Mesačník mesta Zlaté Moravce
ročník XXXII • číslo 8-9 • august, september 2022 • cena: zdarma • web: zlatemoravce.eu

V tomto čísle:
Cyklo-oddychová
zóna
Mesto Zlaté Moravce vybudovalo cyklo-oddychovú zónu
pri zlatomoraveckej autobusovej stanici. Samospráva získala na tento projekt dotáciu
vo výške takmer 50-tisíc eur.
Čítajte na strane 2

Rekonštrukcia
ZŠ Robotnícka
Základná škola Robotnícka
bude zrekonštruovaná. Mesto
Zlaté Moravce získalo na jej
obnovu nenávratný finančný
príspevok v hodnote takmer
milión eur.
Čítajte na strane 3

Výročie
SNP
Zlaté Moravce nezabúdajú.
V piatok 26. augusta 2022 sa
na Námestí hrdinov pri Soche
partizána uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania.
Čítajte na strane 4

Súťaž vo varení
guláša
V sobotu 6. augusta 2022 sa
na Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach stretli tí najlepší kuchári z celého okolia.
Bojovalo sa o Pohár primátora mesta Zlaté Moravce.
Čítajte na strane 8

Parkovisko na Ulici Sama Chalupku
prechádza rekonštrukciou
Dobrá správa pre motoristov. Parkovisko na Ulici Sama
Chalupku v Zlatých Moravciach, ktoré bolo dlhodobo
v havarijnom stave, prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.
Mesto Zlaté Moravce pristúpilo k rekonštrukcii spevnenej
plochy na Ulici Sama Chalupku, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne. Vymieňa sa
poškodená štrková plocha za
nový povrch zo zatrávňovacej dlažby.
„Spevnená plocha slúži
hlavne na parkovanie osobných automobilov. Nakoľko
tu často dochádza ku kolíznym situáciám, doprava bude
v celom úseku spevnenej plochy zmenená na jednosmerný
dopravný systém so šikmým
parkovaním. Časť parkovacích
miest bude prístupná priamo
z komunikácie na Ulici Sama
Chalupku a časť parkovacích
miest bude z jednosmernej
komunikácie prechádzajúcou

spevnenou plochou, ktoré
budú oddelené cestným obrubníkom,“ vyjadrila sa Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia strategických činností
na Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach.
Ako ďalej povedala, povedľa
polyfunkčného objektu vedľa

predmetnej spevnenej plochy
je navrhnutý dláždený chodník prepájajúci Ulicu Župnú
a Ulicu Janka Kráľa.
Rekonštrukcia momentálne
prebieha a mala by byť ukončená do 20. septembra 2022.
„Hradená bude z rozpočtu
mesta vo výške 118 918,62
eur,“ dodala Kováčová.

Peter Klimant
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Cyklo-oddychová zóna pri autobusovej stanici
Mesto Zlaté Moravce vybudovalo cyklo-oddychovú
zónu pri zlatomoraveckej autobusovej stanici. Samospráva získala na tento projekt dotáciu vo výške takmer
50-tisíc eur. Súčasťou zóny je aj prístrešok na bicykle, na
ktorý dostalo mesto samostatnú dotáciu.
Mestu Zlaté Moravce bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR vo výške
47 498,72 eur, kde celkové
oprávnené výdavky projektu
predstavujú sumu 49 998,65
eur a spolufinancovanie mesta
predstavuje sumu 2 499,93 eur
na projekt: „Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú do-

pravu v Zlatých Moravciach“.
Cieľom projektu je zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej nemotorovej
dopravy v meste Zlaté Moravce.
„Predmetom projektu je
v ybudovanie nabíjacieho bodu pre elektrobicykle
a vybudovanie oddychovej
zóny v blízkosti autobusovej
stanice. Oddychová zóna je
doplnená mestským mobiliárom. Priestor oddychovej
zóny je doplnený stojanmi
na bicykle, samostatným sedením, smart lavičkou, v ktorej sú namiesto dreveného
sedadla v sedacej ploche

umiestnené fotovoltaické
panely kryté odolným bezpečnostným sklom, panely
napájajú USB zásuvky pre nabíjanie mobilných telefónov
a tabletov, rovnako ako zariadenie pre bezdrôtové napájanie, odpadkovým košom na
separovaný odpad, parkovým
osvetlením a bezpečnostnou
kamerou,“ informovala Miroslava Kováčová, vedúca Od-

delenia strategických činností
na Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach.
Samotná nabíjacia stanica

je špičkovo vybavená a podľa slov Kováčovej dokáže vyriešiť skoro všetky problémy
cyklistov. „Ponúka možnosti
dobiť až sedem elektrických
bicyklov súčasne, nabiť telefóny alebo smart hodiny a vďaka sade nástrojov na opravu
opraviť poruchy bicykla, dofúkať pneumatiky so vstavaným
kompresorom,“ povedala.

Prístrešok na bicykle

financovaný prostredníctvom poskytnutej účelovej
dotácie na podporu rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Prístrešok na bicykle stojí
neďaleko autobusovej stanice už niekoľko mesiacov, je
tam možné uzamknúť až 30
bicyklov prostredníctvom
webovej aplikácie „cyklo.
ecoprogress.eu“ v telefóne.

Projekt cyklo-oddychovej
zóny nadväzuje na starší projekt „Uzamykateľný prístrešok pre bicykle“, ktorý bol

Peter Klimant
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Mesto získalo vysokú dotáciu na rekonštrukciu
Základnej školy Robotnícka
Základná škola Robotnícka bude zrekonštruovaná.
Mesto Zlaté Moravce získalo na jej obnovu nenávratný
finančný príspevok v hodnote takmer milión eur.
O získaní dotácie informovala Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia strategických
činností na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach.
„Sprostredkovateľský orgán
Slovenská inovačná a energetická agentúra konajúca
v mene riadiaceho orgánu
Ministerstva životného prostredia SR schválila výšku nenávratného finančného príspevku na projekt „Zníženie
energetickej náročnosti ZŠ
Robotnícka 25, Zlaté Moravce“ v sume 962 377,06 eur,
pričom celkové oprávnené
výdavky projektu boli schválené vo výške 1 013 028,48

eur, spolufinancovanie mesta
v 5 % výške predstavuje sumu
50 651,42 eur, ktorá bude hradená z mestského rozpočtu,“
povedala.
Ako ďalej uviedla, cieľom
tohto projektu je znížiť spotrebu energie a zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budovy základnej školy, nakoľko
je toho času nevyhovujúca.
„Realizovanými opatreniami,
ktoré budú pozostávať zo zateplenia obvodového plášťa,
zateplenia strešného plášťa
a výmeny otvorových konštrukcií sa dosiahne úspora
energií. Zároveň sa predĺži
životnosť budovy a celkový

architektonický a estetický
vzhľad,“ dodala. V súčasnej
dobe už prebiehajú na budove stavebné práce.
Na Základnej škole Robotnícka sa v uplynulých mesiacoch realizovali rekonštrukcie
i vnútorných priestorov školy.
Rovnako šlo o obnovu z dotačných peňazí. Vykonaná

bola oprava hygienických
zariadení nachádzajúcich sa
v priestoroch tried prvého
stupňa základnej školy na
1. poschodí a vo vstupnej časti
vestibulu na prízemí. Okrem
toho sa zrekonštruovali vnútorné priestory telocvične a jej
strecha.
Peter Klimant

Materská škola Žitavské nábrežie navýši svoju
kapacitu
Materská škola Žitavské nábrežie bude môcť prijať
viac detí. Stane sa tak na základe rozšírenia kapacity
škôlky, ktorá sa uskutoční vďaka schválenej dotácii vo
výške takmer 400-tisíc eur.
Mestu Zlaté Moravce bol
schválený nenávratný finančný príspevok Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR na projekt „Zvýšenie kapacít v MŠ
Žitavské nábrežie, Zlaté Moravce“ v maximálnej výške

389 975,00 eur, pričom celkové oprávnené výdavky na
realizáciu aktivít projektu boli
schválené vo výške 410 500,00
eur. Spolufinancovanie mesta
v 5% výške predstavuje sumu
20 525,00 eur, ktorá bude hradená z mestského rozpočtu.

