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V tomto čísle:
Voľby
2022
Na 26. zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci
schválili návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté
Moravce na voľby do orgánov
samosprávy obcí 2022 a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch.
Čítajte na strane 2

Ocenení
zdravotníci
Mesto Zlaté Moravce udelilo
ocenenia pre najlepších lekárov, zdravotníckych a sociálnych pracovníkov za rok 2021.
Ceny boli odovzdané v pondelok 27. júna 2022 v obradnej
sále Mestského strediska kultúry a športu.
Čítajte na strane 3

Darovanie
krvi
Darcovia zo Zlatých Moraviec a okolia mali možnosť
opäť darovať krv. Začiatkom
júna sa u nás konala tradičná
Primátorská kvapka krvi. Darovať najvzácnejšiu tekutinu
prišlo niekoľko desiatok ľudí.
Čítajte na strane 5

Deň
detí
Oslava Medzinárodného
dňa detí sa v Zlatých Moravciach uskutočnila v nedeľu 5.
júna 2022 v areáli Mestského
štadióna. Podujatie si prišli
vychutnať stovky detí aj so
svojimi rodičmi.
Čítajte na strane 6

Zuzana Molnárová, Ivana Homolová, Dušan Husár, Dagmar Chrenková, Viera Sýkorová

ZUŠ-ka má novú šéfku, v Materskej škole Štúrova
a Žitavské nábrežie ostávajú pôvodné riaditeľky
Koncom uplynulého školského roka prebehli výberové
konania na posty riaditeľov dvoch zlatomoraveckých
materských škôl a Základnej umeleckej školy. Novozvolené riaditeľky budú zastávať svoju funkciu najbližších päť rokov.
Výberové konania sa konali
v Materskej škole Štúrova, Materskej škole Žitavské nábrežie
a v Základnej umeleckej škole
Zlaté Moravce. Samospráva, ktorá je zriaďovateľom týchto škôl,
hľadala nových riaditeľov z toho
dôvodu, že tým starým končilo
ich päťročné funkčné obdobie.
O riaditeľské stoličky mohol zabojovať hocikto, kto spĺňal stanovené kvalifikačné predpoklady.
V každej z troch menovaných
škôl bola len jedna kandidátka.
Aj tie však museli prejsť riadne
výberovým konaním, kde o ich
zvolení rozhodovali jednotlivé
rady škôl.
V materských školách (MŠ)
Štúrova a Žitavské nábrežie boli
úspešné pôvodné riaditeľky –
Ivana Homolová (MŠ Štúrova)
a Viera Sýkorová (MŠ Žitavské
nábrežie). Základná umelecká
škola dostala novú tvár. Riaditeľkou sa tu stala Zuzana Molnárová, ktorá taktiež nemala vo

výberovom konaní konkurenciu.
V minulosti v škole pôsobila ako
zástupkyňa riaditeľky a je pedagógom hudobného odboru.
„Moje vízie fungovania školy sú v prvom rade prepojené
s osobnosťou učiteľa, sú prepojené s odbormi, so zvyšovaním
imidžu každého odboru a samozrejme i školy. Zlatomoravecká
ZUŠ-ka má imidž najlepšej umeleckej školy v okolí. Škola má za
sebou nesmierne veľa ocenení,
takže v tomto chcem pokračovať
ďalej. A samozrejme plánujem aj
nové, novátorské prvky zaviesť
do odborov, aby sme sa stali ešte
zaujímavejšími pre mladých ľudí
i tých starších a vlastne pre celé
okolie,“ vyjadrila sa nová šéfka
umeleckej školy.

Odovzdanie dekrétov
Riaditeľky si svoje menovacie
dekréty prevzali z rúk primátora Dušana Husára na pôde
Mestského úradu v Zlatých

Moravciach v utorok 28. júna
2022. Vo funkciách budú najbližších päť rokov. Husár pri odovzdávaní dekrétov poblahoželal
úspešným kandidátkam a zaprial im v ich práci všetko dobré. „Blahoželám vám k tomu, že
ste boli zvolené za pani riaditeľky. Vykonávať túto prácu vôbec
nie je jednoduché. Dúfam že
sa vám bude dariť. Prajem vám
veľa zdravia a veľa dobrých žiakov,“ povedal.
Aktu odovzdávania dekrétov
sa zúčastnila aj Dagmar Chrenková, vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Zlatých Moravciach.
Tá hodnotí doterajšiu vzájomnú
spoluprácu dvoch staronových
riaditeliek a mesta, z ich predchádzajúceho volebného obdobia, kladne. „Aj keď sa vyskytol nejaký problém, vždy sme
našli spoločné riešenie. Spoluprácu hodnotím ako výbornú
a dúfam, že aj naďalej to bude
takto pokračovať,“ uviedla. Poznamenala, že sa veľmi teší aj na
spoluprácu s novou riaditeľkou
zo Základnej umeleckej školy.
Peter Klimant
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V jesenných komunálnych voľbách si budeme
voliť 17 poslancov, počty v obvodoch sa zmenili
Na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach mestskí poslanci schválili návrh na určenie
volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na voľby do
orgánov samosprávy obcí 2022 a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch.
Komunálne voľby alebo
voľby do orgánov samosprávy obcí, sa budú konať
29. októbra 2022. Vôbec po
prvý raz budú spojené s voľbami do vyšších územných
celkov. Slováci si v týchto
voľbách budú voliť primátorov, starostov a miestnych
a mestských poslancov.
Na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach, ktoré sa konalo
dňa 23. júna 2022, sa mestskí poslanci zaoberali volebnými obvodmi a počtami
poslancov, ktorí sa v týchto obvodoch budú voliť.
Oproti komunálnym voľbám
2018 nastali zmeny v počtoch
poslancov. Stále ostáva v platnosti, že si dokopy budeme
voliť sedemnásť zástupcov

v štyroch obvodoch. Počty
poslancov v obvode I. a II. sa
ale zmenili. V minulosti sme si
v I. obvode volili 6 poslancov
a v II. obvode až 9 poslancov.
Po novom si v I. obvode budeme voliť 7 poslancov a v II. obvode 8 poslancov. Žiadne ďalšie zmeny presadené neboli.

Pozrite si prehľad
volebných obvodov:
I. Volebný obvod zahŕňa
ulice: Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského,
Kollárova, Lúčna, M. Urbana,
Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1.
mája 2 – 22 (párne čísla), A.
Kmeťa, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská,
Nábrežie za majerom, Nám. A.

Hlinku, Nám. hrdinov, Poštová,
Prílepská, Robotnícka, Sama
Chalupku, SNP, Spojovacia,
Svätoplukova, Železničiarska,
Župná, Gorazdova, J. C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska,
Slnečná, Smetanova, Tajovského, Tribečská, T. Vansovej,
Záhradnícka, Čajkovského,
Dobšinského, E. M. Šoltésovej,
Hečkova, Hollého, Hoňovecká,
Hviezdoslavova 2-30, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova,
Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá,
Továrenská, Zelená, Žitavské
nábrežie, Metodova ulica,
Vionská ulica, Športová ulica
-počet volených
poslancov: 7
II.Volebný obvod zahŕňa ulice: Hviezdoslavova
32-86/D, Nitrianska, 1. mája
1-51 (nepárne čísla), 1. mája
26-76 (párne čísla), Radlinského, Duklianska, Mládeže,

Mojmírova, Brezová, Kalinčiakova, Školská, Do kratín, Dolné vinice, Do reminancií, Hájová, Martinský breh, M. Benku,
Obrancov mieru, Pod hájom,
Priemyselná, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Tehelná, Viničná
-počet volených
poslancov: 8
III. Volebný obvod zahŕňa ulice: (Mestská časť Chyzerovce): Baničova, Bottova, B.
S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka
Matúšku, Karola Kuzmányho,
Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova
-počet volených
poslancov: 1
IV. Volebný obvod zahŕňa
ulice: (mestská časť Prílepy)
Čierna dolina, Hlavná, Horný
majer, Nová, Obecná, Parková
-počet volených
poslancov: 1
Peter Klimant

Poslanci schválili vyčlenenie peňazí na
rozšírenie a modernizáciu detského ihriska na
Rovňanovej ulici
Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta určených na rozšírenie a modernizáciu detského
ihriska na Rovňanovej ulici predložila poslankyňa Marta Balážová. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
O v yčlenení peňazí na
rozšírenie a modernizáciu
detského ihriska na Rovňanovej ulici sa hlasovalo na
26. zasadnutí Mestského

zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach. Návrh predložila poslankyňa Marta Balážová.
„Oslovili ma občania žijúci

v tejto lokalite. Naposledy
vraj tam boli osadené nejaké nové prvky 20–30 rokov
dozadu. Je tam veľa rodín
s deťmi, takže si myslím, že
je potrebné pre ne vytvoriť
nejaké vhodné podmienky
na hranie a športovanie vo
voľnom čase,“ povedala na
rokovaní zastupiteľstva.

