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V tomto čísle:
Novinka pre
cyklistov
Zlaté Moravce sa v tomto
roku zapojili do kampane Do
práce na bicykli. V rámci súťaže prebehlo žrebovanie,
v ktorom bolo vybraté aj naše
mesto. Cenou je nové cyklostojisko s verejnou cyklopumpou.
Čítajte na strane 2

Zábrany na
Tekovskej
Vodiči si skracovali cestu medzi bytovkami cez verejnú zeleň, čím dochádzalo k jej ničeniu. Po upozornení na problém
začala samospráva vec riešiť.
Čítajte na strane 2

Mesto ocenilo
zdravotníkov
Prvý ročník odovzdávania
cien pre najlepších zdravotníkov pôsobiacich v Zlatých Moravciach sa uskutočnil v stredu
15. mája 2019 v obradnej sále
MSKŠ. Ocenení boli lekári aj
zdravotné sestry.
Čítajte na strane 4

Ján Volko
v Moravciach
Halový majster Európy v
behu na 60 metrov – Ján Volko
zavítal do Zlatých Moraviec.
Prišiel podporiť malých športovcov na Mestský štadión,
kde sa 23. mája 2019 konal
Svetový deň atletiky.
Čítajte na strane 15

Deti skúšajú nové ihrisko tesne po jeho otvorení.

Multifunkčné ihrisko v Prílepoch
je otvorené
V Zlatých Moravciach bolo slávnostne otvorené vôbec
prvé multifunkčné ihrisko postavené čisto za peniaze
z mestského rozpočtu. Samospráva zaň zaplatila 50-tisíc
eur. Prístupné je pre občanov bezplatne.
Slávnostné otvorenie ihriska sa uskutočnilo v predvečer prvého mája 2019.
Akcia tak bola spojená so
stavaním mája. Pásku nad
novým ihriskom prestrihol
primátor Zlatých Moraviec
Dušan Husár spoločne s viceprimátorom Marekom
Holubom.
„Som veľmi rád, že sa toto
dielo podarilo, pretože
mnohí predo mnou sľubovali občanom tejto mestskej časti, že budú mať multifunkčné ihrisko a až teraz
sa to podarilo. Samozrejme, vďaka patrí poslancom
z ešte minulého volebného
obdobia, ktorí umožnili, aby

sa to zrealizovalo“ povedal
primátor Husár. Vyzdvihol,
že ide o úplne prvé multifunkčné ihrisko v Zlatých
Moravciach, ktoré bolo vybudované čisto z rozpočtu mesta. Samospráva naň
dala takmer 50-tisíc eur.
Občania môžu ihrisko využívať zadarmo na futbal,
volejbal, basketbal či na tenis. Otvorené je celodenne.
Vďaka osvetleniu sa dá využívať aj vo večerných hodinách. Nachádza sa vedľa parku, v tesnej blízkosti
budovy miestneho kultúrneho domu. V tejto budove sídli aj tunajšia materská
škôlka. Podľa Husára tak

ide o skvelý výber lokality,
nakoľko deti z tejto škôlky
môžu ihrisko plne využívať
počas vyučovacích hodín.
„Deti zo škôlky, ale aj staršie
deti, majú konečne miesto,
kde môžu v bezpečí športovať bez toho, aby boli
ohrozované cestnou premávkou,“ dodal.
Po slávnostnom uvedení multifunkčného ihriska
do života nasledoval kultúrny program. Vystúpili
deti z Materskej školy Prílepy a folklórny súbor Kolovrátok. Po tejto kultúrnej
vsuvke Prílepčania vztýčili
máj, tradičným spôsobom,
za pomoci rebríkov. Keď bol
postavený, pokračovalo sa
vo voľnej zábave pri domácom guľáši.
Peter Klimant
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Zlaté Moravce v žrebovaní vyhrali cyklostojisko
s verejnou cyklopumpou
Dobrá správa pre cyklistov. Mesto Zlaté Moravce sa
v tomto roku zapojilo do kampane Do práce na bicykli.
V rámci súťaže prebehlo žrebovanie, v ktorom bolo vybraté aj naše mesto. Cenou je nové cyklostojisko s verejnou cyklopumpou.
Šiesty ročník celonárodnej
kampane Do práce na bicykli
vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Kampaň si
každoročne dáva za cieľ pútavou formou podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility
v mestách a motivovať samosprávy, aby na svojom území
vytvárali vhodné podmienky na využívanie cyklistickej
dopravy. Kampaňou sa motivujú aj zamestnávatelia, aby
vytvárali vhodné priestory na

odkladanie bicykla a podporovali svojich zamestnancov
v jazde na dvoch kolesách.
Kampaň prebiehala od 1.
mája do 31. mája 2019. Najskôr bolo potrebné, aby sa
zaregistrovala samospráva.
Po jej registrácii sa do súťaže mohli zapojiť zamestnanci
a študenti z daného mesta. Zo
Zlatých Moraviec sa zaregistrovalo osem zamestnávateľov, ktorí dokopy zastrešovali viac ako 30 tímov. Niekoľko

dní po ukončení súťaže budú
ocenené samosprávy a jednotlivci, ktorí dosiahli najlepšie výsledky s najviac najazdenými kilometrami. Presné
výsledky budú známe v mesiaci jún.

Moravce medzi
výhercami
Ceny sa však neudeľujú len
za dobré výsledky ale aj za
účasť. V predstihu, ešte pred
ukončením súťaže, sa dňa 7.
mája 2019 konalo žrebovanie
pre samosprávy o atraktívnu
cenu. „Aj v 6. ročníku kampane Do práce na bicykli sme
chceli oceniť samosprávy za
ich zapojenie sa do kampane

a aktívny prístup pri jej propagácii. Vďaka podpore od Slovenskej sporiteľne tak získali
príležitosť súťažiť o kvalitné
cyklostojisko,“ uviedli organizátori kampane.
Vyžrebovaných bolo päť samospráv spomedzi tých, ktoré dosiahli počet minimálne
100 registrovaných účastníkov. Každý z výhercov získa
päť cyklostojanov a jednu verejnú cyklopumpu vrátane inštalácie. Medzi päticou vyžrebovaných bolo aj mesto Zlaté
Moravce. O mieste, kde u nás
bude cyklostojisko inštalované sa rozhodne v najbližších
dňoch.
Peter Klimant

Nové zábrany by mali ochrániť zeleň pred
vozidlami
Vodiči si skracovali cestu medzi bytovkami cez verejnú
zeleň, čím dochádzalo k jej ničeniu. Po upozornení na
problém začala samospráva vec riešiť.

Vodičom by sa už nemalo podariť obísť nové zábrany.
Je tento chodník vedený
ako cesta? Pýtal sa samosprávy občan Peter prostredníctvom online služby Odkaz pre
starostu. Narážal na problém
vzniknutý na Tekovskej ulici
medzi bytovkami. Chodník

na trávnatej ploche si tu postupom času zmenili vodiči
áut na cestu. „Bez hanby sa
tam preháňajú majitelia bytoviek, ktorí si skrátia cestu
možno o sto metrov a devastujú trávnik,“ upozorňoval.

Pred oboma vstupmi na
chodník boli v minulosti
osadené tyčové zábrany.
Tie jednu dobu aj úspešne
bránili vjazdu motorových
vozidiel. Časom ich ale niektorí vodiči začali jednoducho obchádzať. Zábrany sú
v súčasnosti už lemované
z oboch strán vyjazdenými
koľajami. Na zelenej ploche
sú aktuálne vidieť až dve koľajové cesty.
Znepokojený občan, ktorý
tento problém nahlásil zároveň upozornil na fakt, že
daný pozemok je majetkom
mesta, a to by malo celú vec
riešiť. „Mesto by sa malo postarať, aby táto zeleň nebola
devastovaná. Stačí správne
umiestniť zábrany a žiadne
auto tadiaľ neprejde,“ podotkol Peter.