Informovala o tom Miroslava
Kováčová, vedúca Oddelenia strategických činností na
Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach.
„Cieľom projektu je prostredníctvom rozšírenia kapacít materskej školy v meste
zvýšiť zaškolenosť detí a zabezpečiť poskytovanie kvalitného predprimárneho vzdelávania. Navrhnuté sú stavebné
úpravy v druhom pavilóne

pre navýšenie kapacity budovy škôlky. V priestoroch,
ktoré sú teraz využívané ako
telocvičňa, sú navrhnuté stavebné úpravy pre vytvorenie
priestorov herne so spálňou
a hygienickým zariadením pre
18 detí,“ povedala.
K plneniu projektu sa podľa
jej slov pristúpi po ukončení
verejného obstarávania.
Peter Klimant
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Pri Soche partizána sme si pripomenuli výročie SNP
Zlaté Moravce nezabúdajú. V piatok 26. augusta 2022
sa na Námestí hrdinov pri Soche partizána uskutočnilo
spomienkové stretnutie pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP).
Podujatie pripravilo Mesto
Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov.
Slávnosť začala hymnou
Slovenskej republiky. Po nej
prišli na rad príhovory. Vystúpil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, regionálny historik Marián
Tomajko a primátor Zlatých
Moraviec Dušan Husár. Všetci
traja sa vo svojich prejavoch
zhodli, že nemožno zabúdať
a ani prekrúcať naše dejiny.
Udalosti SNP si treba podľa ich

slov pripomínať pravidelne,
aby hlavne mladá generácia
nezabudla na odkaz tohto dôležitého míľnika našej histórie.
„Musíme robiť všetko preto,
aby mládež bola dobre informovaná, čo sa stalo, kto položil svoje životy na oltár vlasti,
aby sme dnes mohli žiť v slobodnom, demokratickom Slovensku. Česť a sláva SNP, česť
a sláva hrdinom SNP a večný
mier medzi národmi na celom
svete,“ vyjadril sa župan Belica.
Po príhovoroch sa zúčastnení ľudia presunuli k Soche partizána, kde vzdali úctu a položili kvetinové vence.

SNP v Zlatých
Moravciach
Slovenské národné povstanie sa priamo dotklo aj Zlatých Moraviec. K prvým bojom na území nášho mesta
došlo 31. augusta 1944 na
Beňadickej ceste, dnes Ulica
SNP. Skupina povstalcov tu narazila na nemeckých vojakov,

medzi ktorými sa strhol intenzívny boj.
Počas povstania sa u nás
viackrát preliala krv. Mesto sa
postupne izolovalo od okolia. Zlaté Moravce boli spoločne s celým okresom od
Nemcov oslobodené až 30.
marca 1945.
Peter Klimant
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Rekonštrukcia kúrenia v Mestskom múzeu
Kaštieľ Migazziovcov, časť v ktorej sídli Mestské múzeum
v Zlatých Moravciach, má zrekonštruované kúrenie.
Obnova kúrenia bola realizovaná začiatkom leta 2022.
O rekonštrukcii kúrenia informoval Ivan Horvát, poverený riaditeľ Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ)
v Zlatých Moravciach, ktoré
spravuje celú budovu kaštieľa.
Podľa jeho slov rekonštrukcia
kúrenia v Mestskom múzeu sa
uskutočnila v dňoch 11. júna
až 14. júna 2022.
Rekonštrukcia sa podľa
Horváta realizovala z dvoch
dôvodov. „Po prvé, na budove
kaštieľa od Ulice A. Kmeťa, kde
má sídlo Mestské múzeum,
prebehla v mesiaci máj ďalšia

etapa výmeny siedmich okien
so zachovaním ich originality. Vzhľadom na to, že doteraz
osadené okná nezodpovedali
rozmerom pôvodných okien
(zistené pamiatkarmi, podľa
dobových fotografií), museli
sa okenné otvory zväčšovať.
Následkom čoho osadené
(staré) radiátory zasahovali
do priestorov otvárania nových okien. Druhým dôvodom výmeny radiátorov bol
ich technický stav, boli značne
zastarané a ich životnosť na
hrane únosnosti,“ vyjadril sa

poverený riaditeľ MSKŠ.
Výmena radiátorov vyšla
MSKŠ na 3 500 eur. „Uvedené finančné prostriedky boli
uvoľnené z rozpočtu mesta

Zlaté Moravce, za čo chcem
poďakovať vedeniu mesta,“
dodal Horvát.
Peter Klimant

Mestský štadión má novú kosačku
Mestský štadión v Zlatých Moravciach sa konečne dočkal novej kosačky. Dňa 6. júla 2022 bola zakúpená nová
vretenová kosačka od fy. Engo s. r. o Trnava.

Pôvodná kosačka si svoje
odslúžila. Používala sa takmer
20 rokov o bola už značne technicky opotrebovaná

a zastaraná. Nahradila ju nová
8 vretenová kosačka DENNIS
G 860 od anglického výrobcu. Táto kosačka je vyrobená

na princípe rýchleho upínania rôznych kaziet. Vyznačuje
sa precíznou prácou a ľahkým
ovládaním. Spolu s touto kosačkou sme zakúpili aj vertikutátor (prerezávač trávy)
a rozmetací vozík na umelé
hnojivo. Cena uvedenej kosačky aj s príslušenstvom nás

vyšla 19 980 eur. Touto cestou
sa chcem poďakovať vedeniu
mesta a poslancom mestského zastupiteľstva za uvoľnenie
a schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie uvedenej kosačky.
Ivan Horvát,
poverený riaditeľ MSKŠ
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V lete sa v Zlatých Moravciach vymieňali lavičky
Počas letných mesiacov sa v Zlatých Moravciach vo
viacerých lokalitách vymieňali lavičky. Nové moderné
lavičky nájdeme napríklad v mestskom parku či na Námestí Andreja Hlinku.
V Zlatých Moravciach bolo
už viacero lavičiek, ktoré boli
v zlom technickom stave
a potrebovali vymeniť. Mesto
v spolupráci s mestskými
poslancami sa preto rozhodlo

zakúpiť nové lavičky, ktoré boli
osadené na viacerých lokalitách. Výmena sa uskutočnila
v letných mesiacoch a realizovali ju Technické služby mesta.
Podľa ich vyjadrenia bolo
celkovo vymenených 31 lavičiek, z toho 15 v mestskom
parku a zvyšok na iných
miestach v Zlatých Moravciach.
„Lavičky sa menili podľa potreby a žiadostí obyvateľov mesta. Nové kusy boli
mimo parku osadené v centre
mesta, pri detských ihriskách

a medzi bytovými domami,“
uviedol Branislav Varga, riaditeľ zlatomoraveckých Technických služieb.
Ako ďalej povedal, výmena
lavičiek vyšla mesto Zlaté Moravce na sumu 19 065, 74 eur.

Peter Klimant

Zlatomoravecká nemocnica revitalizovala vstup
do pavilónu chirurgických disciplín
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce zabezpečuje komfort
svojim pacientom, čím neustále zvyšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta. V ostatnom
období revitalizovala hlavný vstup do pavilónu chirurgických disciplín, ktorá poteší nielen pacientov, ale aj
zdravotníkov nemocnice.
Nie je to tak dávno, kedy
zlatomoravecká nemocnica
revitalizovala priestory chirurgickej ambulancie a jej prislúchajúcich miestností, predchádzala tomu komplexná
rekonštrukcia oddelenia rádiológie a sono ambulancie.
Pre zlepšenie komfortu a najmä bezpečnosti komunikačných priestorov nemocnice,
usilovnou prácou Nemocnica AGEL Zlaté Moravce revitalizovala ďalšiu časť budovy
chirurgického pavilónu. Tentokrát nový šat dostal hlavný

vstup do pavilónu chirurgických disciplín.
,,Som nesmierne rada, že sa
nám darí neustále zvyšovať
komfort a bezpečnosť pre našich klientov. V krátkom čase
sa nám podarilo revitalizovať
vstupnú chodbu prízemia
vchodu do pavilónu chirurgických disciplín. Obnova trvala približne týždeň, počas
ktorej bola vymenená poškodená dlažba za modernú
PVC krytinu, demontovali sme
drevené dvere, ktoré z praktického ani estetického hľadiska

neplnili žiadnu funkciu a bola
zrealizovaná obnova maľovky,“ hovorí riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce Nina
Horniaková.
Celková renovácia týchto
priestorov, ktorú nemocnica
financovala z vlastných zdrojov, pôsobí vzdušne, moderne
a čisto. „Veríme, že príjemné

pocity majú nielen zamestnanci našej nemocnice, ale aj
pacienti a klienti zo zlatomoraveckého regiónu a priľahlých
obcí,“ dodala N. Horniaková.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Dom smútku v Prílepoch s novými oknami
a dverami
Dom smútku v mestskej časti Prílepy má nové okná a dvere. Výmena bola hradená z participatívneho rozpočtu.
K výmene okien a dverí došlo na prelome mesiacov jún
a júl 2022. Celkovo boli vymenené dve okná a jedny dvere.
Tie pôvodné boli už v zlom
technickom i estetickom

stave. „Stavebné úpravy na
Dome smútku v Prílepoch
boli hradené z participatívneho rozpočtu (rozpočtu
mestských častí) v hodnote 4 801,84 eur,“ povedala