Navrhla vyčleniť 5-tisíc eur
na renováciu ihriska. Jej návrh
bol poslancami jednohlasne
schválený. Deti sa tak môžu
tešiť na nové herné prvky, ktoré na ihrisku vyrastú v blízkej
budúcnosti.

Peter Klimant
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Mesto ocenilo našich najlepších zdravotníkov
a sociálnych pracovníkov
Mesto Zlaté Moravce udelilo ocenenia pre najlepších
lekárov, zdravotníckych a sociálnych pracovníkov za
rok 2021. Ceny boli odovzdané v pondelok 27. júna 2022
v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu.
Ceny boli odovzdané na základe doručených návrhov,
z ktorých boli vybraní tí najlepší. Laureátov na ocenenia
vyberala Komisia sociálna,
zdravotná a bytová pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých
Moravciach.

Plakety zdravotníkom odovzdal primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár spoločne
s podpredsedníčkou Komisie
sociálnej, zdravotnej a bytovej Erikou Kukučkovou. „Všetci z vás ocenených ste zasvätili prácu pomoci druhým,
prijali kódex svojich profesií.
Profesionalita, erudovanosť,
odbornosť nech sú hlavnými
znakmi vašej práce. Práce, ktorá je vaším poslaním. Veď práve svojou obetavou prácou,
svojím prístupom k chorým
posilňujete imidž lekára, sestry a zdravotného pracovníka,
pestujete svoju zdravú sebadôveru, ale aj celkovo podporujete imidž zdravotnej
starostlivosti v našom meste,“ povedala zdravotníkom
Erika Kukučková. Zároveň im

popriala do ďalších rokov veľa
zdravia, pokoja a radosti.
Ocenenie získalo päť
osobností: MUDr. Jarmila
Dekrétová, Mgr. Jarmila
Barátová, Mgr. Jana Harangozová, Anna Sukupová a Margita Pružinská.
Súčasťou programu bolo
i hudobné vystúpenie žiakov
Základnej umeleckej školy
v Zlatých Moravciach.
Peter Klimant

Mesto vybuduje štyri vnútrobloky určené na
trávenie voľného času
V štyroch lokalitách v Zlatých Moravciach čoskoro vyrastú moderné vnútrobloky určené pre oddych a šport.
Samospráva na ich vybudovanie získala nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR v sume viac ako 300-tisíc eur.
O získaní dotácie informovala Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia strategických činností na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach.
„Mestu Zlaté Moravce bol
schválený nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

SR na projekt „Revitalizácia
vnútroblokov v meste Zlaté
Moravce“ v maximálnej výške 329 570,95 eur, celkové
oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 346 916,79
eur, pričom spolufinancovanie mesta, ktoré bude
hradené z rozpočtu mesta

predstavuje sumu 17 345,84
eur,“ uviedla.
Ako ďalej povedala, cieľom projektu je regenerácia
vnútroblokov v meste Zlaté
Moravce s uplatnením ekologických princípov tvorby
a ochrany zelene. „Navrhovaný projekt zahŕňa vybudovanie oddychovej zóny
vhodným mestským mobiliárom, prvkami detského ihriska a rozšírením verejného
osvetlenia,“ dodala.
Všetky aktivity týkajúce sa
regenerácie vnútroblokov

sídliska budú realizované na
týchto miestach: vnútroblok 01 – Žitavské nábrežie;
vnútroblok 02 – Hviezdoslavova 32–34; vnútroblok
03 – Hviezdoslavova 36–40
a vnútroblok 04 – Mojmírova 7–11.
Presný dátum realizácie
projektu zatiaľ známy nie je.
Budovať sa začne po ukončení verejného obstarávania.

Peter Klimant
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Detské ihrisko bolo rozšírené o nové herné prvky
Dobrá správa pre najmenších Zlatomoravčanov žijúcich v okolí Tekovskej ulice. Tunajšie detské ihrisko bolo
rozšírené o viaceré herné prvky.
Detské ihrisko na Tekovskej
ulici sa rozšírilo o nové herné prvky v hodnote takmer
10-tisíc eur. Ide konkrétne
o hojdačku – hniezdo, oceľový gymcenter so zatrávňovanou rohožou a kresliacu tabuľu s abecedou.

Herné prvky boli na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach
nainštalované koncom mája
2022.
O tejto investícii rozhodol Výbor mestskej časti číslo I., pod ktorý spadá napríklad Ulica Bernolákova, Dlhá,

Tekovská, Župná a ďalšie,
v rámci takzvaného participatívneho rozpočtu.
Ten dostávajú výbory všetkých mestských častí v Zlatých Moravciach pravidelne.
Tieto peniaze môžu použiť
podľa vlastného uváženia.

Mestské časti I. a II. mali tento rok k dispozícii po 10-tisíc
eur. Menšie výbory – Chyzerovce a Prílepy dostali po 5-tisíc eur.

Peter Klimant

Dobrovoľníci zo spoločnosti Arriva skrášlili okolie
Sochy partizána
V piatok 10. júna 2022 sa stretli dobrovoľníci zo spoločnosti Arriva Slovakia a.s., aby spoločne skrášlili okolie Sochy partizána na Námestí hrdinov v Zlatých Moravciach.
Brigáda sa uskutočnila
v rámci najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva

na Slovensku s názvom Naše
Mesto, organizátorom ktorého
je Nadácia Pontis. Mesto Zlaté

Moravce sa úspešne zapojilo do tejto dobrovoľníckej
aktivity s projektom „Pamätník socha partizána“. Získalo
tak grant vo výške 220 eur
na zakúpenie záhradníckeho
a maliarskeho náradia. To potom mesto odovzdalo dobrovoľníkom zo spoločnosti
Arriva. Na brigáde sa podieľali aj pracovníci Technických
služieb mesta Zlaté Moravce.
„Cieľom tohto projektu
bolo vyčistiť a skrášliť okolie
sochy. Hlavnými aktivitami
bolo zbieranie odpadu, strihanie kríkov, kosenie trávnika a maľovanie zábradlia,
ktorým je pamätník ohradený,“ povedala Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia
strategických činností na

Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach.
Brigády sa zúčastnilo okolo 20 zamestnancov spoločnosti Arriva. Práce prebiehali
v dopoludňajších hodinách.
„Práve dobrovoľníctvom
sa snažíme ukázať, že nám
záleží na mestách a komunitách, v ktorých pôsobíme. Sme hrdí, že môžeme
postupne meniť Slovensko
na lepšie miesto pre život.
Navyše pomáhanie nás robí
šťastnejšími a spokojnejšími
a pomáhanie podporuje aj
tímového ducha a spoluprácu v tíme,“ povedala Eva
Šmitalová, jedna z dobrovoľníčok.
Peter Klimant
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Darovaním krvi bije srdce a žije nádej pre iných
Dobrovoľní darcovia, nenahraditeľný a neviditeľný
článok v poskytovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti oslavujú dňa 14. júna Svetový deň darcov krvi.
V tento výnimočný deň Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
vyjadrila vďaku všetkým dobrovoľným darcom, ktorí svojou
krvou nezištne podávajú pomocnú ruku pacientom bez
nároku na odmenu či uznanie
a zostávajú zahalení rúškom
tajomstva.
Hovorí sa, že človek je tvor
nepoučiteľný a častokrát sa
stáva, že zdravie si začne vážiť
až vtedy, keď ho stratí, má ho
podlomené alebo potrebuje pomoc a povzbudenie od
iných, najmä od svojich blízkych. Tí však nie vždy dokážu
plnohodnotne pomôcť. Ak
potrebuje liek či „umelú“ náhradu, ktorú nemožno vyrobiť
v laboratóriách, je odkázaný
na ochotu úplne neznámych

