popriať do ďalších rokov to, čo denne vyprosujem svojim deťom:
.......aby bola Bohu na slávu, svetu
na osoh a nám všetkým pre radosť.
AZ

Školské majstrovstvá okresu Zlaté Deň Zeme v MŠ Prílepy
Moravce v minifutbale žiakov a
„Keď vyrúbeme posledný strom, otrávime poslednú rieku,
žiačok základných škôl
ulovíme posledné zviera, vtedy pochopíme, že peniaze sa
jesť nedajú.“
McDonald´s Cup
Citát Indiánov z kmeňa Cree
Zelená je tráva, futbal – to je hra! A taký minifutbal si
mohli zahrať aj žiaci základných škôl v Zlatých Moravciach. Zábavná akcia vypukla 28. apríla 2016 a zorganizovalo
ju CVČ Zlaté Moravce. 61 účastníkov zavítalo do športovej
haly Mestského strediska kultúry a športu a my vám prinášame výsledky.

O dôležitosti prírody netreba polemizovať. Jej významné miesto chápu aj deti z MŠ Prílepy, ktoré si ju aj
počas 22. apríla - Dňa Zeme uctili a zveľadili. Ochrana
prírody sa týka každého jedného z nás a ruku k dielu
priložili aj deti, ktoré počas celého týždňa nadobúdali
nové vedomosti a praktické zručnosti. Venovali sa aktivitám zameraným na ochranu životného prostredia:
spoznávali, čo tvorí životné prostredie, ako sa oň starať, čo ho znečisťuje, čo je recyklácia a podobne. Šikovnými malými rúčkami vyzbierali odpadky v okolí MŠ
a vyhrabali školskú záhradu. Vyvrcholením ich snaženia bola piatková aktivita zameraná na ozdravenie
pľúc našej planéty. Do vyčistenej záhrady MŠ zasadili
tri stromčeky, o ktoré sa plánujú naďalej starať. Symbolicky venovali jeden strom všetkým deťom, druhý
rodičom a tretí starým rodičom. Zo zanietenia detí by
si mohol brať príklad nejeden dospelý a my im budeme
držať palce, aby na ochranu Zeme nezabudli a boli stále
zanietenými enviromentalistami.
Informácie poskytla: Mgr. Korchaníková
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UZAVRETIE MANŽELSTVA:
Sobáš 23.4.2016
Juraj Paulov – Mankovce a Barbora Hritzová – Zlaté Moravce
Sobáše 30.4.2016
Jakub Florek – Zlaté Moravce a Natália
Švihlíková – Zlaté Moravce
Jozef Ivanička – Tesárske Mlyňany
a Katarína Páleníková – Zlaté Moravce
Sobáš 7.5.2016
Michal Dado – Zlaté Moravce a Denisa
Nosáľová – Žikava
Sobáš 13.5.2016
Tomáš Volf – Zlaté Moravce a Daniela
Dobiášová – Zlaté Moravce
Sobáše 14.5.2016
Ján Sládek – Zlaté Moravce a JUDr. Adéla
Zvardoňová – Zlaté Moravce
Jakub Kvaššay – Volkovce a Erika Hengeričová – Levice
Igor Mravík – Zlaté Moravce a Oľga Forgáčová – Tekovské Nemce
Ing. Martin Ondriaš – Machulince
a JUDr. Beáta Antalová - Velčice

NARODENÍ:
Patrik Banda 21.04.2016 Nitra
Dominik Dubay 24.04.2016 Levice
Patrícia Rošková 25.04.2016 Nitra
Kristína Rafaelová 26.04.2016 Nitra
Adam Krčmárik 27.04.2016
Partizánske
Elsa Vencel 02.05.2016 Levice
Tamara Pintérová 08.05.2016 Levice

JUBILANTI Máj 2016:
90 rokov
Karol Nipča
85 rokov
Pavel Valašík
Blažena Maňúchová
80 rokov
Mária Marková
Milan Košút
Karol Petrovič

SPOLOČENSKÁ KRONIKA - ÚMRTIA
Meno
Štefan Kováč
Peter Horný
Bernard Garaj
Anna Gajdošová
Jaroslav Belenčík
Július Jenis
Irena Candráková
Ing. Jozef Kelemen
Jozef Blaško
Mária Krajčiová
Ľudmila Ondrejmišková
Božena Cvitkovičová
Peter Škvarka
Valéria Marcíková
Mária Straňaková
Augusta Brezovská
Anna Rumanková
Alojzia Kováčová

Dát. nar.
14.01.1965
24.08.1919
13.02.1935
18.03.1937
20.11.1949
06.11.1946
08.10.1914
13.01.1959
04.06.1928
24.04.1933
30.11.1968
05.09.1937
31.08.1966
18.08.1937
17.05.1924
16.12.1924
08.08.1952
08.11.1932

Dát. úmr.
15.04.2016
18.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
26.04.2016
28.04.2016
02.05.2016
05.05.2016
07.05.2016
06.05.2016
08.05.2016
09.05.2016
09.05.2016
11.05.2016
15.05.2016
14.05.2016
16.05.2016
04.05.2016

Pobyt
Hostie
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Žitavany
Žitavany
Hosťovce
Preseľany
Skýcov
Zlaté Moravce
Nemčiňany
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Neverice
Zlaté Moravce
Nitra – D. Krškany
Zlaté Moravce
Žitavany
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