Miroslava Kováčová, vedúca
Oddelenia strategických činností na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach.
Participatívne rozpočty
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

Na cintoríne v Chyzerovciach vzniká nový chodník
Nový chodník na cintoríne v mestskej časti Chyzerovce
sa buduje v týchto dňoch. Slúžiť bude na pohyb obslužných - pohrebných automobilov.
O vybudovaní nového
chodníka rozhodol Výbor
mestskej časti Chyzerovce.
Stavebné práce boli zaplatené z 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.
Výbor mestskej časti Chyzerovce sa rozhodol ušetriť svoj
minuloročný rozpočet a spojil
ho s tohtoročným. Dokopy tak

nazbierali sumu 10-tisíc eur.
Za tieto peniaze sa vybudoval
nový chodník.
„Spevnená plocha zo zatrávňovacích panelov bude
slúžiť pre pohyb obslužných
automobilov. Jedná sa o 74,0
m dlhý úsek dvoch pásov v šírke 400 mm. Pásy sú situované medzi hranicou hrobov
a oplotením cintorínu,“ informovala Miroslava Kováčová,
vedúca Oddelenia strategických činností na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach.

Peter Klimant
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V Zlatých Moravciach sa hľadal najchutnejší guláš
V sobotu 6. augusta 2022 sa na Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach stretli tí najlepší kuchári z celého okolia. Bojovalo sa o Pohár primátora mesta Zlaté Moravce.
Piaty ročník súťaže vo varení kotlíkového guláša o Pohár primátora zorganizovalo
mesto Zlaté Moravce spoločne s Mestským strediskom
kultúry a športu (MSKŠ). „Som
veľmi rád, že po dvoch rokoch
pandémie sme mohli usporiadať súťaž vo varení guláša
na mestskom štadióne. Obzvlášť ma teší, že prišli aj zamestnanci firmy Secop, ktorí
urobili svoje tímy. A vôbec, že

došiel taký veľký počet ľudí,
ktorí sa prišli zabaviť a pochutnať si na dobrom guláši,“ povedal primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár.
Do súťaže sa mohli zapojiť
družstvá bez ohľadu na vek

či miesto trvalého pobytu.
Celkovo o prvenstvo bojovalo šestnásť tímov, medzi ktorými boli napríklad družstvá
zložené z mestských poslancov či zo zamestnancov mestského úradu.
Variť sa začalo o 11.00 hodine. Moderátorom dňa bol Ivan
„Tuli“ Vojtek. Ten zároveň sedel
aj v odbornej porote, ktorá vyberala tie najlepšie guláše.
„Ak organizátor dá všetkým

družstvám rovnaké mäso
a všetky ingrediencie, vedzte,
že každý guláš bude iný. Guláš sa totiž v prvom rade varí
srdcom. Ja som mal tú česť sedieť v porote, čo je subjektívna záležitosť. Ja si ale myslím,

že každý tam to srdiečko dal.
Niektoré guláše chutili viac,
niektoré menej. Víťazi sú ale
všetci, ktorí prišli a zúčastnili
sa,“ povedal „Tuli“.
Slávnostné vyhodnotenie
začalo krátko pred 18.00 hodinou. Ceny odovzdal primátor Dušan Husár spoločne s povereným riaditeľom
MSKŠ Ivanom Horvátom. Každé družstvo získalo účastnícky
diplom. Na troch najlepších
však čakali víťazné poháre.
Na treťom mieste skončilo
družstvo Zlatomoravčianka.
Striebornú priečku obsadil
Drím tím. Najcennejší – zlatý pohár si odnieslo družstvo
pod názvom Chalupári. „Víťazstvo pre nás znamená
určite veľkú skúsenosť. Boli
sme tu prvýkrát. To, že sme

vyhrali, neberiem ale nejako
extra. Keby sme aj nevyhrali,
tak už len to sa ráta, že sme
spoznali nových ľudí a dobre sa zabavili,“ povedal Peter
Šťastný z Chalupárov. Ich guláš bol z diviny, hovädziny aj
bravčoviny.
V rámci sprievodného
programu nechýbala bohatá
tombola a zábava s hudobnou skupinou Kvety a SS Zlatomoravčianka.
Organizátori ďakujú všetkým
družstvám za účasť. Rovnako ďakujú aj sponzorom, ktorí
prispeli do tomboly. „Už teraz
sa tešíme na ďalší ročník, ktorý bude hádam ešte s väčšou
účasťou ako ten posledný,“
povedalo vedenie MSKŠ.
Peter Klimant
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Folklórne slávnosti Vitajte susedia
V mestskej časti Prílepy bolo v sobotu 13. augusta 2022
veselo. Konal sa tu ďalší ročník populárnych folklórnych
slávností pod názvom Vitajte susedia.
V poradí 11. ročník podujatia
zorganizoval Spevácky súbor
Kolovrátok z Prílep v spolupráci s mestom Zlaté Moravce a za finančnej podpory
Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Akcia sa konala v parku

pri Kultúrnom dome v Prílepoch. Začínalo sa o 14.30 hodine.
Folklórne slávnosti odštartovali príhovormi pozvaných hostí. Ľudí prišiel na
pódium pozdraviť predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica i primátor Zlatých Moraviec Dušan
Husár.
„Všetkým, ktorí sa venujú
folklóru chcem poďakovať.
Nezabudnite ho posielať ďalej. Nezabudnite, že toto je
odkaz našich predkov. Organizátorom tohto podujatia sa
chcem tiež poďakovať, že sa
venujú folklóru a Nitriansky
samosprávny kraj bude vždy
podporovať takéto podujatia,
ktoré robia radosť vám všetkým,“ povedal Milan Belica.
„Som veľmi rád, že 11. ročník
folklórnych slávností Vitajte
susedia sa mohol uskutočniť.
Samozrejme, aj mesto Zlaté
Moravce podporilo túto akciu. Tieto tradície treba naozaj
zachovávať. Aj ja osobne som
vždy považoval za povinnosť,
zúčastniť sa týchto slávností a podporiť ich,“ vyjadril sa
Dušan Husár.

Na pódiu sa vystriedalo
viacero účinkujúcich. Diváci
si mohli pozrieť vystúpenie
nie jedného, ale až troch Kolovrátkov. Predstavil sa SS Kolovrátok z Prílep, FS Kolovrátok
z Dráhoviec a FSk Kolovrátok
z Melčice – Lieskové. Okrem
nich svoj talent predviedli FS
Širočina z Čiernych Kľačian
a Ján Ďurech z Prílep. Zahrať
mala i mládežnícka hudobná
skupina Lupiniari z Chyzeroviec, no pre chorobu museli
svoje vystúpenie zrušiť.
Hudobná zábava trvala
až do podvečerných hodín.
Nechýbalo bohaté občerstvenie s chutným gulášom. Organizátori vyslovili poďakovanie všetkým účinkujúcim
a sponzorom i ľuďom, ktorí
prišli a dobre sa zabavili. Kolovrátok z Prílep sa už teraz
teší na ďalší ročník podujatia
Vitajte susedia.
Peter Klimant
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Lupiniarska paráda v Chyzerovciach
V Chyzerovciach v areáli kultúry a športu sa konala
Lupiniarska paráda. Už 12-ty
ročník miestnych folklórnych
slávností sa konal v sobotu 6.
augusta 2022. Organizátorom
bolo Občianske združenie
Chyzerovce, ktoré aj tento rok
prilákalo milovníkov folklóru
a ľudových tradícií. Na pódiu
vystúpili miestne súbory, ale
aj pozvaní hostia. Domáca
spevácka skupina Chyzerovčanka, ktorá funguje tiež 12
rokov, sa predstavila piesňami
z Tekovského regiónu. Hosťami tohtoročnej Lupiniarskej parády boli súbory Večernica z Trenčianskej Turnej
a Komňackí mládenci z Komjatíc. Z domácich súborov sa
predstavila aj tanečná skupina
StreetLup, ktorá sa úspešne

prezentuje aj v televízii Senzi
alebo Šláger.
Nechýbalo skvelé vystúpenie speváckej skupiny TRNKY
s hudobným doprovodom Jakuba Cibiru. Na záver sa predstavila stála hostka heligónkárka Vlasta Mudríková so
svojou skupinou muzikantov.
Po folklórnom bloku zahrala
miestna kapela Lupiniari. Ich
repertoár je nielen ľudový ale
aj popový. Sú to šikovní mladí tínedžeri, ktorí majú radi
spev a hudbu. Pod vedením
umeleckého vedúceho Jozefa
Sýkoru zahrajú do spevu i do
tanca. Večerná zábava patrila
hudobnej skupine FORMÁT.
Krásne popoludnie v Chyzerovciach už tradične zanechalo v návštevníkoch a účinkujúcich pozitívne emócie

a zážitky. Vydarená akcia je
dôkazom toho, že tradície sú
stále v nás a vieme ich odovzdávať ďalším generáciám.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní a príprave tohto
dňa, hlavne Občianskemu
združeniu Chyzerovce, jeho

predsedovi Jánovi Drahošovi, ako aj všetkým sponzorom.
Tešíme sa na ďalší, verím, že
rovnako úspešný ročník 13-tej
Lupiniarskej parády 2023.