ľudí. Je to tak aj v prípade darovania krvi. Každoročné kampane poukazujú a zdôrazňujú, akí dôležití sú dobrovoľní
darcovia krvi pre udržiavanie
chodu sveta zachraňovaním
životov a zlepšovaním zdravia iných ľudí. „Je nevyhnutné,
aby sa darcovstvo krvi dostávalo hlboko do povedomia
ľudí, pretože pacienti, ktorí
krv potrebujú, zároveň potrebujú jej darcov. Krv je nenahraditeľnou tekutinou. Krv
nevieme vyrobiť, je vzácna,
vieme ju získať len od dobrovoľných darcov krvi,“ apeluje Nina Horniaková, riaditeľka
Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, ktorá zároveň pokračuje
„v mene vedenia nemocnice
chcem touto cestou úprimne

vyjadriť vďaku, vážime si každého dobrovoľného darcu
krvi, ktorý si vyčlení chvíľku
času pre iných, ťažko chorých
pacientov a príde darovať krv,“
pokorne dodáva N. Horniaková. Zlatomoravecká nemocnica eviduje vo svojej databáze
250 aktívnych dobrovoľných
darcov krvi. Transfúziu krvi
podáva pacientom s anémiou, pri základných ochoreniach najmä onkologických
a gastrointestinálnych a pooperačných stavoch. Zároveň
má každý pacient, v prípade
potreby, pripravenú transfúziu
aj pred operačným zákrokom.
Svetový deň darcov krvi
je pomerne „novým“ sviatkom, keďže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 14.
jún vyhlásila až v roku 2005.
Každoročne ho okrem WHO
koordinujú aj iné organizácie, napríklad Medzinárodná

federácia Červeného kríža
a Červeného polmesiaca,
Medzinárodná federácia krvi
a Medzinárodná spoločnosť
pre transfúziu krvi.
Úspešnému darovaniu krvi
predchádza kvalitná príprava. Je potrebné, aby bol darca dostatočne hydratovaný.
Večer pred dobrovoľným darovaním sa odporúča vypiť
minimálne 2 litre tekutín, zo
stravy vylúčiť mastné a tučné jedlá a vyhýbať sa tak psychickej ako aj fyzickej námahe.
Samozrejmosťou je nekonzumovať alkohol a pred odberom nefajčiť. V deň odberu sa
odporúčajú ľahké sacharidové
raňajky. Pretože dôsledná príprava a fyzický stav pacienta
sa prejaví na kvalite krvi, preto
ju netreba podceňovať.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

boli prvodarcovia. „Odobralo
sa celkovo 18 litrov krvi,“ povedala.
Primátorská kvapka krvi sa
v Zlatých Moravciach konáva pravidelne. Zväčša jedna
v lete a druhá v zime.
Pokiaľ ste túto akciu nestihli
a chcete darovať krv, urobiť
tak môžete priamo na pracovisku Národnej transfúznej
služby SR v Nitre. Odberové

hodiny sú v pondelok až piatok od 7.00 hodiny do 14.00
hodiny, v utorok až do 17.00
hodiny. „Na darovanie krvi sa
prosím objednajte na tel. č.
0910 836 678. Ďakujeme, že
nám pomáhate zachraňovať
životy,“ informuje Národná
transfúzna služba.

Primátorská kvapka krvi
Darcovia zo Zlatých Moraviec a okolia mali možnosť
opäť darovať krv. Začiatkom júna sa u nás konala tradičná Primátorská kvapka krvi. Darovať najvzácnejšiu
tekutinu prišlo niekoľko desiatok ľudí.
Primátorská kvapka krvi sa
uskutočnila v utorok 7. júna
2022 v dopoludňajších hodinách v priestoroch Mestského
strediska kultúry a športu Zlaté Moravce.
Darovať krv mohol prísť každý občan vo veku od 18 až

do 60 rokov, ktorý sa cítil byť
zdravý. Odber vykonali pracovníci Národnej transfúznej
služby, pracovisko Nitra. Podľa
vyjadrenia Lýdie Tábiovej, vedúcej sestry a koordinátorky
mobilných odberov, darovať
krv prišlo 43 darcov, z toho 4

Peter Klimant
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Sviatok našich najmenších sme oslávili vo veľkom
Oslava Medzinárodného dňa detí sa v Zlatých Moravciach uskutočnila v nedeľu 5. júna 2022 v areáli Mestského štadióna. Podujatie si prišli vychutnať stovky detí aj
so svojimi rodičmi.
Organizátorom podujatia bolo už tradične Mesto
Zlaté Moravce spoločne
s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ). Hlavný
program začal o 15.00 hodine.
Otvoril ho poverený riaditeľ
MSKŠ Ivan Horvát a primátor Zlatých Moraviec Dušan
Husár. „Všetkým deťom v Zlatých Moravciach prajem pri
príležitosti Medzinárodného
dňa detí všetko dobré. Prajem

im, aby vyrastali v príjemnom
mierovom prostredí a nech sa
už tešia na prázdniny, ktoré
prichádzajú,“ povedal primátor Husár.
Po otvorení programu prišla na rad zábava, konkrétne
interaktívna rozprávka Nemo
a Dorry, po nich nasledovala bublinková show – kamarát Buble. Bublinky vystriedali
chlpáči. Vystúpil kynologický
klub so svojim programom

„Pes, môj kamarát“. Okrem
toho si detičky mohli pozrieť
vystúpenie sokoliarov a na
záver bola pripravená tanečná show skupiny Old School
Brothers.
Pripravené boli i sprievodné,
neplatené akcie, ktoré boli rozmiestnené po celom areáli štadióna – športové aktivity PFA
s maskotom Vionkom, pozemný hokej, tenis, atletika, maľovanie na tvár, kreatívny workshop
– zvieratká z balónov, vozenie
na poníkoch, fotenie LK SMILE
BOX a ukážky z práce hasičského a záchranného zboru, mestskej polície a štátnej polície.

V areáli štadióna sa nachádzali i platené atrakcie ako
elektrické autíčka, kolotoče
a vozenie na skutočnej ťave.
Samozrejmosťou boli i viaceré
stánky s občerstvením a darčekovými predmetmi.
Vedenie mesta vyslovilo
poďakovanie všetkým organizátorom, ktorí sa zapojili do
prípravy osláv Dňa detí. „Po
dujatie dopadlo na jednotku
a už teraz sa tešíme na ďalší
ročník,“ povedal na záver primátor Dušan Husár.

a dobre si zašportovali,“
uviedlo vedenie MSKŠ.
Realizované s finančnou

podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Peter Klimant

Peter Klimant

Zašportuj si s nami
Predskokanom osláv Dňa detí bola v tomto roku športová akcia pod názvom Zašportuj si s nami. Konala sa
na Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach v nedeľu
5. júna 2022.
V poradí šiesty ročník
podujatia pripravilo mesto
Zlaté Moravce v spolupráci
s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ) Zlaté
Moravce. Športovať sa začalo dve hodiny pred začiatkom osláv Dňa detí, o trinástej hodine.
Na deti čakali viaceré športové aktivity – pozemný hokej, kopanie penált, tenis

a atletika. Pre najmenšie deti
boli pripravené rozprávkové
športové súťaže. Zapojiť sa
mohli všetky deti zo Zlatých
Moraviec a širokého okolia.
Akciu detí sprevádzala Požitavská futbalová akadémia
FC ViOn a maskot Vionko.
„Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie
tohto podujatia. Veríme,
že sa deti dobre zabavili
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Spomienkový večer na Petra Lipovského a Petra
Mankoveckého
V sobotu 11. júna 2022 vo večerných hodinách sa na nádvorí Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach uskutočnila spomienková akcia na Petra Lipovského a Petra Mankoveckého, alias Lipiho a Mankyho.
Peter Mankovecký bol rodák zo Zlatých Moraviec, absolvent Gymnázia Janka Kráľa,
herec, režisér, autor scénickej
hudby, textár, hudobník a pedagóg na fakulte herectva
VŠMU Bratislava.
Peter Lipovský bol rodák
z Veľkých Vozokán, takisto absolvent Gymnázia Janka Kráľa,
scenárista a textár. Obaja odišli
predčasne. Skupina ich priateľov sa rozhodla zorganizovať
na ich počesť špeciálny hudobný večer.

„Myšlienka zorganizovať toto
podujatie sa zrodila v novembri minulého roka. Obaja chalani milovali hudbu, bola ich
celoživotným súpútnikom, vášňou, osudom. Obaja boli priam
ponorení do hudby. Manky napísal scénickú hudbu pre viac
ako sto divadelných inscenácií
azda pre všetky divadelné súbory na Slovensku, Lipi pripravil spolu s Milanom Vyskočánim sedem albumov pre Szidi
Tobias,“ povedal jeden z organizátorov Juraj Brezina.

Na koncerte vystúpili viaceré
hudobné zoskupenia - LOAN,
Krstní otcovia, Embryo, Vyskočko Chalaňko Trio, Carpe
Diem, SKD Pozitív a Luvver.
Moderátormi večera boli Alena Pajtinková a Juraj Kemka.
„Akcia dopadla výborne, splnila všetko, čo sme od nej

očakávali, skvelá atmosféra,
výborné výkony hudobníkov, organizačne zvládnuté na
profesionálnej úrovni,“ zhodnotil podujatie Juraj Brezina.