Podnetom sa začala zaoberať mestská polícia. Jej
náčelník Marián Takáč najskôr prisľúbil, že pohyb motorových vozidiel na danom
mieste budú monitorovať
hliadky mestskej polície. Keďže však muži zákona nemôžu strážiť jeden trávnik
24-hodín denne, problém sa
nakoniec musel vyriešiť tak,
ako to požadoval nespokojný občan.
„Mesto Zlaté Moravce osadilo zábrany, ktoré zabraňujú prejazdu motorových
vozidiel cez verejnú zeleň,“
informoval Marián Takáč. Ide
o šesť betónových zábran.
Vstup na trávnik blokujú len
z jednej strany, zo smeru od
Tekovskej bytovky.
Peter Klimant

Strana 03

SPRAVODAJSTVO

Jún 2019

Samospráva chce dať vymeniť okná na Základnej
škole Robotnícka
Základná škola Robotnícka sa možno dočká výmeny
starých okien za nové plastové. Samospráva sa uchádza
o nenávratný finančný príspevok, za ktorý by mohlo
dôjsť k ich výmene.
Environmentálny fond vyhlásil výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie
v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania. Do tejto výzvy sa
rozhodlo zapojiť aj Mesto Zlaté Moravce, ktoré chce získať
dotáciu na výmenu okien na
budove Základnej školy na
Robotníckej ulici.
Podanie žiadosti schválilo mestské zastupiteľstvo na
svojom 5. zasadnutí. Hlavným
cieľom projektu je zlepšenie
energetickej hospodárnosti budovy základnej školy,

a to najmä znížením spotreby energie. „Realizáciou projektu sa znížia tepelné straty budovy základnej školy,
čo bude mať predovšetkým
prínos v znížení nákladov na
prevádzku budovy,“ informuje
samospráva.
V prípade schválenia žiadosti pôjde len o realizáciu 1.
etapy výmeny okien. Nebude
sa preto jednať o kompletnú
výmenu okien na budove. Napriek tomu pôjde o značnú rekonštrukciu, ktorá si vyžiada
nemalé finančné prostriedky.
„Celkové náklady na realizáciu 1. etapy výmeny

Základná škola Robotnícka.
otvorových konštrukcií na
ZŠ Robotnícka predstavujú
v rámci projektu sumu 214 478
eur,“ uvádza samospráva
s tým, že suma nákladov vychádza z rozpočtu autorizovaného rozpočtára. Maximálna
výška dotácie, ktorú môže Environmentálny fond pre tento účel poskytnúť je 200-tisíc
eur, pri dodržaní podmienky

minimálneho spolufinancovania zo strany žiadateľa vo
výške najmenej 5 % z oprávnených nákladov projektu.
To znamená, že mesto bude
musieť projekt v prípade jeho
úspešnosti spolufinancovať
vo výške 14 478 eur.

Peter Klimant

K soche partizána položili vence
Ôsmeho mája si každoročne pripomíname Víťazstvo
nad fašizmom. Spomienkové stretnutie sa uskutočnilo aj
v Zlatých Moravciach, v jednodňovom predstihu, v utorok 7. mája 2019 na Námestí hrdinov pri Soche partizána.

Účastníci spomienkovej akcie.
Pietnu akciu pripravilo
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom
kultúry a športu a Základnou
organizáciou Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB). Program
začal o 15.00 hodine.

Stretnutia sa zúčastnila poslankyňa Európskeho
parlamentu za Slovenskú
republiku Monika Beňová, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja
Milan Galaba, prednostka
Okresného úradu v Zlatých

Moravciach Zita Koprdová,
primátor mesta Dušan Husár, predseda ZO SZPB Ivan
Malý, poslanci Mestského
zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach a ďalší pozvaní hostia. Vzdať úctu prišiel aj Marek Paukov, priamy účastník SNP.
Monika Beňová vo svojom príhovore zdôraznila,
že sa stretnutia nezúčastnila ako politička, ale ako
členka Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov a ako vnučka partizána.
„Naši starí rodičia s obrovským nasadením v mladom veku bojovali odvážne proti tankom, proti
samopalom a chránili našu
vlasť. Patrí im za to veľká
vďaka,“ povedala. „My, ktorí

sme potomkami tých, ktorí
za našu slobodu a proti fašizmu bojovali, šírme myšlienku boja proti zlu a proti
vojne, myšlienku za slobodu a za mier, medzi tými,
ktorí prežili a prichádzajú
ako nové generácie,“ dodala a poďakovala primátorovi
Husárovi za zorganizovanie
tejto akcie.
Na stretnutí vystúpil folklórny súbor Chyzerovčianka. Po dohratí ich poslednej
piesne sa dav ľudí presunul priamo k Soche partizána. Pozvaní hostia tu položením vencov vzdali úctu
padlým hrdinom vojny.

Peter Klimant
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Mesto ocenilo našich najlepších zdravotníkov,
stalo sa tak po prvýkrát   
Prvý ročník odovzdávania cien pre najlepších zdravotníkov pôsobiacich v Zlatých Moravciach sa uskutočnil v stredu 15. mája 2019 v obradnej sále Mestského strediska
kultúry a športu. Ocenení boli lekári aj zdravotné sestry.
Zdravotníci si ceny prevzali z rúk viceprimátora Zlatých
Moraviec Mareka Holuba
a poslankyne Marty Eckhardtovej, predsedníčky Komisie
sociálnej, zdravotnej a bytovej. Práve Eckhardtová bola
autorkou myšlienky zavedenia tohto ocenenia, nakoľko
v minulosti sama pôsobila na
poli zdravotníctva, a tak má
k nemu blízky vzťah.
„Už ako riaditeľka nemocnice v Zlatých Moravciach som
mala tendenciu oceňovať najlepších zdravotníkov. V tom
čase sme to v rámci nemocnice aj praktizovali. Keďže sme

si v nedávnom období pripomenuli pre zdravotníkov dva
veľmi významné dni – Deň
zdravia a Medzinárodný deň
sestier, rozhodla som sa opakovane zaviesť túto tradíciu.
Tentokrát nielen pre zdravotníkov pôsobiacich v nemocnici, ale na území celého mesta,“
vysvetľuje Eckhardtová. Zároveň dodala, že by bola veľmi
rada, keby sa tieto ceny udeľovali v Moravciach už na pravidelnej báze, každoročne.
„Nie je všetko len o peniazoch. Stále si myslím, že aj takéto morálne ocenenie určite nejakým spôsobom môže

Viceprimátor Marek Holub s ocenenými zdravotníkmi.
prispieť k tomu, aby si zdravotníci svoju prácu, ktorú
majú nadovšetko radi, mohli
vážiť ešte viac,“ dodala. Laureátov na ocenenie vyberali
odborníci zo zdravotnej oblasti. V budúcnosti by podľa Eckhardtovej mohli nominácie
zasielať samospráve aj priamo
občania.
Ceny boli odovzdané siedmim pracovníkom. Šiesti
z nich si ich prišli prevziať
osobne.

Zoznam ocenených:

Zuzana Sopková si preberá svoje ocenenie.

l Lekári - MUDr. Alena Šimková, MUDr. Andrej Krausko,
MUDr. Nina Horniaková.
l Zdravotné sestry - Mgr.
Marta Rebová, Eva Pacalajová,
Mgr. Emília Šranková, Zuzana
Sopková.

„V mojom veku každé takéto ocenenie je veľkým prínosom. Veľmi si to vážim a veľmi
som vďačný za to, že sa mesto
takto postavilo k nám, zdravotníkom, aj v neľahkej dobe,
ktorú teraz máme a takto nás
ocenili. Som veľmi rád a som
spokojný,“ vyjadril sa po prevzatí svojej ceny MUDr. Andrej
Krausko. Dojatie neskrývala
ani sestrička Zuzana Sopková. „Je to pre mňa veľká pocta.
Cením si toto ocenenie a cítim
zároveň taký záväzok voči pacientom aj voči mestu,“ povedala.
Na slávnosti zaznel aj krátky
hudobný program. Vystúpili
tu žiaci Základnej umeleckej
školy v Zlatých Moravciach.
Peter Klimant

Sestry zo zlatomoravského regiónu si prevzali
Biele srdcia
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek
a Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier
slávnostné udeľovanie ocenení Biele srdce, ktoré si prevzalo osem sestier.
Ošetrovateľská práca je
dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti a určite nepatrí medzi tie, o ktorých by sa dalo tvrdiť, že sú

jednoduché. O to viac spoločenského uznania patrí
zdravotníčkam, ktoré ju vykonávajú roky a považujú ju
za svoje poslanie.