Ján Drahoš,
predseda OZ Chyzerovce
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Slnečný rockový koncert
V sobotu 9. júla 2022 sa v zlatomoraveckom amfiteátri
uskutočnil Slnečný rockový koncert. Divákom sa predstavili viaceré zaujímavé hudobné zoskupenia. Vstup
bol pre všetkých zdarma.
Slnečný rockový koncert zorganizovalo mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským
strediskom kultúry a športu
(MSKŠ) za finančnej podpory

Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
U fanúšikov rockovej hudby pochádzajúcich z nášho
mesta a okolia je táto akcia

už pomerne dobre známa.
Koncert sa konáva pravidelne už niekoľko rokov. Ako to tu
býva dobrým zvykom, vstup
bol pre všetkých ľudí voľný.
Koncert začal o 17.00 hodine. Na pódiu sa predstavilo päť hudobných zoskupení. Zahrali Kvety, Generácia,
Wanastova Lucie, Embryo
a Atomic Cover.

„Slnečný rockový koncert
opäť dopadol na výbornú.
Pevne veríme, že sa všetci zúčastnení ľudia dobre zabavili
a už teraz sa tešíme na ďalší
ročník tohto pekného podujatia,“ povedala Klaudia Ivanovičová z MSKŠ.

Peter Klimant

Cesta k remeslu v Zlatých Moravciach
V mesiaci júl sa na pôde Mestského strediska kultúry
a športu v Zlatých Moravciach uskutočnila séria tvorivých dielní zameraných na tradičné ľudové remeslá.
Podujatie pod názvom Cesta k remeslu II. pripravilo Krajské osvetové stredisko v Nitre,
Nitriansky samosprávny kraj
a Mestské stredisko kultúry
a športu v Zlatých Moravciach.
Jednalo sa o detské tvorivé

dielne zamerané na tradičné ľudové remeslá. Celkovo
sa uskutočnili tri workshopy,
ktoré sa konali tri dni po sebe,
v dňoch 11. až 13. júla 2022.
Prvý workshop bol zameraný na výrobu šúpolienky.

V druhom sa maľovalo na sklo
a tretia tvorivá dielňa naučila
deti, ako sa vyrába takzvaný
makramé náramok.
Vstup na podujatie bol pre
všetkých zdarma. Zúčastnilo
sa ho niekoľko desiatok detí
aj so svojimi rodičmi. „Záujem o tvorivé dielne bol veľký. Šlo o milé stretnutia, kde

sa deti mohli veľa naučiť
a našli si i nových kamarátov.
Toto podujatie dopadlo na výbornú a už teraz sa tešíme na
ďalšie podobné workshopy,“
zhodnotilo akciu Mestské stredisko kultúry a športu.

Peter Klimant
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Spisovateľ Miroslav Pius vydal novú knihu
Známy regionálny spisovateľ Miroslav Pius vydal
druhé, prepracované a doplnené vydanie svojej knihy
Turci v Tekovskej župe.
Miroslav Pius vydal knihu
Turci v Tekovskej župe v spolupráci s Miestnym odborom
Matice slovenskej v Zlatých
Moravciach a za finančnej
podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Kniha na svojich 270 stranách rieši, ako už názov napovedá, prítomnosť Turkov
v Tekovskej župe.
Autor na základe svojich
opakovaných návštev archívov, múzeí a vedeckých inštitúcií v Maďarsku priniesol
nové, na Slovensku doposiaľ
nepoznané a nepublikované
historické dokumenty z obdobia tureckých vojen a bitiek,
ktoré sa odohrali na území
Požitavia, Ponitria, Pohronia
a Poiplia. V publikácii nájdeme úplne nové fakty o obrane kláštora Svätého Benedikta,

drancovaní Turkov, vypaľovaní
celých dedín na danom území. Ďalej v knihe nájdeme
podrobný opis bitiek o Levice, Pukanec, bitku pri Veľkých
Vozokanoch, Novej Bane, Žarnovice, Topoľčianok, Vrábľov
a Nitry. Autor venoval patričnú pozornosť aj šľachtickým
rodom, ktorých členovia bojovali proti Turkom. Samozrejmosťou je bohatá obrazová
príloha.
Kniha Turci v Tekovskej župe
sa dá použiť ako pomocný
učebný text na výučbu dejepisu, regionálneho dejepisu a literatúry na základných
a stredných školách.
Novinku z pera Miroslava
Piusa nájdu záujemcovia napríklad v Mestskej knižnici
v Zlatých Moravciach.
Miroslav Pius sa narodil 16.

februára 1942 v dedinke Nová
Ves nad Žitavou. V súčasnosti
žije a tvorí v obci Nemčiňany.
Za svoj život vydal niekoľko
desiatok publikácií, od básní,
cez rozprávky až po literatúru

faktu. Vo svojich dielach sa
zameriava najmä na región
Požitavia.

Peter Klimant

Nitriansky samosprávny kraj hľadá významné
osobnosti
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude oceňovať významné osobnosti. Návrhy na ocenenie môžu posielať
ľudia do konca tohto roka.
Verejnosť, občianske združenia a ďalšie organizácie môžu
do konca roka nominovať významné osobnosti, ktoré si zaslúžia niektoré z ocenení NSK.
„Cenu NSK možno udeliť
osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli
k rozvoju NSK, obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi
a regiónmi sveta. Cenu možno udeliť občanom Slovenskej

republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom. Kandidát
na udelenie Ceny NSK musí
byť významnou osobnosťou
a všeobecne rešpektovanou
autoritou, ktorá má výrazný
a dlhodobý podiel na rozvoji
a pozitívnej prezentácii NSK,“
informuje vedenie župy.
Kraj môže každoročne udeliť
viacero ocenení. Okrem Ceny
NSK to môže byť aj Pamätná
plaketa predsedu NSK, Pamätný list predsedu NSK, Ďakovný

list predsedu NSK a Čestná
pocta predsedu NSK.
Verejnosť môže svoje nominácie posielať do konca roka
2022. „Návrh musí obsahovať
meno a priezvisko navrhovanej osoby, charakteristiku jej
zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou.
Takto spracované návrhy sa
predkladajú na odbor kultúry
a športu Úradu NSK,“ uvádza
sa vo výzve.
Ako ďalej informoval kraj,
otázky spojené s prípravou
a podávaním návrhov je možné konzultovať osobne na

oddelení kultúry odboru kultúry a športu Úradu NSK, ktoré
sídli na Kupeckej ul. č. 3. Kontaktná osoba - ThDr. Tibor Ujlacký, e-mailová adresa: tibor.
ujlacky@unsk.sk alebo telefonicky na čísle: 037/69 259
71, prípadne 037/69 259 70,
69 259 72.
Poštová adresa pre zasielanie
návrhov na ocenenie: Odbor
kultúry a športu Úradu NSK
Rázusova 2A 949 01 Nitra.
Obálku označiť: NÁVRHY NA
CENU NSK.