Peter Klimant

Návšteva banky lásky v Banskej Štiavnici
Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s mestom
Zlaté Moravce dňa 21. júna 2022 zorganizovali exkurziu
do Banskej Štiavnice. Na exkurziu boli vybratí tí žiaci
a študenti základných a stredných škôl, ktorí sa zúčastnili recitačnej súťaže k 200. výročiu narodenia Janka Kráľa.

A prečo do Banskej Štiavnice? Mestečko je považované
za jedno z najkrajších na Slovensku. Banskú Štiavnicu prezývajú aj slovenská Verona. Na
prebádanie jej krás a vychutnanie jej jedinečnej atmosféry
postačí aj deň.
Mesto lásky – talianska Verona

má svoj bájny príbeh Rómea
a Júlie. Banská Štiavnica má
príbeh skutočný, príbeh nenaplnenej lásky Andreja Sládkoviča a jeho osudovej Maríny,
ktorý básnik pretavil do 2 900
veršov a vytvoril tak najdlhšiu
ľúbostnú báseň na svete.
Opraviť Dom Maríny

v Banskej Štiavnici a pripomínať si tak tento príbeh lásky sa
rozhodli aktivisti z neziskovej
organizácie. Vytvorili tak unikátne miesto – Epicentrum
lásky a jeho srdcom a hlavnou
atrakciou je Archív Lások, ktorý tvorí práve 2 900 veršov rukopisu básne Marína. V týchto
veršoch je pre návštevníkov
pripravených takmer stotisíc
schránok lásky. Každá schránka reprezentuje jedno písmenko, znak alebo medzeru
básne a môže uchovávať správu či odkaz. Zamilovaní, ktorí
toto miesto navštívia, si môžu
tiež svoju lásku odmerať v láskomeri.
Návšteva banského mesta
bez „sfárania“ by sa ani nerátala. Banská Štiavnica ponúka
zastávok s baníckou tematikou
hneď viacero. Všetko tu má
spojitosť s baníctvom a mesto
aj hory naokolo sú dlhoročnou
banskou činnosťou pretkané,

a to doslova, tisíckami kilometrov podzemných chodieb.
Najnavštevovanejšou baňou
je Banské múzeum v prírode.
Nachádza sa 1,5 km od centra a jeho prehliadka trvá asi
1,5 hodiny. Známa je aj Štôlňa Glanzenberg, ktorá sa nachádza priamo v meste, fárali
tu ich cisárske veličenstvá pri
návšteve Štiavnice. Kratučká
štôlňa Michal je vhodná aj pre
malé deti a nachádza sa priamo pri Turistickom informačnom centre. Prejdete ju za 10
minút a na jej konci si môžete
obzrieť rôzne minerály v Mineralogickej expozícii, o ktorú tiež
deti a študenti prejavili veľký
záujem.
Po prehliadke mali možnosť
študenti ochutnať špeciality
miestnej gastronómie, kávičku a zákusok miestnej kaviarne
Divná pani.
PaedDr. Klaudia
Ivanovičová
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Klaňanie troch kráľov v umeleckej tvorbe
Františka Horniaka
Spolok pre záchranu prírodného a kultúrneho dedičstva našich predkov Zlaté Moravce v spolupráci
s Mestom Zlaté Moravce, Mestským strediskom kultúry a športu a Slovenskou poštou, a.s. usporiadalo prezentáciu poštovej známky Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec, ktorej súčasťou bolo otvorenie výstavy
To najlepšie z tvorby Františka Horniaka.
Prezentáciu autorovej tvorby
otvoril 9. júna 2022 v priestoroch MSKŠ moderátor podujatia a regionálny historik Marián
Tomajko. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ, Albert
Jurík (husle), Ján Dodok (gitara),
Kristína Kováčová (spev) a Štefan Jurík (doprovod).
Vo svojom príhovore k návštevníkom pán Tomajko priblížil stručné dejiny mesta od
jeho najstarších čias a históriu
obrazu Klaňanie troch kráľov,
ktorý pochádza z roku 14401450 a do roku 1910 bol súčasťou krídlového oltára interiéru
farského Kostola sv. Michala
Archanjela v Zlatých Moravciach. Gotický obraz, podľa ktorého bola vyhotovená
poštová známka, sa v súčasnosti nachádza v Prahe. V príhovoroch vzácnych hostí bola
vyzdvihnutá vysoko profesionálna práca známkovej rytiny
a umelecká hodnota výtvarných námetov pre poštové
známky Františka Horniaka.
Kultúrneho podujatia sa zúčastnili vzácni hostia, poslanec
NR SR a podpredseda NSK Mgr.
Marián Kéry, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Slovenskej pošty Ing. Martin
Ľupták PhD., riaditeľ úseku generálneho riaditeľa Slov. pošty
Ing. Teodor Kvapil, primátor
mesta Zlaté Moravce PaedDr.
Dušan Husár, vedúci POFIS
a poštového múzea Bratislava
Mgr. Martin Vančo PhD., jednatel a riaditeľ tiskárny Hradištko

s.r.o. Praha-západ Ing. Jaroslav
Štefek, programová mana
žérka MSKŠ a poslankyňa MsÚ
PaedDr. Klaudia Ivanovičová,
prednosta MsÚ Ing. Marián Kováč, sv. Gabriel, spoločenstvo
kresťanskej filatelie Trenčianska
Teplá Mons. Ján Vallo a filatelisti z rôznych krajov Slovenska,
starostovia obcí zo Žikavy, Topoľčianok, Choče a ďalší hostia.
Život a dielo Františka
Horniaka.
Narodil sa v roku 1956 v Žikave pri Zlatých Moravciach.
Vyštudoval Strednú umeleckopriemyselnú školu na spracovanie kovov v Kremnici, odbor plošné a plastické rytie
kovov pod vedením prof. Terézie Brezányovej akad. mal..
V roku 1981 získal zamestnanie ako rytec poštových pečiatok v Technickej ústredni
spojov v Bratislave a o rok
neskôr príležitostných poštových pečiatok. Tesne pred
rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky
v roku 1991 prešiel k tvorbe
poštových známok vďaka doc.
Martinovi Činovskému, ArtD.
Úspešný autor poštových
známok patrí v súčasnosti
k najplodnejším slovenským
rytcom. Od jeho poslednej
výstavy realizovanej Slovenskou poštou, a.s. v roku 2016
pri príležitosti autorových
60. narodenín, získal rekordné množstvo ocenení doma
i v zahraničí.

František Horniak
Vrcholom autorovej umeleckej tvorby sa stala poštová známka UMENIE:
Klaňanie troch kráľov zo
Zlatých Moraviec, ktorá je
svetovým unikátom.
Umelecké dielo je vytlačené vo formáte hárčeka na
základe piatich samostatne
vyrytých oceľových štočkov,
technikou doteraz v takej
veľkosti neprekonanou. Poštová známka okrem viacero
významných ocenení získala v minulom roku Krištáľovú známku, ktorú jej udelil
generálny riaditeľ Slovenskej
pošty, a.s. za najlepšiu emisiu
roka, cenu Najkrajšej známky roka získala od ministra
dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vzhľadom na
výnimočnosť tejto poštovej
známky sa dá predpokladať,
že v tomto roku autorove dielo získa ďalšie významné medzinárodné ocenenia.
Na podujatí bola predstavená aj nová kniha z vydavateľstva SAV s názvom Téma
Troch kráľov v umení a kultúre, ktorá ponúka komplexný pohľad na vianočný motív
Klaňania troch kráľov v umeleckom spracovaní od biblických čias po súčasnosť od
editora Ivana Geráta.