Ocenenými z Nemocnice Zlaté Moravce sa v tomto roku stali
Jana Malá, sestra JIS oddelenia
vnútorného lekárstva, Viera Ďurinová, sestra oddelenia vnútorného lekárstva, Emília Šranková,
sestra chirurgického oddelenia
a ortopedickej ambulancie,
Jarmila Páleníková, sestra oddelenia anestézie a intenzívnej
medicíny a Jana Gajdošová,

úseková sestra centrálnych operačných sál.
Medzi výnimočné sestry boli
zaradené i Eva Bobulová zo Zariadenia opatrovateľskej služby
Mesta Zlaté Moravce, ocenenie získala za dlhoročnú prácu
v zariadení pomoc a sociálnu
starostlivosť o klientov, Helena
Vaculová za celoživotný prínos
(pokračovanie na str. 5)
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Sestry zo zlatomoravského regiónu si prevzali Biele srdcia
(pokračovanie zo str. 4)
v ambulantnej starostlivosti,
pozitívny prístup k pacientom
a významnom podiele na zabezpečení prevádzky ambulancie pohotovostnej služby v Nemocnici Zlaté Moravce a Zuzana
Sopková za poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti a aktivity v rámci stavovskej organizácie sestier.
Biele srdce sa každoročne
udeľuje sestrám, ktoré pracujú
v zdravotníckych zariadeniach
po celom Slovensku a vyjadruje charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, napĺňajúce
prácu a ducha ošetrovateľstva.
„V mene nemocnice gratulujem oceneným sestrám
k prestížnemu oceneniu a zároveň ďakujem za ich ľudský,
tolerantný a trpezlivý prístup
pri výkone povolania a rozvoj

ošetrovateľstva,“ uviedla námestníčka úseku ošetrovateľskej
starostlivosti v Nemocnici Zlaté
Moravce Marta Rebová. Keďže
objektívne je sestier nedostatok,
takéto podujatia patrične pripomínajú náročnosť ich práce a jej
význam. Ich svedomitá a obetavá práca napomáha k udržaniu
vysokej úrovne kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti
a šírenie dobrého mena nemocnice v regióne. Nemocnica sa
spolu so stavovskou organizá
ciou snaží oceňovať sestry, ktoré
sú výnimočné tým, že pracujú
dlho na svojich pracoviskách,
odovzdávajú svojim pacientom
to, čo sa naučili, sú nenahraditeľné, pretože ďalej vzdelávajú
študentov ošetrovateľstva, urobili výnimočný čin, prípadne
zachránili život človeka mimo
svojej práce.

Ocenené zdravotné sestry.
V Zlatých Moravciach sa odovzdávania ocenení zúčastnilo
viac ako 80 účastníkov, ktorých
privítala prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Eva Pacalajová, Nemocnicu Zlaté Moravce
zastupovala členka predstavenstva Marta Eckhardtová
a námestníčka pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti Marta
Rebová. Ako hosť z Nitrianskeho

samosprávneho kraja z odboru
sociálnych vecí a rodiny bola prítomná vedúca sestra pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej
starostlivosti Nitrianskeho samosprávneho kraja Viera Kazimírová a starostka obce Žitavany
Edita Grzybová.
Mgr. Iveta Chreneková,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK

Mestské  múzeum získalo nový cenný exponát
Do múzea sídliaceho v kaštieli Migazziovcov v Zlatých
Moravciach pribudol nový exponát. Na základe spolupráce občianskeho združenia ŠOK – Šport Osveta Kultúra
a Ponitrianskeho múzea sa v zlatomoravskej expozícii
podarilo osadiť pamätný stĺp, vytvorený pri príležitosti
1111 rokov od zániku Veľkej Moravy.

Pamätný stĺp osadený v múzeu.
Veľkomoravský pamätný stĺp
vytvorilo ŠOK o.z. v roku 2017,
pričom dielo Martina Gregu
bolo následne vystavené na

viacerých podujatiach. Dnes už
ale našlo svoje finálne umiestnenie v zlatomoravskom múzeu.

„Sme veľmi radi, že sa nám
aj vďaka ústretovému prístupu pána riaditeľa Antona
Števka podarilo nájsť trvalé
miesto pre toto hodnotné
umelecké dielo. Najväčším
problémom totiž bola veľkosť
pamätného stĺpa, pre ktorú
nebolo jednoduché nájsť
dostatočne veľký priestor
v interiéri, aby bol pamätník
aj naďalej prístupný širokej
verejnosti,“ povedal predseda o.z. ŠOK Ján Ivančík.
Aj pri osádzaní v kaštieli Migazziovcov sa vyskytli problémy, ktoré sa však napokon
podarilo zdarne preklenúť.
„Presun do interiéru vôbec
nebol jednoduchý. Pamätník
je dva metre vysoký a široký
takmer jeden a pol metra.
Aby sme ho dokázali vniesť
do expozície, museli sme

demontovať dvere a chvíľu
to vyzeralo, že ani to nebude stačiť. Napokon sa na nás
usmialo šťastie a našli sme
polohu, v ktorej sa stĺp do
interiéru zmestil,“ dodal Ivančík.
Pamätný stĺp, ktorý bol
vytvorený v rámci projektu
„Veľkomoravská jednotka“,
reflektuje najvýznamnejšie
udalosti v dejinách Veľkomoravskej ríše. Je tvorený dvomi
moravskými krížmi, umiestnenými priečne na seba,
pričom týmto spôsobom
sú vytvorené štyri jednotky,
symbolizujúce pamätné výročie. Na každej strane stĺpa
sú umiestnené výjavy a motívy z Veľkej Moravy.
ŠOK Šport
Osveta Kultúra
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Stavanie mája v Moravciach Deti zaspievali a zatancovali
sprevádzal folklór
mamičkám
Podľa starých zvykov a tradícií sa máje stavali vždy
v predvečer 1. mája. V našom meste bol centrálny máj
postavený presne v tom čase, 30. apríla 2019 o 15.00
hod., na Námestí Andreja Hlinku.
Ako to už býva zvykom,
máje sa vždy stavajú za
zvuku veselej ľudovej hudby. V Zlatých Moravciach sa
o hudobný sprievod postaral Folklórny súbor Inovec
a Detský folklórny súbor
Zlatňanka.
Máj bol na námestie dovezený neozdobený. O výzdobu sa až priamo na mieste
postarali deti zo Zlatňanky,
ktoré ho vykrášlili farebnými
stužkami. Keď boli so svojou
prácou hotové, zamestnanci
Technických služieb mesta
Zlaté Moravce vztýčili máj na
svoje tradičné miesto, vedľa
turistickej informačnej kancelárie.
V rovnaký deň sa stavali
máje aj v mestských častiach

Prílepy a Chyzerovce. V Prílepoch bolo toto podujatie obohatené o slávnostné
otvorenie nového multifunkčného ihriska. O tomto
akte sa viac dočítate na prvej
strane tohto čísla novín.
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy
a hospodárske budov y
stromčeky na ochranu pred
zlými duchmi a chorobami.
V slovanskej kultúre sa máje
najskôr stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva. V neskoršej dobe sa
stavali pred domy, v ktorých
bolo dievča súce na vydaj.

Peter Klimant

Druhá májová nedeľa je vždy dňom, kedy sa vzdáva
pocta všetkým matkám a materstvu. Na sviatok mamičiek sme nezabudli ani v Zlatých Moravciach. V nedeľu
12. mája 2019 sa v divadelnej sále Mestského strediska
kultúry a športu (MSKŠ) uskutočnilo slávnostné podujatie.
Akciu zorganizovalo Mesto
Zlaté Moravce v spolupráci
s MSKŠ. Program začal o 15.00
hodine. Vystúpili v ňom deti
zo Základnej umeleckej školy,
Centra voľného času, materských a základných škôl nášho mesta.
„Detičky si naozaj pripravili
úžasný program, ktorý trval
zhruba jednu hodinu. Mamičky dostali na záver malú pozornosť v podobe kvietkov od
pána primátora Dušana Husára,“ povedala Simona Holubová, riaditeľka MSKŠ, ktorá
odhaduje, že na podujatí bolo
minimálne tristo ľudí.
Deň matiek sa oslavuje v desiatkach krajín po celom svete. Tento sviatok vznikol na

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

Seniori súťažili v prednese poézie a prózy
Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) - Okresná organizácia Zlaté Moravce zorganizovala v našom meste
súťaž pre seniorov v prednese poézie a prózy v slovenskom a maďarskom jazyku.