Peter Klimant
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110. výročie úmrtia kardinála Samassu
Zlatomoravčania si 20. augusta 2022 pripomenuli pri
slávení svätej omše v katedrále - bazilike v Jágri- Eger 110.
výročie úmrtia Jozefa Samassu, spišského biskupa,
jágerského arcibiskupa, kardinála a rodáka zo Zlatých
Moraviec. Svätú omšu celebroval jágerský arcibiskup
Ternýak Csaba, koncelebrovali Tomáš Gračka, kňaz dekanátu Zlaté Moravce, farár
z Velčíc, ktorý veriacich sprevádzal a Capkó Michály, ar-

ale i pre jednoduchých ľudí.
Ako spišský biskup na žiadosť rektora seminára Pavla
Richňovského z Kolačkova
povolil v seminárskej kaplnke prechovávať Eucharistiu,
čo veľmi vzpružilo duchovný život bohoslovcov. Nechal
zreštaurovať kaplnku Zápoľských v Spišskom Podhradí,
v Katedrále sv. Martina dal na
oknách do skla urobiť motívy
Sviatosti oltárnej. V rokoch
1869 až 1871 bol poslancom
Uhorského snemu za okres

cibiskupov tajomník. Svätá
omša sa slávila v jazyku Cirkvi
v latinčine , Evanjelium a čitania boli v slovenskom jazyku, svätá omša bola z nedele. Otec arcibiskup vo svojej
homílii vyzdvihol život svojho dávnejšieho predchodcu,
ktorý počas svojej vyše 60
ročnej kňazskej a 41 ročnej
biskupskej služby veľa urobil
pre cirkev, pre seminaristov

Zlaté Moravce. Cisár František
ho v roku 1892 vyznamenal
veľkrížom Rádu sv. Štefana.
Ako jágerský arcibiskup sa
po celý svoj život snažil zvyšovať životnú, sociálnu a vzdelanostnú úroveň obyvateľstva,
zakladal nové školy a sám na
tieto účely venoval nemalé
prostriedky. Po oprave košického Dómu sv Alžbety, ktorý bol veľmi poškodený 6.

septembra1896 ho konsekroval. Kardinál Samassa napísal asi 20 diel. Výber jeho diel,
ktoré napísal v priebehu rokov 1873-1898, vyšli pod názvom Sugarak-Lúče. Jeho
titulárnym kostolom v Ríme
bola bazilika San Marco.
Pred záverom sv. omše pán
arcibiskup požehnal víno,
domáci chlieb a koláče, ktoré sme doniesli ako obetné
dary. Na konci sv. omše udelil pán arcibiskup slávnostné
požehnanie. Po ukončený
slávnosti sme s členkami
speváckeho súboru Moravčianka zaspievali krásne slovenské mariánske piesne.
Dary, víno, knihu Čarovné
Zlaté Moravce a okolie od
primátora mesta a knihu Región Nitra od predsedu NSK
a domáci chlieb si pán arcibiskup odniesol do svojho
bytu a previedol nás arcibiskupským sídlom, kde sme

mohli obdivovať vzácne historické predmety darované
jágerskému biskupstvu od
jeho založenia v roku 1004
uhorským kráľom sv. Štefanom, ktoré sa zachránili počas
80-ročnej okupácie Turkami.
Pán arcibiskup nám ukázal
centrum Jágra a vo svojej
rezidencii nás pohostil kávou a výbornými zákuskami.
Bol to krásny a duchovne precítený a prežitý deň
s dobrým pocitom, že sme
si uctili nášho rodáka kardinála Samassu. Lebo nestačí
len rozprávať, ale treba preto aj niečo urobiť. Ďakujeme za pomoc pri tlmočený
Hane Fintorovej, za finančnú
výpomoc za tých, čo sa prihlásili a neprišli, lebo každý
z nás si platil náklady na cestovné, firme Pramos -Raček
a Vodostav -Orovnicky a NSK.
  
Marian Tomajko
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Spievaj, že si spievaj
Občianske združenie Zlatomoravčianka s Mestským
strediskom kultúry a športu v Zlatých Moravciach pripravilo pre milovníkov folklóru v nedeľu 10. júla 2022 v Kultúrnom dome Chyzerovce bohatý kultúrny program.
Ľudové zvyky a tradície
ukrývali v sebe odjakživa
kultúrne bohatstvo našich
predkov. Na oslave našich
krásnych slovenských ľudových piesní privítala moderátorka podujatia Tatiana
Kováčová poslankyňu NSK
MVDr. Matru Balážovú, primátora mesta Zlatých Moraviec PaedDr. Dušana Husára s manželkou, prednostu
MsÚ Ing. Mariána Kováča,
Ing. Stanislava Orovnického z Vodostavu, prednostku OÚ JUDr. Hanu Kováčikovú, riaditeľku Ponitrianskeho
múzea v Nitre Mgr. Patríciu
Žáčikovú a účinkujúce súbory, Hudobnú skupinu Hegottovci, FS Požitavan, SSK
Zlatomoravčianka, FS Kamenec, FS Sľažianka a Vanesku
Korenačkovú.
Folklórneho popoludnia
sa zúčastnila aj externá redaktorka a moderátorka
bratislavskej Televízie OSEM
a banskobystrického Rádia Slobodný vysielač Mgr.
Elenn Waltersteinová.
Folklórne popoludnie
otvorila populárna hudobná
skupina Hergottovci s harmonikárom a zabávačom
Milanom Perným. V súčasnosti ich poznáme z televíznych obrazoviek a vystúpení v TV Senzi, či zábavných
relácií Šláger, Galavečerov
z Hlohovca, Muzikanti hrajte, Pesničky z kasína, ale predovšetkým z vlastnej show
Hudba hraj!
Krásou ľudových piesní sa
predstavil aj FS Požitavan.
Súbor vedie pani Oľga Homolová od roku 2010 a na

rôznych folklórnych podujatiach prezentuje obec
Žitavany. K najznámejším
aktivitám FS patrí účasť na
okresných a krajských súťažiach Jednoty dôchodcov
pod názvom Spevy domova, Cyrilo - metodských slávnostiach v Nitre, folklórnych
slávnostiach Pri Pelúsku, hodových oslavách s mariánskymi piesňami vo farskom
kostole Narodenia Panny
Márie v Žitavanoch a pod..
SSK Zlatomoravčianka
prezentuje ľudové piesne
z okolia Zlatých Moraviec.
Pod vedením harmonikára Vladimíra Rumanka SSK
od roku 2016 spolupracuje s Mestským múzeom na
kultúrnych podujatiach Toč
sa, toč kolovrátok, Fašiangy
v múzeu, Slivkobranie, Dožinky, Páračky a pod. Za ten
krátky čas sa môže pochváliť
nielen množstvom vystúpení, ale aj ocenením od primátora mesta za úspešné
vedenie súboru. Ocenenie
od primátora ako osobnosť
kultúry súčasne získala aj
lektorka múzea Viera Tomová za úspešnú propagáciu
kultúrneho dedičstva regiónu. Na folklórnom podujatí sa predstavila piesňami,
Hreje slnko hreje, To Slovensko naše, Hore nad Inovcom
a Zbohom zostávajte.
FS Kamenec pod vedením Anny Horváthovej zachováva ľudové tradície
horného Požitavia od roku
2010. V Chyzerovciach sa 20
členný súbor z Machuliniec
predstavil spevom a humornými scénkami. FS pri

príležitosti 10. výročia svojho založenia, vydal prvé CD
pod názvom Machulinskie
novie zvony. Vínko, vínko
červené a ďalšími slovenským pesničkami sa súbor
predstavuje na obľúbených
predstaveniach, ako sú Spievame si pre radosť, na Folklórnych slávnostiach pod
Kamencom, Hontianskej paráde a ďalších podujatiach.
FS Sľažianka sa predstavil
prekrásnymi piesňami Slovensko moje, otčina moja
a Sedí sokol na javori. Pod
vedením Dagmar Bocianovej bol založený v roku
2008. Bohatým repertoárom
svojich piesní a humornými scénkami sa prezentuje na rôznych folklórnych
podujatiach vo svojej obci,
v Zlatých Moravciach, Nitre, Bratislave, ale aj v Prahe
a Maďarsku. V roku 2016 sa
súbor zúčastnil na Okresnej
súťaži Spevy domova, ktoré
sa konali v Kľačanoch.
Neopakovateľnú atmosféru folklórneho podujatia
vytvorila aj mladá talentovaná heligonkárka Vaneska Korenačková z Dolného
Moštenca. Má len trinásť
rokov a navštevuje siedmy
ročník základnej školy. Veľkým vzorom pre Vanesku je

kráľovná folklóru Vlasta Mudríková zo Skalitého. Spevu
a hre na heligónke sa venuje
9 rokov a za tento krátky čas
nahrala v roku 2019 prvú nahrávku CD Ideme, ideme so
14 piesňami, z ktorých sú jej
najobľúbenejšie Lavička dubová a Na Moštenskej veži.
Záver podujatia patril Hergottovcom s Milanom Perným a Vaneske Korenačkovej, ktorí svojím vystúpením
vytvorili tú pravú atmosféru
folklórneho popoludnia.
Poďakovanie za finančnú podporu a realizáciu
podujatia patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju
a štedrým sponzorom, vďaka ktorým sa podujatie realizovalo. Firme Raček Pramos
Centrum s.r.o., Vodrážka
s.r.o., Benát Centrum, HP
Strojárne, hypermarketu
Tesco a cukrárenskej výrobe
KAMA Zlaté Moravce a MIDAS zo Sľažian. Tiež zvukovému technikovi Ľudovítovi Kukučkovi a členkám SSk
Zlatomoravčianka pod organizačným vedením pani
Vierky Tomovej.