Na výstave To najlepšie
z tvorby Františka Horniaka nájdeme aj Najlepšie
vytlačenú známku sveta
v súťaži v Pekingu Umenie:
Alfonz Mucha z roku 2016.
Medzi vystavenými exponátmi poštových známok autora
dominujú rytecké práce ocenené doma a v zahraničí za posledných 5 rokov. Známka 450.
výročie narodenia Jána Jessenia (1566 -1621) v roku 2016,
Umenie: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči (2017),
M.R. Štefánik a česko-slovenské
légie, 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho
a veľkomoravského arcibiskupa,
1. miesto v kategórii Najlepší dizajn hárčeka poštovej známky
v Pekingu v roku 2016, 550. výročie založenia Academie Istropolitany (2015), rytecké prepisy
Petra Michala Bohúňa a ďalšie
diela autora.
Podujatie podporili: Víno
Topoľčianky p.Kukla, Potraviny-Zachenský, Optima- Jednota, Hotel Eminent, Pramos-Raček, Tivan p.Tonka,
Picéria Župan p.Šimon, cukráreň a pekáreň Kama, Vodostav
p. Orovnický, SOŠ p.Halgaš,
Mesto Zlaté Moravce a MSKŠ.
Anton Kaiser
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Každodenný život na hrade Hrušov
Katedra archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Ponitrianskym múzeom a Združením na záchranu stredovekého architektonického dedičstva Nitrianskeho kraja
- LEUSTACH usporiadala v Mestskom múzeu v Zlatých
Moravciach výstavu archeologických nálezov z hradu
Hrušov a prvú z cyklu prednášok o jeho obnove.
Vernisáž výstavy otvorila
v utorok 7. júna 2022 krátkym
príhovorom k návštevníkom
riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre Mgr. Patrícia Žáčiková a privítala vzácnych
hostí, kurátorku výstavy Mgr.
Stanislavu Blahovú s manželom PhDr. Jozefom Blahom
a súčasne autorov prednášky, odborného garanta
výstavy doc. Mgr. Zuzanu
Borzovú PhD., ktorá sa poďakovala za podporu celého
podujatia a stavebného historika Ing. arch. Martina Bónu
PhD. a všetkých milovníkov
histórie.
18 rokov obnovy hradu
Hrušov a jeho archeologický výskum.
Dr. Blaha vo svojej prednáške o obnove hradu Hrušov a jeho archeologickom
výskume vyzdvihol neoceniteľnú prácu dobrovoľníkov, ktorí dokázali v pomerne krátkom čase oživiť jednu
z našich najkrajších stredovekých pevností. Svoju činnosť
začínali s deťmi roku 2004
v rámci záujmových útvarov
súčasne aj na hrade Gýmeš.
Po založení OZ LEUSTACH
25.decembra 2005 začínali sa na hrade Hrušov vykonávať prvé murárske práce
a v ďalších rokoch skultúrňovať Gýmeš a Živánska veža
osadením dopravného značenia a informačných tabúľ.
Organizovali sa Hradné slávnosti, workshopy, projekty
s mládežou, vybudovala sa
Vzdelávacia zóna a pod..

Hrad Hrušov bol v ohrození nielen v čase tureckej
okupácie, ale aj rabovaním vojskami cisárskeho
generála pri hľadaní pokladu Alžbety Rákociovej
v roku 1708.
Rýchly zánik chátrajúcej
pamiatky pozastavila až konzervácia zrúcaniny v rokoch
1928 - 1930. O jeho záchranu, bezpečné sprístupnenie
a obnovu sa usiluje z iniciatívy OZ LEUSTACH od roku
2013 počas ôsmich sezón
archeologického výskumu
PAMARCH s.r.o. - Mgr. Róbert Daňo PhD. (2013 - 2015).
Z Katedry archeológie UKF
Nitra sa podarilo doc. Bielichovi PhD. (2018 - 2021)
získať veľké množstvo hnuteľných archeologických
nálezov, ktoré dokumentujú každodenný život na hrade, ako remeselnícku výrobu a čo obsahovala hradná
kuchyňa. K nehnuteľným archeologickým nálezom patrí
napríklad objavenie parkanového múru a oporného
piliera druhého padacieho
mosta.
Stredovekú pevnosť vybudovanú v 13. storočí spočiatku obklopoval jednoduchý
hradobný múr prevyšujúci
vnútornú obytnú zástavbu s nádvorím a vstupnou
bránou. V 15. storočí došlo
k zdokonaleniu obvodového opevnenia, vybudovaniu parkanovej hradby a pristavenie obrannej vežičky.
V ďalšom období sa uskutočnilo viacero prestavieb

a vybudovanie dvoch nových palácov a delových
bášt. Dlhodobé turecké
nebezpečenstvo Rákociovci riešili ďalším opevnením
hradu. Nad vstupnou bránou
zanechali meno posledného
stavebníka a rok ukončenia
obnovy hradu 1662.
K unikátnym archeologickým nálezom hradu patria fajky vyrobené
z bielej kaolínovej hliny
holandského typu.
Prvými výrobcami hlinených
fajok na európskom kontinente boli anglickí hrnčiari. Najväčší rozmach fajčiarskej výroby nastal v 17. storočí, kedy
sa toto remeslo rozšírilo aj na
územie Uhorska. K nám sa dostalo pravdepodobne z bojísk
Tridsaťročnej vojny.
Archeologickým výskumom
sa na Hrušovskom hrade v rokoch 2013 - 2021 získalo 101
mincí, výplatná banícka
známka a jeden žetón. Z keramických nálezov dominuje
kuchynská keramika, ktorú zastupujú najmä hrncovité nádoby. Osteologický materiál z kuchyne umožnil vytvoriť obraz
o stravovacích návykoch obyvateľov hradu z obdobia konca
stredoveku.
Hrušovský hrad patril
k hradom Slovenska, kde

sa vystriedalo veľa majiteľov.
Prvým jeho majiteľom bol
Matúš Čák Trenčiansky, ktorému patrili viaceré dediny
Tekovskej župy, ako Skýcov,
Veľká a Malá Lehota, Jedľové Kostoľany, Hostie, Žikava,
Kňažice, Machulince a dnes
už zaniknuté Podhradie, Kendy a Bory. Po Matúšovej smrti
stredoveká pevnosť dvakrát
vo svojich dejinách patrila uhorskému palatínovi, raz
ostrihomskému arcibiskupovi, kráľovskému komorníkovi,
chorvátsko-slavónskemu bánovi, bratislavskému županovi
a nakoniec vodcovi posledného stavovského povstania
proti Habsburgovcom. Za vlády kráľa Žigmunda Luxemburského došlo sedemkrát k výmene pánov Hrušova a jeho
najdlhším a posledným majiteľom bol 84 rokov rod Rákociovcov.

Anton Kaiser
Zdroj: Ponitrianske múzeum
v Nitre Katedra archeológie UKF
v Nitre Združenie na záchranu
stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja
- LEUSTACH
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Koncert a výstava žiakov ZUŠ Požitavia
Milí priatelia, dovoľte mi, aby
som sa v mene kolektívu Základnej umeleckej školy Zlaté Moravce s vami podelila
o nezabudnuteľné momenty
z podujatia pod názvom "Koncert a výstava žiakov ZUŠ Požitavia", ktoré sa uskutočnilo
25. mája 2022 v divadelnej
sále MSKŠ. Tento rok toto
podujatie obohatilo kultúru mesta Zlate Moravce pod
záštitou našej Základnej umeleckej školy.
História koncertu Požitavia
sa datuje od roku 2010, ktorý sa uskutočnil vo Vrábľoch,
kedy prvým organizátorom
tohto stretnutia piatich Základných umeleckých škôl
bola pod záštitou ZUŠ Imricha
Godina. Koncert a výstava ZUŠ
Požitavia vznikli spoločnou
myšlienkou vtedajších riaditeľov Základných umeleckých
škôl Jozefa Vrábela a Gejzu
Hlavatého a  spojila tak požitavský región umením.
Pod touto nádhernou myšlienkou sú združené školy :
ZUŠ Hurbanovo, ZUŠ Nové

Zámky, ZUŠ Vráble, ZUŠ Šurany, ZUŠ Zlaté Moravce. Každorone sa koncert uskutočňuje
v jednom zo spomínaných
miest. Po dvojročnom kultúrnom tichu kvôli pandémií Covid 19 sme nesmierne šťastní,
že sme mohli zorganizovať
toto podujatie v našom meste.
Koncert ZUŠ Požitavia je nielen spojením pestrofarebného umenia, ale aj prepojenie
regiónu, ktoré už 12 rokov dokazuje silu spojenia, silu priateľstva, spolunáležitosti, spolupráce a výmenu cenných
skúsenosti. Tvoríme jeden celok v osobnom každodennom
zápase a podujatie, ktoré sme
v spolupráci s mestom Zlaté
Moravce a MSKŠ vytvorili, darovalo nám samotným i tým,
ktorí nás vnímali ako celok krásy a harmónie.
Milí priatelia, dovoľte mi,
aby som poďakovala všetkým Základným umeleckým
školám Požitavia, pedagógom a žiakom za umelecký program a výtvarné práce, ktoré prostredníctvom

vernisáže spoludotvárali
umelecký dojem a prepájali
umenie regiónu. Dovoľte mi
poďakovať vám, naši priaznivci a diváci, ktorí ste nás celým koncertom sprevádzali
veľkým potleskom, ďalej mi
dovoľte vysloviť poďakovanie pánovi primátorovi mesta PaedDr. Dušanovi Husárovi a ďalšie špeciálne ďakujem
patrí pánovi riaditeľovi Strednej odbornej školy obchodu
a služieb PaedDr. Štefanovi
Halgašovi za zorganizovanie
a zabezpečenie slávnostného pohostenia. Srdečná vďaka patrí aj MSKŠ za vyčarenie

príjemnej atmosféry koncertu
výstavy detských prác a spoločenského večera.
Koncert a výstava ZUŠ Požitavia bol časom, kedy sme
na chvíľu zastavili čas pri spoločných rozhovoroch a nadväzovaní nových priateľstiev
umeleckých i ľudských. Budem v mene všetkých mojich
kolegov za celú ZUŠ Zlaté Moravce vďačná, ak si každý z nás
odniesol čriepky krásy umenia
a naša namáha a hrdosť tvorila
tento deň históriu.
Mgr. Zuzana
Molnárová DiS. art.