Okresná súťaž pod názvom
„Reč mojej matky“ sa konala v piatok 10. mája 2019 so
začiatkom o 10.00 hodine
v priestoroch Mestského

strediska kultúry a športu
v Zlatých Moravciach.
Ako uviedla Vlasta Lisá,
predsedníčka Okresnej organizácie JDS Zlaté Moravce,

niektorí seniori ukázali
okrem recitačného talentu aj
talent pisateľský. Na podujatí
sa totiž niektorí z nich odprezentovali so svojou vlastnou
tvorbou, či už poetickou alebo prozaickou.
Prednesu sa zúčastnilo desať ľudí: Marta Bednáriková
(ZO JDS Zlaté Moravce), Dagmar Bocianová (ZO JDS Sľažany), Mária Fazekašová (ZO
JDS Ladice), Elena Halmová
(ZO JDS Sľažany), Anna Kissová (ZO JDS Zlaté Moravce), Mária Magušinová (ZO
JDS Hostie), Emília Páleníková (ZO JDS Zlaté Moravce), Helena Paulisová (ZO JDS
Obyce), Mária Pšenková (ZO

JDS Malé Vozokany), Emília Šabová (ZO JDS Hostie).
V odbornej komisii sedeli: predsedníčka Vlasta Lisá,
Helena Holečková a Mária
Šmálová.
Recitačná súťaž „Reč mojej matky“ bola realizovaná s finančnou podporou
Mesta Zlaté Moravce. Súťaži
sa zúčastnil aj primátor Dušan Husár spoločne s riaditeľkou Mestského strediska
kultúry a športu Simonou
Holubovou. Vedenie okresnej organizácie JDS im vyslovilo poďakovanie za poskytnutú pomoc.
Peter Klimant
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Výročie smrti Štefánika si v knižnici pripomenuli
besedou
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach si pripomenula
100. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava
Štefánika odbornou besedou, ktorú si prišli vypočuť študenti prvého ročníka Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach.
Ako uviedla Alena Malá, vedúca mestskej knižnice, Milan Rastislav Štefánik je jedna
z najvýznamnejších osobností
našej histórie a sto rokov od
jeho úmrtia je výročie, ktoré
nemožno prehliadnuť. Práve
preto sa knižnica rozhodla zorganizovať túto besedu.
Prednášajúcim bol regionálny historik Miroslav Pius.
V úvode svojej prednášky
študentom vyzdvihol dôležitosť poznania vlastných dejín.
„Aby sme neboli odsúdení si
ich zopakovať,“ prízvukoval
známu pravdu.
V prednáške rozprával o živote Štefánika. Vyhýbal sa pritom všeobecne známym faktom a zameriaval sa najmä na

zaujímavosti a menej známe
informácie z jeho života, či už
z jeho študentských, akademických alebo vojenských
čias. Dopomáhal si premietaním historických fotografií.
Záver besedy patril súčasnosti. Vedúca knižnice v krátkosti poinformovala študentov o pamiatkach, ktoré sú
spojené s menom Štefánika, či už je to monumentálna Mohyla na Bradle, ktorá je
miestom jeho posledného
odpočinku alebo skromnejšia Mohyla pri Ivanke pri Dunaji, postavená na mieste jeho
tragickej smrti. Prostredníctvom video prezentácie mali
študenti možnosť nahliadnuť
aj do Múzea Milana Rastislava

Miroslav Pius počas besedy.
Štefánika, ktoré bolo otvorené
v roku 1990 v jeho rodnom
dome v Košariskách. Pri príležitosti 100. výročia smrti generála Štefánika bolo vydaných
niekoľko oficiálnych zberateľských kúskov, ako špeciálne
nulové euro bankovky, mince a poštové známky, prezentáciou ktorých bola beseda
ukončená.
Milan Rastislav Štefánik bol
astronóm, meteorológ, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska,

diplomat a politik. Stál za formovaním česko-slovenského
zahraničného odboja počas
prvej svetovej vojny. Organizoval aj česko-slovenské légie. Spolu s T. G. Masarykom
a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobnosťou pri založení ČSR. Zomrel 4. mája 1919
pri Ivanke pri Dunaji, kedy sa
vracal do svojej vlasti lietadlom, ktoré sa tragicky zrútilo
k zemi.
Peter Klimant

Súťaž v prednese básní Janka Kráľa
Recitátori z nášho mesta a okolia sa stretli v Mestskej
knižnici v Zlatých Moravciach. Dôvodom bola súťaž
v prednese tvorby Janka Kráľa.

Tretí ročník tejto regionálnej
súťaže sa uskutočnil vo štvrtok
23. mája 2019, pri príležitosti
143. výročia úmrtia revolučného básnika Janka Kráľa, ktorý

v našom meste od roku 1862
pôsobil a 23. mája 1876 v Zlatých Moravciach aj zomrel. Organizátorom bol Miestny odbor (MO) Matice slovenskej

Zlaté Moravce v spolupráci
s mestom a Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ).
Súťažiť mohol prísť ktokoľvek, stačilo sa len prihlásiť.
Recitátori boli podľa veku
rozdelení do troch kategórií.
Pôvodne bolo prihlásených 24
ľudí, no pre zdravotné problémy sa súťaže zúčastnilo len
dvadsať recitátorov.
Ich prednes hodnotila trojčlenná odborná komisia v zložení: Veronika Bilicová – riaditeľka Domu Matice slovenskej
v Nitre, Simona Holubová
– predsedníčka MO Matice
slovenskej v Zlatých Moravciach a riaditeľka MSKŠ a Michaela Borčinová – vedúca

dramatického krúžku zo Základnej umeleckej školy.
A kto predviedol najlepší výkon? Tu sú výsledky. I. kategória – do 15 rokov: 1. Ela ŠULGANOVÁ (ZŠ Mojmírova), 2.
Tadeáš ONDREJKA (ZŠ sv. Don
Bosca), 3. Bibiana PECHOVÁ (ZŠ
Pribinova). II. kategória – od
15 do 25 rokov: 1. Alexandra
MAJZLANOVÁ (Reedukačné
centrum), 2. Monika VARHOLÍKOVÁ (Obchodná akadémia), 3.
Simon STOPPER (Gymnázium J.
Kráľa). III. kategória – nad 25
rokov: 1. Darina TURČÁNIOVÁ,
2. Anna KIŠŠOVÁ, 3. Helga PORUBSKÁ. Všetci súťažiaci získali
diplomy a vecné ceny.
Peter Klimant
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Deň otvorených dverí v múzeu
Pri príležitosti Medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií pripravila pobočka Ponitrianskeho múzea v Zlatých
Moravciach v spolupráci s Mestským strediskom kultúry
a športu v piatok 17. mája 2019 pre svojich návštevníkov
Deň otvorených dverí s bohatým kultúrnym programom.

Nový exponát
múzea
Kultúrne podujatie začínalo
prehliadkou okresného vlastivedného múzea založeného
v Migazziovskom kaštieli roku
1896, v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú reprezentačné
priestory MSKŠ. Lektorky múzea pani Viera Tomová a Ivana
Valkovičová sprevádzali návštevníkov od včasného rána
zaujímavými oddeleniami kultúrneho dedičstva Požitavského regiónu so zbierkami zbraní, archeológie, paleontológie,
hornín a minerálov. Pozornosť
návštevníkov upútal nový exponát múzea, Veľkomoravský
pamätný stĺp, ktorý symbolizuje 1111 rokov od zániku Veľkomoravskej ríše. V spoločenskovednej expozícii dominovali
rôzne archeologické, historické, numizmatické, etnografické zbierky a vzácne umelecké
predmety pochádzajúce z hradu Gýmeš. Súčasťou sprievodných akcií bola i expozícia výstavy Fľaše trpezlivosti.