Anton Kaiser
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Športové hry seniorov pod Veľkým Inovcom
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
v Zlatých Moravciach usporiadala v utorok 28. júna
2022 športové hry seniorov v zábavných disciplínach
v krásnom prírodnom prostredí rezortu hotela Partizán
neďaleko Obýc.
Jednota dôchodcov v Zlatých Moravciach má už svoju
tradíciu s bohatou činnosťou
a patrí do veľkej rodiny základných organizácií Slovenska, ktorá poskytuje svojim
členom dobré podmienky
na sebarealizáciu v rôznych
záujmových oblastiach spoločenského života. K nim patrí

aj pohybová aktivita pre zdravé starnutie, ktorá býva mottom týchto podujatí. Otvorenia športových hier v rezorte
hotela Partizán sa zúčastnil aj
primátor mesta Zlatých Moraviec PaedDr. Dušan Husár a vo
svojom príhovore zlatomoraveckým dôchodcom poprial
veľa úspechov v športovom

zápolení, rovnako i celému
organizačnému tímu podujatia pod vedením Heleny
Holečkovej. Pri tejto príležitosti odovzdal spomienkový
dar, knižnú publikáciu Čarovné Zlaté Moravce a okolie.
Športové hry v jednotlivých
disciplínach boli otvorené po
krátkych rozcvičkách na troch
súťažných miestach.
Výsledky súťaže seniorov
v zábavných disciplínach
V hode loptou do basketbalového koša sa umiestnil na 1.
mieste Marián Grznár, na 2.
mieste Anna Madolová a na
3. Michal Malý.
V hode loptou do vreca získal 1. miesto Ľubomír Studený, 2. miesto Elena Kocúrová,
3. miesto Helena Šteklová.
V kope loptou do bránky
v kategórii žien zvíťazila Anna
Hudecová, 2. miesto osadila Darina Frajková, 3. miesto
Alžbeta Lehotská. V kategórii mužov 1. miesto získal Jozef Kordoš 2. miesto Milan
Kabourek a 3. miesto Michal
Malý.

Pohostenie a kultúrny
program
Po odovzdaní vecných
cien najúspešnejším športovcom nechýbalo ani dobré pohostenie a spoločná
zábava, o ktorú sa postarala Irena Vencelová z FS
Kolovrátok z Prílep spevom a hrou na harmonike
s manželom Jožkom hrou
na ozembuch a jeho známym humorným rozprávaním. Zabaviť seniorov hrou
na harmonike prišiel aj Ing.
Ján Ďurech z Prílep. Za vydarené podujatie, ktorého
sa zúčastnilo takmer 150
seniorov, patrí poďakovanie
predsedníčke ZO JDS Helene Holečkovej, Nitrianskemu
samosprávnemu kraju, Mestu Zlaté Moravce za finančnú podporu, vodičovi Jozefovi Herdovi za autobusovú
dopravu a všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh športového podujatia.

Anton Kaiser
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Hrdinovia neumierajú
Pred 370. rokmi sa odohrala pri Veľkých Vozokanoch
neďaleko Zlatých Moraviec významná historická udalosť. Vozokanská bitka, ktorá znamenala prvú porážku osmanského vojska na území dnešného Slovenska.
Ponitrianske múzeum v Nitre pri tejto príležitosti pripravilo v expozitúre Múzea v Zlatých Moravciach vo štvrtok 16.
júna 2022 prednášku Hrdinovia neumierajú. Na kultúrnom
podujatí privítala riaditeľka
múzea Mgr. Patrícia Žáčiková poslanca NSK Ing. Tibora
Csengera, ale predovšetkým
doc. Dr. Ottó Csámpaia, CSc..
Skôr, ako vzácneho hosťa
predstavila a dala mu slovo,
porozprávala všeobecné údaje o vozokanskej bitke.
Víťazstvo nad Turkami
si získalo mimoriadnu pozornosť najmä skutočnosťou, že v nej padli v priamom boji štyria členovia
rodu Esterháziovcov.
Forgáč, veliteľ Uhorskej domobrany v Nových Zámkoch,
predpokladal, že Turci po plienení usadlostí pozdĺž povodia
Nitry sa budú chcieť vyhnúť
pevnostiam v Nitre, vo Vrábľoch a v Nových Zámkoch, preto svoje vojsko rozdelil do niekoľkých jednotiek po okolitých
kopcoch pozdĺž povodia Žitavy.
Proti veľkej presile Turkov požiadal o pomoc Esterháziovcov.
Prišli Ladislav, Ján, Žigmund, Tomáš, Gašpar, František, Mikuláš
a Alexander. Vo večerných hodinách sa začal boj, 4000 Turkov
proti 1200 kresťanským vojakom. Prvý turecký útok sa Forgáčovi podarilo odraziť za cenu
straty štyroch Fsterháziovcov.
V expozícii Múzea v Zlatých Moravciach sa nachádza aj vzácny ikonografický
prameň a fragment z obelisku vozokanskej bitky.

Obraz, ktorého originál
sa po 50 rokoch stratil a bol
v roku 1837 znovu namaľovaný maliarom Gallom, dokumentuje prítomnosť mohutného osmanského vojska
s vypálenými obcami, ktorými prechádzali Turci pri rabovaní a plienení Požitavia. Na
mieste, kde sa odohrala bitka, hlavný prepošt Ostrihomskej kapituly Imrich Esterházi
dal postaviť v roku 1734 kamenný pomník. Víťazstvo
kresťanského vojska nad Turkami pripomína aj fragment
obelisku, ktorý sa nachádza
v zbierkovom fonde Múzea
v Zlatých Moravciach. Starý
pomník niekoľkokrát reštaurovaný bol v roku 1896 nahradený bronzovou sochou leva
na trojstupňovom mramorovom podstavci s textom Zastav sa, pútnik a čítaj...
Pedagóg, sociológ a spisovateľ doc. Dr. Ottó Csámpai, CSc., vyznamenaný
prezidentom Maďarska
Zlatým krížom za zásluhy
Maďarska.
Narodil sa v Čechynciach
roku 1952. Absolvoval štúdium na Vysokej škole vojenskej a neskôr Filozofickej
fakulte Karlovej univerzity
v Prahe. Pôsobí na Katedre
sociológie Trnavskej univerzity v Trnave a viacerých zahraničných univerzitách. Je
členom predsedníctva a neskôr aj čestným členom Ungarisch Historischer Verein
Zürich, odbornej komisie vedeckého časopisu Iževskej lekárskej univerzity, viacerých
redakčných rád a novinových

Ottó Csámpai
periodík. Je zakladateľom vizuálnej knižnice Jurta v Nitre,
klubu Esterházy Jánoš v Bratislave a majiteľom Galérie
Jurta v Čechynciach. Odborné
články publikuje v mnohých
krajinách najmä v maďarskom
jazyku.
Najväčšie ozbrojené
stretnutie s Turkami na
území dnešného Slovenska.
Literárne dielo Madžar tarihi Dejiny Maďarska, od neznámeho autora z roku 1740, preložil
József Blaskovics, turológ a bývalý dekan Karlovej univerzity,
je zaujímavé tým, že rok 1652
sa dáva do súvisu iba s jedinou
udalosťou, a to bitkou pri Vozokanoch.
V roku 1652 osmanské vojsko vniklo v Madžaristáne do
provincie Nitra, jej obyvateľov
odvlieklo do zajatia, ale veliteľ Nových Zámkov, generál
Adam Forgáč s počtom tisíctristo madžarských vojakov im
zakliesnilo cestu a na mieste
Vezek došlo k mohutnej bitke,
v ktorej padlo osemsto madžarských bojovníkov a bolo vyslobodených stopäťdesiat zajatcov. V tejto bitke padli aj štyria
vynikajúci grófi Eszterházi László, Ferenc, Tomáš a Gaspár.
Nasledujúci deň, keď sa
Mustafov kôň zranil a vlastný

kôň ho udupal, Turci sa dali
na útek. Zanechali po sebe
800 mŕtvych a 300 zajatcov
s vojnovým lupom na cintoríne v Tesároch. Medzi padlými bol Hatvánsky Beg Aga
Omar a jeho syn ostrihomský Ali-beg Aga Mustafa, Aga
Hussein a 17 popredných veliteľov budínskej posádky.
Turci svoju moc začali rozširovať už pri obsadení Budína v roku 1541, Ostrihomu
a na územiach ležiacich na
ľavom brehu Dunaja. Na území dnešného Štúrova vybudovali pevnosť Džigerdelen
Parkanin. Ostrihomský arcibiskup Pál Várday majetky
arcibiskupstva zabezpečoval
z pevnosti, ktorú nechal vybudovať v roku 1545 na ľavom brehu rieky Nitra, ktorú
neskôr nazvali Arcibiskupské
Nové Zámky.
K ďalším otvoreným bitkám
s Turkami došlo pri Štúrove,
Leviciach, Žarnovici a rozhodujúca sa odohrala v roku
1683 pri Viedni, kedy boli Turci zo strednej Európy vyhnaní.
Anton Kaiser
Zdroj: Ponitrianske múzeum v Nitre Zastav sa, pútnik
a čítaj... Katarína Beňová
Hrdinovia neumierajú
doc. Ottó Csámpai