Detský folkórny festival „Tam na tej lúke“
Máme za sebou 4. ročník
Detského folklórneho festivalu “Tam na tej lúke” , ktorý sa
konal 18. júna 2022 v Chyzerovciach. Sme radi, že sme mohli
privítať skvelé detské súbory

z Veľkej Mani – DFS Dolinka,
Hostí – DFS Fialôčka a Jedľových Kostolian – DFS Briežok.
Popri tancoch a spevoch si
mohli deti vyrobiť niečo pekné v tvorivých dielničkách.

Tento festival sa realizoval
za finančnej podpory Mesta
Zlaté Moravce a Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Ďalej nás podporili: OZ Zlatňanka, Buwag s.r.o., OZ Platan,
OZ Chyzerovce.

Veľmi pekne všetkým ďakujeme. A nezabudnime ani na
rodičov našich detí zo Zlatňanky, ktorí nám pomáhali
s úpravou areálu a aj nosením
detí na nácviky.
Monika Hrušková
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Mojmírka v Štúrove
Po troch rokoch sa štyridsať
žiakov našej školy zúčastnilo
v dňoch od 16. mája do 20.
mája 2022 plaveckého výcviku na termálnom kúpalisku
Vadaš v Štúrove. Za krásneho počasia sa naši žiaci učili
plávať a aj sa zdokonaľovali
v plávaní.
Absolvovali tiež výletnú
plavbu po Dunaji a vyskúšali
si vodné bicykle. Večer potom strávili na športoviskách

pri futbale, vybíjanej a volejbale.
Na úspešnom priebehu tejto akcie sa podielali pani učiteľky Denisa Šegedová, Monika Hrušková, Eva Klimantová
a vedúci výcviku učiteľ Róbert Bezák.
O zdravie žiakov sa starala
diplomovaná sestra pani Mária Bónová.
Mgr. Róbert Bezák

Naša trieda číta
Naša trieda číta je krásny projekt, ktorý prebieha aj
v triedach Novoškoly na Základnej škole, Robotnícka 25
v Zlatých Moravciach.
Práve tu sa odohráva niečo
jednoduché, a predsa mimoriadne, lebo skvalitňuje životy detí, rodičov, celých rodín
a má veľký vplyv aj na výchovno-vzdelávací proces. Ruku na
srdce, kto z nás pokračuje v čítaní deťom nahlas, aj keď už začnú
drať školské lavice? A ruku na srdce, pre koľkých z nás je rozprávka čítaná či rozprávaná mamou,
tatom, babkou či dedom jednou
z najkrajších spomienok?
Cieľom projektu je povzbudzovať deti k čítaniu rôznymi
technikami a podpornými inovatívnymi metódami. Ukázať im,
že spoločné čítanie môže byť
naozaj veľkým dobrodružstvom,
dodať im odvahu, aby sa naučili

dobre čítať a neskôr ich podporiť práve výberom vhodnej knihy pre samostatné čítanie. Aby
kniha mohla vyjaviť všetky kúzla,
ktoré dokáže, musí dieťa naozaj
zaujať. V projekte sa držíme odporúčaných titulov, ktoré podľa
svojho obsahu zaujmú malého
čitateľa. Vyberáme knihy, ktoré
deťom prinášajú radosť a zážitok, knihy, ktoré sú zábavné, kvalitné a krásne.
A ako to vyzerá v praxi? Pani
učiteľka každé ráno číta deťom
príbehy, občas aj celé knihy
v rámci ranného kruhu na koberci.
Pravidelne do triedy chodia
čítať aj rodičia detí. Vznikol dokonca aj poradovník na čítanie,

keďže záujem bol veľmi veľký.
Atmosféra v triede láka aj starších súrodencov detí. Tí si zvedavo a zodpovedne vyberajú
vhodné tituly, aby mladších poslucháčov zaujali a zabavili.
Pre každého návštevníka triedy je úžasným zážitkom vidieť
deti, ako sa vedia ponoriť do
deja príbehu a dychtivo ho sledovať.
Prečítanú knižku majú deti
možnosť nasledujúce týždne
bližšie objavovať a spoznať.
Priamo v triede je zriadená
triedna knižnica s knihami, ktoré sú pútavé, svieže a moderné.
Cieľom knižnice je pomôcť deťom zaľúbiť sa do kníh. A to sa
jej aj darí! Knižky stále na dosah
lákajú deti zalistovať si v nich
a pozrieť/prečítať, čo ich zaujíma. Triedne čítanie sa rozmohlo
do takej miery, že deti samy nosia do školy knihy, ktoré ich niečím zaujali a ich referencie sú
najlepším dôvodom na to, aby
si so záujmom prečítali knihu aj
spolužiak či spolužiačka.
Čitateľská vášeň prerástla aj za
priestor triedy. Deti pravidelne
navštevujú školskú a aj mestskú
knižnicu, ktorá sa nachádza priamo v budove Základnej školy
Robotnícka. Rady si čítajú aj vonku na dekách, pod stromami, či

v átriu na lavičkách.
Naším cieľom je projekt posúvať aj ďalej, na chodbách vytvoriť čitateľské kútiky a hniezda,
aby sa všetky deti v škole mali
možnosť počas dňa začítať a oddýchnuť si s dobrou knižkou.
Čo dodať na záver? V dnešnej
rýchlej dobe, keď knihy majú
mnoho konkurentov začínajúc televíziou a nekončiac mobilmi, je veľmi dôležité nájsť si
chvíľu pre seba, pre knihy. Knižka spomalí, zrelaxuje, zapojí
predstavivosť, naladí... dieťa aj
dospelý v nej nájdu odpovede
na rôzne otázky a často filtruje a uvoľňuje emócie jemným
a užitočným spôsobom. V neposlednom rade rozširuje slovnú
zásobu a vzdeláva. Skúsenosť
nás učí, že kto sa do kníh zamiluje v detstve, zväčša sú mu knihy
dobrým priateľom po celý život.
Nemusíte byť učiteľkou v triede
alebo rodičom dieťaťa. Stačí, že
budete okolo seba šíriť lásku ku
knihám a ono je to nákazlivé.
Ak sa riadite heslom, lepšie raz
vidieť, ako stokrát počuť, tak sa
k nám príďte pozrieť, ukážeme
vám, ako to celé funguje a radi sa
s vami podelíme o radosť a vášeň v oblasti vzdelávania.
OZ Novoškola
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SOŠ polytechnickú navštívili študenti a učitelia
zo 4 krajín Európy
Aj v tomto roku naša škola,
SOŠ polytechnická v Zlatých
Moravciach, pokračuje v dlhoročnej tradícii realizácie medzinárodných projektov, v ktorých spolupracuje s viacerými
podobnými školami z celej
Európy a zvyšuje tak atraktivitu ponúkaných študijných
a učebných odborov. Tak sa
v uplynulých dňoch na našej
škole konalo v aktuálnom školskom roku už druhé hostiteľské
projektové stretnutie v rámci
programu ERASMUS+.
Stretnutie s partnermi z litovského Kaunasu, maďarskej
Nýregiyhazy, a rumunskeho
Satu-Mare (hist. Satmár) a tureckého Kayseri sa konalo
v termíne od 23. mája – do
27. mája 2022. Toto stretnutie
bolo zároveň druhým stretnutím v poradí v projekte a nasledovalo po stretnutí v Maďarsku. Privítali sme na ňom
spolu 22 študentov a 9 sprevádzajúcich učiteľov.
„Verschiedene Kulturen – Gemeinsame Identität „ v preklade „Rôzne kultúry - spoločná
identita“ je projekt zameraný
na inklúziu, kultúrnu rozmanitosť, občianstvo - aktívna EÚ.
Ciele tohto projektu sú: porozumenie príčin a účinkov marginalizácie (vylúčenia) a predsudkov v našej spoločnosti,
stimulácia/podpora sociálnych a medzi-kultúrnych kompetencií, stimulácia digitálnych
zručností učiteľov a študentov,
objavovanie umenia ako nástroja na podporu inklúzie.
Partnermi, okrem našej školy sú školy: Melikgazi Kayseri Lisesi Turecko, Nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium Maďarsko , Kauno r. Akademijos Ugnes Karvelis gimnazija Litva a Liceul