Stretnutie s rodinou
Migazzi
Veľký záujem návštevníkov vzbudilo otvorenie podzemných priestorov kaštieľa,

v ktorých organizátor podujatia pripravil aj tohto roku
stretnutie sa s rodinou Migazzi.
K návštevníkom sa prihovoril
sám gróf Viliam Migazzi (18301896), posledný potomok talianskeho šľachtického rodu.
Tekovského župana herecky
stvárnil regionálny historik
Marián Tomajko. Gróf Viliam
sa narodil v Bratislave v roku
1830. Bol tekovským županom,
poslancom snemu, nositeľom
rádu sv. Štefana, predsedom
uhorského rybárskeho zväzu
a zakladateľ sirotinca. Zomrel
v Zlatých Moravciach v roku
1896. Jeho manželku Antóniu Migazzi (1838-1886) rodenú Marczibányi pochádzajúcu z Púchova, stvárnila Anna
Hudecová. V Zlatých Moravciach bola zakladateľkou Červeného kríža, opatrovateľka
chudobných a sirôt. Za humanitnú činnosť bola ocenená
viedenským cisárom Rádom
Hviezdneho kríža. Predstavili sa aj Migazziho štyri dcéry
v dobových historických kostýmoch. O svojom zaujímavom
živote porozprávala najskôr
najstaršia z dcér Irma (Klaudia
Ivanovičová), manželka Imricha
Erdödyho majiteľa hlohoveckého panstva a svetoznámych

kúpeľov Piešťany. Druhá Migazziho dcéra Eugénia (Anna
Kiššová) bola manželkou grófa
Karola Forgácha a matkou posledného Forgácha vlastniaceho hrad Gýmeš. Vilma (Mária Šabová) sa vydala za grófa
Huga Oberndorfa, ktorému
patrili Kúpele Dudince. Najmladšia dcéra Antónia (Jana
Hullová) uzavrela manželstvo
s barónom Štefanom Ambrózym, ktorý dostal ako svadobný dar veľkostatok vo Vieske
nad Žitavou.

Reštaurovanie
múzejných predmetov
Organizátor podujatia pripravil pre návštevníkov Dňa
otvorených dverí aj ukážku
reštaurátorskej práce Lívie
Šumichrastovej, ktorá sa zaoberá renováciou zbierkových
predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty Ponitrianskeho
múzea.

Návšteva Národnej
kultúrnej pamiatky
Slovenska
K sprievodným akciám podujatia patrila i návšteva Národnej
kultúrnej pamiatky Slovenska,
pietny park s neorománskym
mauzóleom rodiny Migazziovcov, v ktorom sa nachádza
hrobka grófa Viliama Migazziho a manželky Antónie. Dominantou interiéru hrobky je oltár
z bieleho mramoru s dvoma

sargofágmi z čierneho rakúskeho mramoru, v ktorých odpočívajú poslední Migazziovci.
Návštevníkov mauzólea sprevádzal Marián Tomajko.

Kultúrny program
V popoludňajších hodinách
pokračovalo podujatie zaujímavým rozprávaním o rekonštrukčných prácach na hrade
Hrušov občianskym združením Leustach pod vedením
Jozefa Blahu a jeho manželky
Stanislavy. Súčasťou prezentácie nášho kultúrneho dedičstva bola výstava modelov Tribečských hradov od Imricha
Fintu. Pre milovníkov folklóru
a ľudových piesní organizátor
pripravil vystúpenie Speváckej skupiny Zlatomoravčianka pod názvom „Spievaj, že si
spievaj“. Vo večerných hodinách sa predstavilo Hudobné
združenie MUSICANTICA SLOVACA z Nitry so spisovateľom
a hudobníkom Robertom Žilíkom a jeho manželkou Máriou pri príležitosti 100. výročia
smrti Milana Rastislava Štefánika. Zaujímavé rozprávanie
bolo obohatené množstvom
historických materiálov a artefaktov z obdobia 1. svetovej
vojny. Sprievodných akcií sa
aj tohto roku zúčastnili žiaci
okolitých škôl a široká kultúrna verejnosť.
Anton Kaiser
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Základná umelecká škola oslávila 75. narodeniny
Zlatomoravská Základná umelecká škola (ZUŠ) rozvíja
mladé talenty z nášho mesta a okolia už úctyhodných 75.
rokov. Pri príležitosti tohto pekného výročia sa v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ)
uskutočnil slávnostný galavečer.
Slávnosť sa konala v piatok
3. mája 2019. Okrem žiakov,
absolventov, osobností mesta a podporovateľov školy sa
jej zúčastnili aj žiaci a zástupcovia spriatelených zahraničných umeleckých škôl - Štátnej hudobnej školy Marcina
Kamiňskiego Sierpc (Poľsko)
a Základnej umeleckej školy
Hulín (Česká republika). Prišiel
aj starosta mesta Hulín Roman
Hozu. Všetci zahraniční hostia
boli na pôde mesta oficiálne
privítaní primátorom Dušanom Husárom ešte v dopoludňajších hodinách v obradnej sále kaštieľa.
Samotný galavečer začal o 17.00 hodine. V pestrom, takmer trojhodinovom,
programe vystúpili žiaci

a učitelia ZUŠ Zlaté Moravce
a hostia z partnerských škôl.
Program prelínali video dokumenty zobrazujúce bohatú
históriu umeleckej školy. Spestrením večera bola výstava výtvarných a sochárskych diel
žiakov, ktorá bola prístupná
vo vestibule MSKŠ.
Počas večera na pódiu vystúpila aj riaditeľka školy
Zuzana Mičkeová, ktorá poďakovala za všetky roky plné
kreativity a umenia, ktoré zlatomoravská ZUŠ-ka prináša.
„Ďakujem vám všetkým, ktorí tvoríte Základnú umeleckú
školu a posúvate jej úroveň na
stále vyššiu umeleckú métu.
Som hrdá na každého z vás.
Prajem vám, milí kolegovia,
veľa rokov krásnej umeleckej

práce, zdravia, pocit naplnenosti duše pri pohľade za všetkým, čo bolo a túžbu ísť vpred
k výzvam, ktoré naša nádherná kreatívna práca prináša,“
povedala. Zároveň všetkým
prítomným z celého srdca poďakovala za to, že sú súčasťou
dejín školy.
V hľadisku sedeli viaceré známe tváre Zlatých Moraviec,
ako poslanec Národnej rady
SR a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

(NSK) Marián Kéry, poslanec
NSK Milan Galaba a primátor
Zlatých Moraviec Dušan Husár. Všetci popriali základnej
umeleckej škole k jej sviatku
všetko dobré, aby úspešne
fungovala aj ďalšie roky, aby
aj naďalej vychovávala talentovaných umelcov, ktorí budú
dobre reprezentovať mesto
Zlaté Moravce na domácej
i zahraničnej scéne.
Peter Klimant

Ľudové detské hry a Deň matiek v Materskej
škole Štúrova

Piatok 17. máj 2019 patril v našej materskej škole k dňom,
kedy sa navzájom prelína minulosť s prítomnosťou, dospelosť s detstvom. Mnoho
rodičov sa počas vystúpenia

vrátilo aj do svojich detských
čias a zaspomínalo si na hry
a piesne, ktorými sa aj oni počas svojho detstva zabávali.
Hoci nám počasie neprialo
a toto ľudové popoludnie sa

nemohlo uskutočniť, ako už
tradične býva na školskom
dvore, všetko nakoniec dobre
dopadlo.
Vystúpenie sa konalo v telocvični na Obchodnej akadémii
v Zlatých Moravciach. Aj touto
cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke
Eve Hornej za to, že nám počas
týchto upršaných májových
dní poskytla ich priestory. Za
pomoc ďakujeme aj pani Martine Trubinskej a pánovi Ľubomírovi Balkovi.
V takejto príjemnej atmosfére si deti a rodičia užili
pásmo ľudových hier, ktoré sa

deti voľakedy hrávali. Samozrejme nemohli sme zabudnúť
na mamičky, ktoré v máji oslávili svoj sviatok, a preto každé
dieťa namaľovalo svoju mamičku a tieto „naše“ mamičky nám vyzdobili priestor. Pri
týchto krásnych obrázkoch sa
deťom veselo spievalo, tancovalo aj recitovalo a všetci si zaslúžili poriadny potlesk.
Nakoniec deti odovzdali mamičkám darček – črepník plný
kvietkov a spoločne s rodičmi
odchádzali s veselými tváričkami domov.
Ivana Micheličová
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Úspech v okresnom kole biologickej olympiády
Každoročne sa žiaci Základnej školy Robotnícka zapájajú
do biologickej olympiády v jej
projektovej časti. Ide o tú časť
olympiády, ktorá si vyžaduje v prvom rade zanietených
žiakov a pedagógov a samo-

sa okresného kola projektovej časti biologickej olympiády – kategórie D zúčastnili dve
žiačky: Erika Hrušková a Lucia
Gregorová.
Erika si za tému svojej olympiády zvolila menej preferovanú,

zrejme výbornú tému na projekt. Téma, z oblasti botaniky
alebo zoológie, musí zaujať,
byť vhodná pre danú vekovú kategóriu a samozrejme
musí baviť žiakov. Tento rok