Strana 17

KULTÚRA

August, September 2022

Mestské denné letné  tábory Centra voľného
času v Zlatých Moravciach
Centrum voľného času
v Zlatých Moravciach v spolupráci s Rodičovským združením pri CVČ Spektrum
v Zlatých Moravciach zorganizovalo počas letných
prázdnin tri turnusy mestského denného letného tábora. V prvom turnuse, ktorý
sa konal v čase od 4.júla 2022
do 8.júla 2022, sa tábora zúčastnilo 38 detí, v druhom
turnuse od 11.júla 2022 do
15.júla 2022 40 detí, v treťom
turnuse od 1.augusta 2022 do
5.augusta 2022 35 detí vo
veku od 7 do 14 rokov.

Pracovníci Centra voľného
času pripravili pre deti atraktívny program zameraný na
spoznávanie historických
a prírodných krás Slovenska,
oddych, rekreáciu, tvorivú
činnosť, spoznávanie nových
kamarátov, hry a zábavu.
V rámci celodenných výletov sme navštívili hrad Červený Kameň a Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na
hrade Modrý Kameň. Deti sa
oboznámili s tým, ako sa žilo
na hrade a v rámci tvorivých
dielní si zahrali bábkové divadlo.

Vláčikom z Čierneho Balogu
sme sa doviezli do Vydrovskej
doliny a Lesníckeho skanzenu, kde sme v krásnej prírode
spoznávali exponáty o živote
a práci v horách.
V Brehoch pán hrnčiar Fiala
predviedol deťom hrnčiarsku
výrobu a umožnil im vyskúšať
si prácu na hrnčiarskom kruhu. V tejto obci sme navštívili
tiež Hrnčiarske múzeum. Spoznávali sme, ako žili a pracovali ľudia v skalných obydliach
v Brhlovciach a ako fungoval
vodný mlyn v Bohuniciach.
Ďalším miestom, ktoré sme
navštívili, bola Terra Permonia v Banskej Štiavnici.
Deti si tu vyskúšali prácu
s plastom a drevom na skutočných strojoch, rozvíjali svoju tvorivosť, ale aj technické
zručnosti. Rozšírenie poznatkov o vesmíre, pozorovanie
hviezdnej oblohy a premietanie filmov nás čakalo v Krajskej
hvezdárni a planetáriu v Žiari
nad Hronom.
Na Nitrianskom hrade sa
deti dozvedeli veľa o histórii,
umení a kultúre počas hľadania pokladu.
V Atlantise v Leviciach sme
sa presvedčili, ako fungujú
fyzikálne javy a zákony.

V treťom turnuse sme navštívili Bystriansku jaskyňu a hrad
Slovenská Ľupča.
V peknom prírodnom prostredí v Bojnej mohli deti vidieť 120 druhov zvierat.
Do Centra voľného času
prišiel aj včelár, ktorý priniesol pozorovací úľ , porozprával
deťom o včelách, ich živote
a význame pre ľudí, o včelích
produktoch a deťom priniesol
na ochutnávku med.
Členovia klubu Judo predviedli deťom zaujímavé ukážky toho, čo sa počas tréningov
v CVČ naučili.
V Zlatých Moravciach sme
sa zúčastnili tvorivých dielní
v Mestskej knižnici a v Mestskom múzeu, navštívili sme
filmové predstavenia pre deti.
Počas vysokých horúčav sa
deti mohli okúpať na kúpalisku v Chalmovej.
Súčasťou každého turnusu
bola možnosť využiť priestory CVČ na loptové a spoločenské hry, tanec, stolný tenis
a kreslenie.
Obedy boli zabezpečené
v školských jedálňach základných škôl v Zlatých Moravciach.
CVČ Zlaté Moravce
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Prvý kurz Erasmus+ v ALICANTE
Od 1. júna 2022 bude Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých
Moravciach 18 mesiacov realizovať rôzne aktivity v rámci
medzinárodného programu
Erasmus+. Náš školský projekt nesie názov Učíme sa
navzájom byť aktívni, zdraví
a šťastní. Pod vedením koordinátorky Erasmus+ Mgr. Mihalkovej sme pripravili rôzne
aktivity pre učiteľov i žiakov
našej školy.
Ako prvé mali možnosť vycestovať a vzdelávať sa Mgr.
Ľudmila Minárová a Mgr. Ivana Šovčíková v španielskom
prímorskom meste Alicante.
Ich aktivita s názvom Outdoor recreation, fitness and Nature for a Healthy lifestyle trvala od 3. júla do 9. júla 2022
a prebiehala v anglickom jazyku. Štruktúrovaný kurz bol
zameraný na osvojenie si vedomostí a zručností z oblasti
zdravého životného štýlu, ktorého nevyhnutnou súčasťou
boli pohybové aktivity vonku

v prírode. Čakalo nás 30 úžasných hodín výučby s lektormi
Aldoma Mariou zo Španielska,
kolegami a kolegyňami - učiteľmi z Fínska, Estónska, Francúzska, Chorvátska, Talianska,
Maďarska a Nemecka.
Kurz sme začali vzájomným
spoznávaním sa prostredníctvom Power pointových prezentácií o našich domovských
školách o športových aktivitách u nás. My sme pre našich
kolegov pripravili aj malé prekvapenie, keďže sme prezentovali v krásnych tradičných
slovenských krojoch, čo vyvolalo obdiv i záujem o naše
malebné Slovensko.
Počas celého týždňa náš
spoločný deň začínal zdravými raňajkami a pokračoval
naplánovanými pohybovými
a kultúrno-spoločenskými aktivitami. Zoznámili sme sa s typickou loptovou hrou Pilota,
ktorú sme si zahrali v uliciach
Alicante. Naučili sme sa pádlovať na paddleboarde, vystúpili

sme na horu SerraGrossa,
šnorchlovali 6 km pozdĺž pobrežia. Každý deň sme končili objavovaním španielskeho kultúrneho dedičstva.
Navštívili sme starobylé časti mesta, hrad Santa Barbara,
múzeum Marq alebo ostrov
Tabarca, kde sme ochutnali
španielske národné jedlo paellu. Náš španielsky týždeň
sa skončil spoločným neskorým obedom a slávnostným prevzatím certifikátov

a osvedčení Europass mobility. Počas kurzu sme nadviazali spoluprácu s viacerými
zahraničnými kolegami.
Všetky vedomosti a zručnosti, ktoré sme počas tohto
úžasného a zároveň náročného týždňa získali, sa budeme snažiť odovzdať našim
žiakom v novom školskom
roku.

Mgr. Šovčíková
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Zlatomoravecké karate – s čím je tento šport
spojený a čo sa trénuje
Karate je bojové umenie mieru....

Hlavné ciele karate:
1.

Všeobecný rozvoj cvičiacich (fyzický, psychický
a duchovný).
2. Schopnosť sebaobrany bez zbrane a rozvoj schopností
na športový súboj.
3. Duchovný rozvoj prichádza ako dôsledok používania
etiky, rituálu a zároveň patričnej tréningovej disciplíny.
Dôležitú rolu tu zohráva umenie koncentrácie a techniky dýchania.
Karate dáva cieľ v živote, karate nie je iba športom… je tiež
spôsobom života, pomáha prekonávať aj ťažkosti života… Následne takto cvičiaci získavajú vyššiu kvalitu zdravia a energie,
kvalitu života a vzťahov s okolím.

Čo sa cvičí na tréningoch karate:
A) Fyzické cvičenia na zvýšenie energie a zdravia človeka:
•
ruky, brucho, nohy,
•
ohybnosť, rýchlosť, výdrž,
•
techniky karate na obranu a prípadný protiútok.
B) Súborné cvičenia KATA (tzv. tieňový súboj s protivníkom).
C) Cvičenia na športový súboj – KUMITE.