Teoretic German Johann Ettinger Rumunsko. Komunikačným jazykom je nemecký
jazyk.
Počas piatich pracovných dní
zahraniční študenti a ich sprevádzajúci učitelia absolvovali
na SOŠ polytechnickej starostlivo pripravený program,
ktorý bol vyskladaný z množstva pracovných aktivít a samozrejme opäť doplnený aj
o kultúrno-historické a relaxačné zážitky.
Zahraničných hostí sme
v prvý deň privítali v aule
školy, nasledoval kultúrny
program pripravený študentami a predstavenie partnerov.
Po chutnom obede v školskej jedálni sme sa ponáhľali
do obradnej siene MSKŠ, kde
všetkých prijal primátor mesta Zlaté Moravce pán Dušan
Husár.
Prvý deň sme zavŕšili workshopom, v ktorom sme vytvárali spoločný časopis na
tému vylúčenie a predsudky.
Každá krajina pripravila článok v nemčine na danú tému
v konkrétnej krajine, škole. Ak
Vás problematika zaujíma, môžete si náš časopis pozrieť pod
článkom.
Na záver prvého pracovného dňa sme pre našich hostí
pripravili spoločnú „grilovačku“ v priestoroch QUADRATON
klubu v Zlatých Moravciach.
V dopoludňajších hodinách
druhého dňa stretnutia sme
navštívili súkromnú základnú
školu Guliver v Banskej Štiavnici. Školu, ktorá mení hranice vzdelávania a rozvoja detí,
ponúka deťom jedinečný
systém vzdelávania, podporu a unikátne zázemie. Počas
celej prehliadky nás sprevádzala riaditeľka školy PaedDr.

Anežka Slančíková, ktorej aj
touto cestou ĎAKUJEME za jej
prijatie a ochotu venovať nám
svoj čas.
Naši projektoví partneri
navštívil aj Banskú Štiavnicu,
mesto, ktoré je zapísané do
zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO.
Tretí pracovný deň sme v dopoludňajších hodinách hosťom zorganizovali prehliadku
školy, kde sme sa pochválili
hlavne najnovším technickým
vybavením, ktoré sme získali
v projekte IROP.
Program pokračoval pracovným workshopom v ŠPECIÁLNEJ ZŠ v Zlatých Moravciach,
v tejto súvislosti chceme poďakovať pani riaditeľke PhDr. Zite
Záhorskej za srdečné prijatie.
Na záver tretieho dňa sa konal večierok spojený so slávnostnou večerou, na ktorom
pozvaným hosťom prezentovali všetci projektoví partneri
svoju kultúru prostredníctvom
svojich krojov a tancov.
Tretí a štvrtý deň sa slovenskí študenti a učitelia podujali
predstaviť svojim hosťom Slovensko aj z pohľadu geografie a histórie. Predstavili sme
im regióny Pohronia, Liptova a Tatier, kde sme navštívili Banskú Bystricu, Liptovský
Mikuláš, Starý Smokovec, Hrebienok, Donovaly, Vlkolínec,
ktorý je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry

a ako pozoruhodne zachovaný sídelný celok, pozostávajúci
z typických zrubových objektov charakteristického stredoeurópskeho typu je od roku
1993 zapísaný do Zoznamu
Svetového dedičstva UNESCO.
Demänovskú dolinu a očarujúcu panorámu Tatier sme
našim hosťom ponúkli z Hrebienka, kam sme sa vyviezli
známou pozemnou lanovkou.
Tou cestoval v minulosti aj nezabudnuteľný Svätý otec Ján
Pavol II, či anglická kráľovná.
Keďže nám v programe počas
večerov zostalo trošku času aj
na relax, pobyt na Liptove sme
doplnili návštevou vodného
parku Bešeňová.
Týždeň pobytu našich hostí prebehol vďaka pestrému
programu veľmi rýchlo a naši
hostia sa opäť vrátili do svojich domovských škôl ku každodenným povinnostiam.
Z ich reakcií však vieme, že
si odniesli nové vedomosti,
množstvo zážitkov, vytvorili
sa nové priateľstvá. Naši študenti a učitelia si zasa mohli
vyskúšať, ako chutí rola hostiteľa, naživo si precvičiť jazykové schopnosti. No a naše školy
majú k sebe znova o čosi bližšie. To bolo hlavným zámerom
predkladateľky a koordinátorky projektu: Mgr. Zuzany Čižmárikovej, učiteľky v Strednej
odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach.
Mgr. Dušan Turčan
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Investujte do našej planéty tak, ako sme to
urobili my, žiaci ZŠ MOJMÍROVA
Čo by ste urobili, ak by vám
niekto povedal, aby ste „investovali do našej planéty“?
Na stránke Earth day: The Official Site sa tento rok objavila
práve táto téma – „Invest in
our planet“ - „Investujte do našej planéty“. Organizácia pre
Earth day na svojej stránke
vyzvala ľudí, aby sa prostredníctvom vyše 50-tich environmentálnych akcií a tipov
aktívne zapojili a premenili
tak každý deň na Deň Zeme.
Akcia bola organizovaná na
celom svete prostredníctvom stránky - https://www.
earthday.org/earth-day-2022.
V našej škole sme sa rozhodli, že sa taktiež zapojíme do
tejto výzvy a venujeme Dňu
Zeme nielen jeden deň. S aktivitami sme preto začali
v apríli a skončili začiatkom
júna. Pre žiakov sme pripravili prezentáciu (prezentáciu
si môžete pozrieť na stránke
školy), v ktorej si žiaci našli už

spomínané tipy, ako „investovať do našej planéty“. Spomedzi mnohých tipov, ktoré
žiaci uviedli ako svoju investíciu, vyberáme: „používaj internet, nie stromy“, „prejdi na
opakovane použiteľné vrecká
a opakovane použiteľnú fľašu“,
„prejdi na online fakturáciu“,
„kompostuj“, „nakupuj lokálne potraviny“, „pestuj biozáhradku“, „vynechaj plasty,
kupuj výrobky v skle a v papieri“... a mnohé ďalšie. Tieto
tipy naši žiaci nielenže doma
robia, ale symbolicky ich vhodili = investovali na papierikoch do planéty, ktorú vyrobili šikovní piataci na krúžku
Kreatívne tvorenie. Okrem
papierovej planéty si vyrobili piataci aj malé symbolické
planétky z machu a vlny. Jednou z aktivít bolo uskutočniť
kvíz s environmentálnou tematikou v škole a my sme do
kvízu zapojili deviatakov. Overili si tak mnohé vedomosti

z ekológie a environmentalistiky. Udržateľná móda bol ďalší z tipov z prezentácie. S piatakmi sme si preto vyrobili zo
staršieho trička nové batikované tričko len s pomocou
šnúrok a farby na textil. Farby
hrali hlavnú úlohu aj pri dotváraní plátennej tašky, ktorú
použijú deti miesto plastovej.
Každé tričko a taška sú originálne, a to sa deťom naozaj
veľmi páčilo. A že naši žiaci sú
kreatívni, potvrdili aj pri tvorení prívesku - planéty z modelovacej hmoty. Všetky tieto

aktivity sme venovali našej
planéte. Sme radi, že sviatok
Deň Zeme u nás v škole netrval iba jeden deň, ale viac
ako jeden mesiac. Uvedomujeme si zároveň, že našej planéte určite nebude stačiť iba
mesiac. Chceme preto viesť
deti k tomu, aby pokračovali
v tých aktivitách počas celého
roka a brali to ako „investíciu“
nielen pre planétu, ale hlavne
pre svoju budúcnosť.

School Michigan, USA. Žiaci si
píšu listy formou e-mailov. Na
výbere tém, ktorým sa venujeme, sa podieľajú aj samotní
žiaci.
Vzhľadom na to, že vo vyššie
spomenutých školách už končí školský rok v týchto dňoch,
rozhodli sme sa vzájomnú
spoluprácu ukončiť slávnostným spôsobom – interaktívnou konferenciou. Žiaci sa tak
mohli so svojimi kamarátmi
po prvýkrát vidieť a porozprávať prostredníctvom interaktívnej tabule a pripojením na
internet. Konferencia sa realizovala 7. júna 2022.
Na začiatku konferencie

vyučujúce v ktátkosti privítali všetkých zúčastnených a
predstavili seba a žiakov, potom nasledovala voľná diskusia. Žiaci boli zvedaví a mali
pripravených množstvo otázok. Na záver si aj spoločne
zaspievali. Po rozlúčke sme
odchádzali s pocitom, že toto
dobrodružstvo je ešte len na
začiatku a že sme získali nové,
dlhoročné priateľstvá.
Tešíme sa na podobné projekty aj v budúcnosti.