ale o to viac zaujímavú botaniku. Projekt sa týkal klíčenia
semien a rastlinnej stravy. Nadviazala tak aj na učivá biológie
o plodoch a tráviacej sústave.
Projekt sme nazvali: Ako nám

klíčili semienka, Rastlinná strava
– budúcnosť ľudstva. Podklad
tvoril pokus s 31 rozličnými semienkami, ktoré sme nechali
naklíčiť na vate a na pôde. Pozorovali sme klíčenie a vytvorili
odporúčania pre pestovateľov.
Taktiež Erika doma naklíčila fazuľu, ktorá je vhodnou rastlinnou stravou a môže sa objaviť
v šalátoch. Ako sa dočítala na
internete, rastlinná strava bude
pri dnešnej populačnej explózii
stravou budúcnosti a pojem
vegán bude čoraz populárnejší. Erika so svojím projektom
obsadila krásne 1. miesto.
Lucia si vybrala tému o pávovi korunkatom, ktorý žije aj
v Topoľčianskom parku a projekt sme nazvali – „Čo všetko
sme zistili o pávoch v Topoľčiankach“ – Páv korunkatý.
Informácie z internetu, priame pozorovanie pávov, ale aj
stretnutie s pánom Heleninom

zo Štátnej správy lesov v parku, nám poskytli dostatočné
množstvo materiálu na spracovanie posteru. Lucka si naň dokonca páva aj nakreslila. Potrava, farebné pierka a množstvo
fotografií pávov vytvorili zaujímavý poster, ktorý bude slúžiť
aj ako študijný materiál v škole. Lucka si vybojovala krásne
4. miesto. Keďže kategória
D nie je postupová, okresným
kolom končí. Dievčatám blahoželáme ku krásnemu úspechu,
ďakujeme za reprezentáciu.
Pevne verím, že aj v budúcnosti sa dievčatá zapoja do biologickej olympiády a že pripravíme ďalšie zaujímavé projekty.
Projekty z biologickej olympiády nie sú totiž určené iba pre
súťaž, ale skrášľujú aj priestory
školy a slúžia aj ako edukačný
materiál pre žiakov.
PaedDr. Hana Verešpejová

Materská škola Žitavské nábrežie a svätý Florián
V mesiaci máj, teda 4. mája sa slávi sviatok svätého
Floriána, ktorý sa zároveň stal aj sviatkom hasičov, ktorí
sú vždy pripravení riskovať svoje zdravie a životy v boji
s nebezpečným živlom – ohňom ale i vodou.
Hasičská zbrojnica vždy dodávala a dodáva sebavedomie a pokoj občanom mesta
v boji proti požiaru, a teda je
a bude svätyňou. Svätyňou
tých, ktorí sú ochotní napomáhať ľuďom pred požiarmi a živelnými pohromami.
A táto „svätyňa“ má svojho
ochrancu a patróna sv. Floriána v uniforme rímskeho
vojaka s putňou vody v ruke
hasiaceho horiaci dom.
     Dňa 3. mája 2019 mohli
do nej vstúpiť aj deti predprimárneho vzdelávania z 1.

triedy MŠ - Dúha na Žitavskom nábreží. Milí ujovia, hasiči hasičskej zbrojnice v Zlatých Moravciach, sa o nich
postarali a ochotne im poukazovali celý hasičský dopravný park. Oboznámili ich
s oblečením, ktoré pri svojej
práci používajú a odvážlivci
si mohli niektoré jeho časti
aj vyskúšať. Mohli si do áut
sadnúť, vyskúšať volant, ale
zaujal ich aj zvuk a svetlo,
ktorý požiarne auto pri výjazde vydáva. Od áut prešli k záchrannému člnu, do

ktorého ich ujovia hasiči vysadili a mohli v ňom chvíľu
pobudnúť. Vyskúšali si aj hadicu s vodou, ktorou hasia
vzniknuté požiare.
Na záver návštevy sa odfotili s ujom hasičom, ktorý ich

po hasičskej zbrojnici sprevádzal a deti mu zaželali, aby
mali čo najmenej výjazdov
k požiarom a rôznym nehodám.
MŠ Žitavské nábrežie
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Spoznávať, veriť, milovať...
To je názov školského vzdelávacieho programu Základnej školy sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach. Jej poslaním
je bedlivo sa snažiť cibriť rozumové schopnosti, rozví-

povolanie. Umožniť im vzájomné porozumenie tým, že
utvára priateľský zväzok medzi žiakmi rozmanitej povahy
a rozličného postavenia.
Cieľom všetkých zúčastne-

jať správny úsudok u žiakov,
oboznamovať ich s kultúrnym
dedičstvom, ktoré nadobudli predchádzajúce generácie,
pestovať zmysel pre hodnoty, pripravovať ich na budúce

ných je napĺňať tento program
nielen vzdelávacou činnosťou,
ale tiež výchovou. V „Deň regiónu“ si krásne „vykrojovaní“
žiaci namiesto kníh priniesli
do školy materiál potrebný na

tvorbu svojich výrobkov. Cieľ
tohto dňa bol všetkým jasný
- vyrobiť výrobky remeselnou
technikou a pripomenúť si význam a jedinečnosť poctivej
ľudskej práce. Deň sme začali
stavaním mája na školskom
dvore. Potom počas celého
dňa sme mali možnosť na
vlastné oči vidieť rôzne druhy
remesiel, ktoré nám prišli „naživo“ ukázať šikovné ruky remeselníkov.
Pripomenuli sme si, že remeselníci nikdy neoplývali bohatstvom. To jediné, čo mali, boli
ich ruky a v nich schopnosť
pretvoriť prírodné materiály na niečo krásne, estetické
a jedinečné. Spoznávať a ctiť
si našu dedovizeň, milovať
naše tradície a našu kultúru,
byť hrdí na svoju vlasť a ľudí,
ktorí vytvárajú hodnoty, bolo
hlavnou náplňou tohto dňa.
Súdržnosť, snaha po poznaní,

viera a láska k Bohu boli naplnením celoškolskej púte do
diecéznej svätyne Skalka nad
Váhom.
Žiaci sa na túto púť pripravovali pár týždňov vopred.
Naštudovali si životy svätých
Andreja Svorada a Beňadika,
ktorí žili v jaskyni na tomto
pútnickom mieste, nacvičovali
piesne na slávenie sv. liturgie,
pripravovali si svoje úmysly
a obety. Pútnické miesto nás
očarilo. Predstavovali sme si
jednoduchý život pustovníkov, ktorých hlavné životné
motto bolo “Modli sa a pracuj“. Starší žiaci si prešli aj blízku kalváriu a prírodovedným
poznávacím chodníkom sa
dostali od kostola až k zrúcaninám starého kláštora. Boží
pokoj a láska, ktoré sme si priniesli v našich srdciach, budú
ešte dlho napĺňať naše dni.
Marta Lazúrová

Krajské kolo Štúrovho Zvolena
Dňa 9. mája 2019 sa v Krajskom osvetovom stredisku
v Nitre konalo krajské kolo
v rétorickej súťaži s názvom
Štúrov Zvolen.
Ide o najvyššiu súťaž v rétorike na území Slovenska, ktorej
vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
v spolupráci s Mestom Zvolen.
Podľa slov samotných vyhlasovateľov je poslaním súťaže formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku,
rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže,
skvalitňovanie ich rečového
prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie
ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na

vzájomné porovnávanie svojich schopností.
V našej škole máme veľa šikovných žiakov, preto sme neváhali a prihlásili sme ich do
tejto významnej súťaže. A oni
nás opäť nesklamali!
Pribinku v daný deň reprezentovali štyria žiaci. V prvej
kategórii (4.–6. ročník) si zmerali sily s ostatnými súťažiacimi Bibiána Pechová a Nela Havettová zo 6.b triedy. Druhú
kategóriu (7.–9. ročník) obohatili svojimi rečníckymi príspevkami Ema Belicová a Samuel
Jehlár z 9. a triedy.
Podľa slov porotcov bol tento ročník súťaže veľmi silný. Pri
rozhodovaní a vyhlasovaní výsledkov ich čakala ťažká úloha.
Preto sa veľmi tešíme, že v takej

veľkej konkurencii, kde medzi
sebou súťažilo viac než 45 rečníkov z Nitrianskeho kraja, sa na
stupni víťazov umiestnili aj naši
žiaci – Bibiána Pechová a Samuel Jehlár, ktorí obsadili krásne 3. miesto.

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy. Bibiáne a Samuelovi blahoželáme a už teraz sa
tešíme na ďalší ročník súťaže.
Mgr. Marianna Hajková

PRACUJEME
PRE VÁS

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

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

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

www.cimmermann.com

11/2019
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HARMONOGRAM TRIEDENÉHO
ZBERU VRIEC A NÁDOB
Z RODINNÝCH DOMOV
v Zlatých Moravciach v roku 2019
Vážení obyvatelia,
triedený zber druhotných surovín z rodinných domov v meste Zlaté Moravce sa
realizuje prostredníctvom farebne odlíšených vriec, príp. zberných nádob. Tento leták
Vám poskytne všetky potrebné informácie k triedeniu jednotlivých zložiek odpadu a
k frekvencii odvozu vytriedených zložiek.
Základné triedenie jednotlivých zložiek odpadu:
Patria sem: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené
krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj
papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
Nepatria sem: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier,
asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal,
celofán a pod.

Patria sem: Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov,
plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov,
obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky;
Plechovky od nápojov, konzervy – musia byť vypláchnuté od nečistôt.
Tetrapaky – obaly od mlieka, džúsov a pod.
Nepatria sem: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny,
novodurové rúrky, obaly s nebezpečných látok (z olejov, farieb a pod)

Patria sem: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických

nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na
stredisko triedeného zberu – v areáli skládky komunálnych odpadov na
Tehelnej 19), sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV
obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.

Žiadame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali triedenie jednotlivých zložiek
do farebne odlíšených vriec alebo nádob.
Každý druh triedeného odpadu sa zberá samostatne rôznymi vozidlami.

Mesto Zlaté Moravce

Technické služby mesta
Zlaté Moravce

•Ulica 1. Mája 2
Zlaté Moravce
953 01

•Bernolákova 59
Zlaté Moravce
953 01

•037 6923 901

•037 6923 217

•podatelna@zlatemoravce.eu

•info@tszm.sk
Text a grafické spracovanie oznamu vyhotovili Technické služby mesta Zlaté Moravce
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SKLO

PLASTY
tetrapaky a
obaly z kovov

PAPIER

ULICA

PONDELOK

Jarné
upratovanie
Jesenné
upratovanie

STREDA

Jún 2019

ŠTVRTOK

Čajkovského
Dobšinského
Hečkova
Hollého
Hoňovecká
Inovecká
Krátka
Krížna
Murgašova
Odbojárov
Potočná
Rázusova
Slov. armády
Stanica - závody
Šoltésovej
Tichá
Továrenská
Zelená

Bernolákova
Dlhá
Jesenského
Kollárova
Pod Dielami
Podjavorinská
Poľná
Prílepská
Robotnícka
Slnečná
SNP
Spojovacia
Štefánikova
Štúrova
Tajovského
Tolstého
Tribečská
Urbanova
Vajanského

A. Kmeťa
Do Kratín
Do remanancií
Dolné vinice
Hájova
Hlavná
Hviezdoslavova
Janka Kráľa
Lúčna
Martinský breh
Nám. A. Hlinku
Nová
Obecná
Parková
Priemyselná
Radlinského
Sama Chalupku
Staničná
Šafranecká
Tehelná
Tekovská
Viničná

21. 01. 2019
15. 04. 2019
22. 07. 2019
21. 10. 2019
28. 01. 2019
25. 02. 2019
25. 03. 2019
29. 04. 2019
27. 05. 2019
24. 06. 2019
29. 07. 2019
26. 08. 2019
30. 09. 2019
28. 10. 2019
25. 11. 2019
16. 12. 2019

23. 01. 2019
17. 04. 2019
24. 07. 2019
23. 10. 2019
30. 01. 2019
27. 02. 2019
27. 03. 2019
24. 04. 2019
29. 05. 2019
26. 06. 2019
31. 07. 2019
28. 08. 2019
25. 09. 2019
30. 10. 2019
27. 11. 2019
18. 12. 2019

24. 01. 2019
18. 04. 2019
25. 07. 2019
24. 10. 2019
31. 01. 2019
28. 02. 2019
28. 03. 2019
25. 04. 2019
30. 05. 2019
27. 06. 2019
25. 07. 2019
27. 08. 2019
26. 09. 2019
31. 10. 2019
28. 11. 2019
19. 12. 2019

PIATOK
B. S. Timravy
Baničova
Bottova
Gorazdova
Hodžova
Hronského
Hurbanova
Chyzerovecká
Janka Matušku
Kraskova
Kukučínova
Kuzmányho
Moyzesova
Palárikova
Pribinova
Pružinského
Sládkovičova
Slavianska
Smetanova
Svätoplukova
T. Vansovej
Záhradnícka
Železničiarska
25. 01. 2019
26. 04. 2019
26. 07. 2019
25. 10. 2019
25. 01. 2019
22. 02. 2019
29. 03. 2019
26. 04. 2019
31. 05. 2019
28. 06. 2019
26. 07. 2019
30. 08. 2019
27. 09. 2019
25. 10. 2019
29. 11. 2019
20. 12. 2019

Sklo sa odovzdáva na určených stanoviskách, kde sú umiestnené smetné
nádoby na sklo. Tieto stanoviská sa nachádzajú na uliciach:
Dlhá (2ks), Inovecká, Pod hájom, Podjavorinská, Radlinského,
Priemyselná, Slavianska, E. M. Šoltésovej, Prílepy – Parková
01. 04. 2019

03. 04. 2019

04. 04. 2019

05. 04. 2019

14. 10. 2019

16. 10. 2019

17. 10. 2019

18 10. 2019

Pozn.: Prípadná zmena termínov vývozu je vyhradená.
Text a grafické spracovanie oznamu vyhotovili Technické služby mesta Zlaté Moravce
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov
a stĺpov verejného osvetlenia vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov a stĺpov verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 89,10 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 444,
na Sládkovičovej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C“, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné
priestory, služby.
n nebytové priestory o celkovej výmere 24,63 m2, nachádzajúce sa na I. poschodí nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 1330 (Administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavova
č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C‘‘, č. parcely 1129/2
o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade
Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel
využitia prenajatých nebytových priestorov: skladové priestory.
n nebytový priestor č. 4, ktorý sa nachádza na podzemnom podlaží stavby súpisné číslo 3027
(bytový dom), nachádzajúcej sa na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C‘‘, č. parcely 3460171 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej v katastri nehnuteľností - správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 5091, účel využitia prenajatých priestorov: garážové státie.
n nebytové priestory o celkovej výmere 22,34 m2nachádzajúce sa na 3. poschodí v budove
so súpisným číslom 1330 (Administratívna budova), na Ul. Hviezdoslavova č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie
Zlaté Moravce, účel využitia prenajatých priestorov: kancelárske priestory, služby.
n stĺpy verejného osvetlenia nachádzajúce sa v k.ú. Zlaté Moravce, za účelom umiestnenia
reklamných stavieb (o rozmere 1200 mm x 300 mm), a to konkrétne nasledovné stĺpy:
Továrenská ulica: stĺp č. 22- 1 ks, stĺp č. 19 – 1 ks, stĺp č. 18 – 1 ks,
Počet reklamných stavieb: 3 ks
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 26.06.2019 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a stĺpov verejného
osvetlenia získate na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.
eu, (Mestský úrad; Predaj, prenájom), prípadne na č. telefónu 037/69 239 22 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta
Vážení občania,
podľa harmonogramu preskúšania prevádzkyschopnosti
systémov varovania obyvateľstva Atómovou elektrárňou
Mochovce na rok 2019 sa uskutoční dňa 14.júna 2019 (v piatok)
o 12.00 hodine skúška sirén dvojminútovým stálym tónom.