PaedDr. Hana Verešpejová,
ZŠ Mojmírova

Kamarát na diaľku
Na Pribinke úspešne pokračujeme v projekte s názvom
Kamarát na diaľku, ktorý realizujeme v triedach 8. ročníka.
Jeho úlohou je rozvíjať pisateľské zručnosti žiakov, spoznávať kultúru anglicky hovoriacej krajiny, no v neposlednom

rade ide v projekte o rozširovanie slovnej zásoby v anglickom jazyku.
Našimi partnerskými školami, s ktorými udržiavame
písomný kontakt, sú Ledyard
Middle School Connecticut,
USA a Atlanta Community

PhDr. Gabriela
Čásarová, PhD.
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Zlatomoraveckí členovia klubu KARATE opät na
súťažiach a úspešne
V dlhoročnej tradícii a filozofii karate je duchovný
a morálny rozvoj človeka najdôležitejší a fyzický rozvoj je
iba prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov. Aj preto
môžeme tento šport – Karate,
nazvať aj ako bojové umenie
mieru....
Je aj naším klubovým poslaním a povinnosťou viesť
našich učencov k výchove
a ceste k mieru, rozvoja duchovného aj fyzického, bezkonfliktného riešenia problémov a slušnému, úctivému
správaniu sa k sebe navzájom,
či už v rámci tréningov, ako aj
všeobecne v rámci športového aj mimo športového života. Naše aktivity, sme okrem
tréningov v tomto roku rozšírili aj na znovu sa konajúce

súťaže Západoslovenského
zväzu karate, ktoré sa uskutočnili v obciach/mestách Nesvady a Šurany v mesiacoch
máj a jún.
S potešením môžeme zdieľať
našu veľkú radosť z obnovenia
účasti na súťažiach s rekordným počtom našich zverencov
aj žatvou medailí a diplomov
za popredné umiestnenia, ktorých sme nazbierali v tomto
roku už 18, v rôznych vekových
kategóriách a súťažiach Kata
(tzv. tieňový boj), Kumite (súboj s protivníkom) a Kihon-ido
(súťaže techník v pohybe pre
začiatočníkov a mladších).
Všetkým zúčastneným ako aj
ich rodičom ďakujeme a blahoželáme.
Touto cestou by sme radi
zviditeľnili náš klub v očiach

mesta a občanov Zlatomoraveckého okolia ako miesta,
kde sa budujú etické a športové hodnoty členov klubu,
ktorými môžu byť aj vaše
deti, alebo aj vy, bez rozdielu
veku....stačí prísť a dohodnúť
sa s našimi skúsenými trénermi v priestoroch CENTRUM
ŽITAVA, Hviezdoslavova ulica č.64, vchod z parkoviska,

na poschodí, každý pracovný
deň po 18.00 hod.
Ďalší nábor nových členov
je plánovaný po skončení
letných školských prázdnin,
v septembri 2022.
S úctou a pozdravom, tešíme sa na ďalších členov.
tréneri a členovia klubu
Karate Zlaté Moravce

Oslavy 70. výročia ŠK Iskra Žitavany

V prvý júlový víkend sa
uskutočnili v Žitavanoch
oslavy 70. výročia založenia
futbalového klubu. V rámci
nich sa konala slávnostná
schôdza, ktorej sa zúčastnili
okrem predsedu NSK Milana Belicu aj primátor mesta
Zlaté Moravce Dušan Husár
a starosta Žitavian Štefan
Borkovič. Futbalový zväz
bol zastúpený majiteľom

FC ViOn Viliamom Ondrejkom a Ľubomírom Zábojníkom. Súčasťou spomínania
na úspechy klubu bolo odovzdávanie pamätnej medaily
od NSK a plakety od Futbalového zväzu.
Internationali Iskra Žitavany Výber Slovenska 3:4 (2:2)
Góly: M. Chren, P. Šabo, D.
Jenis - V. Kožuch 2, B.Goga,
M.Goga

Čestný výkop uskutočnil Ján
Čapkovič, reprezentant ČSSR,
dal 100 ligových gólov, víťaz
Európskeho pohára 1969, hráč
Slovana. Okrem neho hrali
bývalí hráči Trnavy, Nitry, FC
ViOn, ČH Bratislava a Calexu.
Rozhodcovia: M. Kéry, M. Studený.
ŠK Iskra Žitavany- Výber
hviezd okresu ZM 3:4(2:2)
Góly: L. Borčin 2,

D. Drienovský- P. Mikuš
(Obyce), J.Fruni (Nevidzany),
A. Kúnsky (Volkovce), M.Horniak (Obyce)
O zápase sa pamätníci vyjadrili, že takýto kvalitný zápas
sa veľmi dlho neuskutočnil.
Pred 450 divákmi do vynikajúcej úrovne zapadli aj rozhodcovia M. Jančok, T.Szalay
a E. Barát.
Miroslav Kováč
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PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV  A ČASTI
POZEMKU 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
v znení neskorších dodatkov vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov a časti pozemku vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový úrad - kancelária
č. 107) na Hviezdoslavovej ulici 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 LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby,
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový úrad - kancelária
č. 111) na Hviezdoslavovej ulici 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 LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: skladové priestory,
n nebytové priestory o výmere 40,60 m2 (pozostávajú z miestnosti o výmere 30,20 m2, zádveria o výmere 4 m2, chodby o výmere 3,6 m2
a sociálneho zariadenia (WC+ umývadlo) o výmere 2,80 m2) nachádzajúce sa na 1. poschodí
v budove so súpisným číslom 2087 (CENTRUM
ŽITAVA)na Hviezdoslavovej ulici č. 64 v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku- parcele
KN registra „C“, č. parcely 1078/2 o výmere 1419
m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na LV č. 4537, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: nepodnikateľské účely,
n nebytové priestory o výmere 84,84 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so
súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej
vybavenosti“) na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 2490/2 o výmere 849

m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby, maloobchod,
kancelárske priestory,
n nebytové priestory o výmere 104,70 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so
súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej
vybavenosti“) na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 2490/2 o výmere 849
m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby, maloobchod,
kancelárske priestory,
n nebytové priestory o výmere 8,00 m2 nachádzajúce sa na prízemí v nehnuteľnosti –
stavbe so súpisným číslom 444 (Dom služieb),
na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C”, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453
pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné, kancelárske priestory, skladové priestory,
n nebytové priestory o výmere 134,70 m2
nachádzajúce sa v budove so súp. č. 3345
(sklad) na Tekovskej ulici č. 37 v Zlatých Moravciach postavenej na pozemku- parcele C-KN
č. 3430/8 o výmere 347 m2 a časť pozemku parcely C-KN č. 3430/7 o výmere 1838,20 m2 účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov:
skladové priestory,
Lehota na predkladanie ponúk končí
dňa 25.07.2022 o  13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedeného nebytového priestoru 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

V júni nás
navždy opustili títo
Zlatomoravčania
Jozef Bielik
 vo veku 64 rokov
Vincent Brunclík
 vo veku 79 rokov
Anna Hasprová
 vo veku 83 rokov
Ján Kasala
 vo veku 61 rokov
Alexander Ondreáš
 vo veku 75 rokov
Pavel Panko
 vo veku 71 rokov
Štefan Šutka
 vo veku 72 rokov
Oľga Urbanová
 vo veku 71 rokov

Potrebujete právnika?
Mesto Zlaté Moravce aj
v mesiaci júl zabezpečí
bezplatné právne poradenstvo.
Mesto Zlaté Moravce
v spolupráci s Advokátskou
kanceláriou CIMMERMANN
aj v roku 2022 zabezpečuje
pre obyvateľov, ktorí majú
na území mesta a okresu
Zlaté Moravce trvalý pobyt,
bezplatné právne poradenstvo.
Obyvatelia môžu uvedenú službu využiť v nasledujúcich termínoch:
13.07.2022 (STREDA)
15:00 - 16:00
27.07.2022 (STREDA)
15:00 - 16:00
Miesto: Mestský úrad Ulica
1. mája 940, Zlaté Moravce
1. poschodie - zasadacia
miestnosť
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