n ŠPRTKY TO CHCÚ TIEŽ 1.- 2. 6. 2019 - sobota 18.00,
nedeľa 18.00 – 4 € a 5 €
n ROCKETMAN - 2.- 3.a 22.23. 6. 2019 - nedeľa 20.00,
pondelok 19.00, sobota
19.00, nedeľa 19.00 – 4 €
a5€
n TED BUNDY: DIABOL
S ĽUDSKOU TVÁROU - 6.7. 6. 2019 - štvrtok 19.00,
piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n PSIA DUŠA 2 - 7.- 8.- 9. 6.
2019 - piatok 17.00, sobota
17.00, nedeľa 16.00 – 4 €
a5€
n X-MEN: DARK PHOENIX
- 8.- 9. 6. 2019 - sobota 19.00,
nedeľa 18.00 – 4 € a 5 €
n TRHLINA - 11.- 12. 6. 2019
- utorok 19.00, streda 19.00 –
4€a5€
n UZLY A POMARANČE
- 13.- 14. 6. 2019 - štvrtok
19.00, piatok 18.00 – 4 € a 5 €
n MUŽI V ČIERNOM: GLOBÁLNA HROZBA - 14.- 15.
6. 2019 - piatok 20.00, sobota
20.00 – 4 € a 5 €
n RODIČIA POD PAROU
- 15.- 16. 6. 2019 - sobota
18.00, nedeľa 18.00 – 4 €
a5€
n VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ
PRÍHODY + ŠARKAN - 16.
6. 2019 - nedeľa 16.00 – 4 €
a5€
n PODFUKÁRKY - 20.- 21.
6. 2019 - štvrtok 19.00, piatok
20.00 – 4 € a 5 €
n TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 - 21.-22.-23.-24.25.-26.-27.-28.-29.-30. 6. 2019
- piatok 18.00, sobota 17.00,
nedeľa 17.00, pondelok
17.00, utorok 17.00, streda
17.00, štvrtok 17.00, piatok
17.00, sobota 17.00, nedeľa
17.00 - 4 € a 5 €
n ANNABELLE 3: NÁVRAT
- 27.- 28. 6. 2019 - štvrtok
19.00, piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n YESTERDAY - 29.- 30. 6.
2019 - sobota 19.00, nedeľa
19.00 – 4 € a 5 €
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Ján Volko podporil našich malých športovcov
Halový majster Európy v behu na 60 metrov – Ján Volko zavítal do Zlatých Moraviec. Prišiel podporiť malých
športovcov na Mestský štadión, kde sa 23. mája 2019
konal Svetový deň atletiky.

Naďa Bendová, Ján Volko, Marek Holub
Svetový deň atletiky v Zlatých Moravciach sú jednodňové preteky, ktoré sú
určene pre žiakov prvého
stupňa základných škôl z celého zlatomoravského okresu. „Tento stupeň škôl nemá
žiadne preteky, čo sa týka

všetkých športov. My ako
športový klub sme sa rozhodli, že sa budeme venovať
práve tomu stupňu, a preto
im organizujeme preteky, aby
sa trošku aj o atletike niečo
dozvedeli,“ vysvetľuje jedna
z organizátorov podujatia,

Darina Kozolková, predsedníčka športového klubu AK
Zlaté Moravce.
Športového dňa sa zúčastnilo desať škôl, za ktoré prišli súťažiť desiatky detí. Sily si
zmerali v v atletických disciplínach, ako beh cez prekážky,
štafetový beh, 6 minútový
beh, trojskok znožmo, hod
medicinbalom spoza hlavy
a hod vortexom na vzdialenosť.
Počasie nebolo úplne ideálne. V predchádzajúce dni intenzívne pršalo a bolo chladno. No napriek tomu nálada
na podujatí bola výborná
a žiaci sa dobre zabavili, čo
potvrdili aj organizátori. „Škoda, že dve školy sa nám odhlásili kvôli počasiu, ale tých
zvyšných desať prišlo a užili
sme si to. Preteky dopadli výborne, aj keď ma mrzí to zlé
počasie, ale aj napriek tomu
som spokojná s účasťou.
Chcela by som poďakovať

všetkým sponzorom, ktorí
nám prispeli a pomohli,“ povedala Kozolková.
Jedným z najzaujímavejších
momentov dňa bola návšteva
Jána Volka – halového majstra
Európy v behu na 60 metrov.
Ján prišiel spoločne so svojou
trénerkou Naďou Bendovou
podporiť deti. „Na toto športové podujatie som prišiel
veľmi rád, hlavne preto, že sa
jedná o deti, a to naozaj nikdy
neodmietam. Veľmi ma teší,
keď vidím, koľko detí športuje, koľko ľudí sa baví atletikou,
a to je pre mňa dôležité,“ vyjadril sa bežecký majster, ktorý so žiakmi absolvoval autogramiádu a spoločné fotenie.
Najlepšie výsledky zo škôl
dosiahla Základná škola Červený hrádok, za ňou nasledovala Základná škola Tesárske
Mlyňany a na treťom mieste
sa umiestnila Základná škola
Volkovce.
Peter Klimant

Okresné športové hry seniorov po prvýkrát
v Zlatých Moravciach
V Zlatých Moravciach sa vo štvrtok 16. mája 2019 stretli
seniori z celého zlatomoravského okresu, aby si medzi
sebou zmerali sily v rôznych športových disciplínach.
Športové hry seniorov zorganizovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska (JDS) v Zlatých
Moravciach v spolupráci so
Základnou organizáciou JDS
mesta Zlaté Moravce. Hry
boli určené pre všetkých
22 základných organizácií
z okresu. Ide už o siedmy
ročník. Hry sa uskutočňujú
vždy v inej obci Zlatomoravecka. Tento rok sa vôbec
po prvýkrát konali priamo v Zlatých Moravciach.

Športovalo sa v areáli Mestského štadióna, kde boli
všetci športovci hneď po
príchode privítaní, tak ako
sa patrí, chlebom, soľou
a pálenkou.
Podujatie otvorila predsedníčka Okresnej organizácie JDS Vlasta Lisá spoločne s predsedníčkou
zlatomoravskej Základnej organizácie JDS Helenou Holečkovou. Otvorenia sa zúčastnila aj krajská
predsedníčka JDS Anna

Oťapková z Nitry, prednostka Okresného úradu v Zlatých Moravciach Zita Koprdová a riaditeľka Mestského
strediska kultúry a športu
Simona Holubová. Všetky
spomínané dámy zapriali
seniorom veľa zdaru, šťastia
a pekné športové výkony.
Súťažilo sa v šiestich
disciplínach - beh (muži 60
metrov, ženy 50 metrov),
hod granátom na cieľ, hod
basketbalovou loptou do
koša, kop futbalovou loptou do bránky, stolný tenis
a hádzanie loptou do vreca.
V dôsledku chladného počasia, ktorému predchádzali

dažďové prehánky, sa väčšina disciplín musela uskutočniť v priestoroch telocvične,
okrem rýchlostných behov
a hodu granátom na cieľ.
Najlepší športovci si domov spoločne s peknými
zážitkami odniesli aj víťazné poháre. „Zabavili sme
sa, utužili sme priateľstvá
a dobre si zašportovali.
Kondička našich seniorov
bola aj tento rok výborná,
čoho dôkazom sú všetky tie
krásne športový výsledky,“
zhodnotila Helena Holečková, šéfka miestnej organizácie JDS.
(pokračovanie na str. 16)
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Okresné športové hry seniorov po prvýkrát v Zlatých Moravciach
(pokračovanie zo str. 15)
Na záver vyslovila veľké poďakovanie všetkým účastníkom za to, že prišli a dokázali,

že športovať sa dá v každom
veku. „Chcela by som zároveň
poďakovať pánovi primátorovi Dušanovi Husárovi, ktorý

nám veľmi pomáha. Zároveň
ďakujem prednostke okresného úradu Zite Koprdovej,
ktorá nám taktiež sponzorsky

prispela a pomáha nám aj pri
organizovaní týchto hier,“ dodala Holečková.
Peter Klimant

Umiestnenie súťažiacich na prvých miestach v jednotlivých disciplínach
1
2
3
4
5
6

Súťažná disciplína
Rýchlostný beh na 50m
Rýchlostný beh na 60m
Hod granátom na cieľ
Hod granátom na cieľ
Hod basketbalovou loptou do koša
Hod basketbalovou loptou do koša
Kop futbalovou loptou do bránky
Kop futbalovou loptou do bránky
Stolný tenis
Stolný tenis
Strana
07do vreca
Hod
loptou
Hod loptou do vreca

Kategória
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
KULTÚRA
ženy
muži

Meno
Levasovská Katarína
Holečka Vladimír
Zaťková Mária
Farkaš Juraj
Poliaková Elena
Furka Viliam
Mlynková Marta
Karáč Milan
Čomorová Darina
Ivan Jozef
Mlynková Marta
Havetta Štefan

ZO JDS
Machulince
Zlaté Moravce
Velčice
Ladice
Velčice
Zlaté Moravce
Volkovce
Slažany
Lovce
Čierne Kľačany
Volkovce Jún 2019
Veľké Vozokany
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