Kde a kedy sa v Zlatých Moravciach cvičí
KARATE
•
•
•

Budova CENTRUM ŽITAVA, Ulica Hviezdoslavova č.64,
Karate klub BONSAI.
Vstup z parkoviska, na poschodí.
Tréningy sú 2 x týždenne pre pokročilých a 2 x týždenne
pre deti a začiatočníkov.

Touto cestou by sme radi pozvali všetkých, deti alebo aj ich
rodičov, príďte sa informovať a pozrieť na tréningy a rozhodnutie skúsiť to, je potom iba na vás. Tí, ktorí skúsia a vydržia, to
určite ocenia.
Ďalší nábor nových členov je plánovaný po skončení letných
školských prázdnin, v septembri 2022.
S úctou a pozdravom, tréneri a členovia KARATE klubu BONSAI Zlaté Moravce

Beach volleyball Zlaté Moravce 2022
Počas víkendu 6. a 7. augusta 2022 sa v Zlatých Moravciach v areáli kúpaliska uskutočnil amatérsky turnaj
v plážovom volejbale.

Turnaj zorganizovali nadšenci volejbalu zo Zlatých Moraviec.
Ako informovala hlavná organizátorka turnaja Nikoleta Laurincová, v sobotu sa súťažilo v kategórii MIX (zmiešaná dvojica
muž+žena), kde bolo 16 dvojíc. Prvé tri miesta: 1. Eva Púčekova
(Krupina) a Matt Regina (Banská Bystrica); 2. Diana Domiňákova
(Dolný Kubín) a Ján Halaj (Dolný Kubín); 3. Romana Reháková
(Banská Bystrica) a Robo Kogel (Banská Bystrica).
V nedeľu súťažilo 10 tímov v kategórii Muži a 8 tímov v kategórii
Ženy. Prvé tri miesta: Muži - 1. Miro Polák (Komjatice) a Matej
Gabaj (Komjatice); 2. Peter Čuntala (Púchov) a Ján Zúbek (Púchov);
3. Matt Regina (Banská Bystrica) a Robo Kogel (Banská Bystrica).
Ženy - 1. Natália Krajčírová (Levice) a Pavlína Števárová (Levice);
2. Eva Púčeková (Krupina) a Zuzana Puškárová (Zvolen); 3. Anna
Chovanová (Bratislava) a Zuzana Batunová (Dolný Kubín).
Peter Klimant
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PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, ČASTI POZEMKU
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 v znení neskorších
dodatkov vyhlasuje ponuku
na prenájom nasledovných
nebytových priestorov, časti pozemku a stĺpov verejného osvetlenia 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 3. poschodí v budove so súpisným číslom 1330
(Daňový úrad - kancelária č.
315) 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: kancelárske
priestory,
n nebytové priestory o výmere 119,69 m2 nachádzajúce

sa na prízemí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový
úrad - kancelária č. 010) 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: výrobné priestory,
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 1 492
m2, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov
a pozemku: skladové účely,
nepodnikateľské účely,
n stĺpy verejného osvetlenia
nachádzajúce sa v k.ú. Zlaté
Moravce, za účelom umiestnenia reklamného zariadenia
(o rozmere 1200 x 300 mm),
a to konkrétne nasledovný
stĺp: Továrenská ulica: stĺp č.
18 – 1ks. Počet reklamných
zariadení: 1 ks.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa
23.09.2022 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 júli nás
navždy opustili títo
Zlatomoravčania
Barbora Antolová
 vo veku 79 rokov
Danica Balková
 vo veku 70 rokov
Jozef Bóna
 vo veku 69 rokov
Božena Jakabová
 vo veku 71 rokov
Serena Kozáková
 vo veku 79 rokov
Mgr. Helena Kuklová
 vo veku 67 rokov
Mgr. Jolana Minková
 vo veku 76 rokov
Mária Zaťková
 vo veku 66 rokov

V auguste nás
navždy opustili
títo Zlatomoravčania
Marián Beník
 vo veku 69 rokov
Anna Galovičová
 vo veku 94 rokov
Ľudmila Kuťková
 vo veku 85 rokov
Alžbeta Margusová
 vo veku 86 rokov
Jozef Uhrecký
 vo veku 86 rokov
František Varga
 vo veku 85 rokov
Helena Zaťková
 vo veku 88 rokov
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PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ
MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU č.1/2022
Mestské stredisko 1a1ltfay a športu, p.o., so sídlom Ná..T.. A. illinku 1, 95301 Zlaté Moravce, správca mestského
majetku, 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_00l/2017, účinných od 01.01.2017 v znení
neskorších dodatkov vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovného nebytového priestoru a pozemku vo vlastníctve
mesta formou priameho prenájmu:
nebytové priestory o výmere 93,33 m2 nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti amfiteáter - šatne
a pódium so súp. č.2907, postavený na pozemku - parcele KN registra „C", č.parcely 1564/l pre
katastrálne územie Zlaté Moravce
pozemok o celkovej výmere 59,62 m2 nachádzajúce sa za oplotením pred nebytovými priestormi, t.j.
pozemok- parcela KN registra „C", č. parcely 1564/3 o celkovej výmere 4572 m2 druh: ostatná plocha
pre katastrálne územie Zlaté Moravce
Účel využitia prenájmu ponúkaných nebytových priestorov: pohostinské, reštauračné zariadenia, maloobchod.
Účel využitia prenájmu pozemku: podnikateľské účely
Minimálna cena za prenájom ponúkaných nebytových priestorov je určená v súlade s Prílohou č. 2 Zásad
hospodárenia a naklada..11.ia s majetkom :Mesta Zlaté Moravce SM_00l/2017, úči...'1.llých od 01.01.2017 v znení
neskorších dodatkov, teda za nájomné za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykie prenechávajú do nájmu na
dohodnutý účel nebytové priestory
•

5175,33 €/ročne - pohostinské, reštauračné zariadenie, maloobchod /suma zahŕňa sumu za prenájom
nebytových priestorov o výmere 93,33 m2 a cenu za pozemok o výmere 59,62 rn2/

Predpokladaná doba prenájmu

Doba u r č i t á (tri roky)

Ostatné podmienky prenájmu
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné + stočné a odvoz odpadu. Mesto
Zl�té Morav�� si vy��d�te pr�vo �eniť po�e� pri�eho prenájmu. o�iett rnť vš�� cenov� pon� resp.
_
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Podmienky predloženia cenovej ponuky
Mesto Zlaté Moravce stanovuje lehotu na doručenie ponúk rešpektujúcich podmienky pre záujemcov o prenájom
uvedeného m�jetku Mesta Zlaté Moravce
do 16.9.2022 najneskôr do 13,00 hod., a to na adresu Mestské stredisko kultúry a športu, p.o., Nám. A. Hlinku
č. 1, 953 01 Zlaté Moravce
Ponuka musí obsahovať
a) Presné označenie účastníka:
► Fyzická osoba: meno. priezvisko. dátum narodenia bydlisko. telefonický kontakt alebo
► Fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt
► Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatut{uny orgim.., telefonický kontakt
b) Výška nájomného za 1 m2/rok
c) Účel nájmu
d) Účastník predloží aj čestné prehlásenie, že nemá nedoplatky na daniach ani iné záväzky po lehote splatnosti
e) Účastník predloží aj čestné prehlásenie, že sa v jeho prípade nejedná o fyzickú osobu podľa§ 9a, ods. ó
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, alebo právnickú osobu podľa§ 9a, ods.
7 zakona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskoršicb predpisov
f) Dátum a podpis oprávnenej osoby
g) Písomný súhlas fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov
Návrhy ponúk je potrebné doručiť v určenom tenníne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom ••Nájom
/nebytové priestory a pozemok/ - 1/2022 - Neotvárať!'\ bez akéhokoľvek ďalšieho označenia zalepenej obálky, na
Mestské sh:edisko kultúry a .športu„ p,o., Nám. A Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce (rozhodujúci je čas prijati
obálky). Informácie na tel. č. 0948 016 610
V Zlatých Moravciach dňa 12.8.2022
::::.T,;Kt. .:TR!'. Ul5!,0
KULTÚRY A ŠPORTU p . o.
Ivan Horvát
NÁMEťľ!E A.. HLINKU 1
poverený riadením mestského podniku
953 01 ZLATÉ r:lORAVCr:
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PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ
MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU č. 2/2022
Mestské stredisko kultúry a športu, p.o., so sír1lom Nán1. A. Hlinku 1, 95301 Zlaté Moravce, správca mestského
majetku, 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 O 1.O1.2017 v znení
neskorších dodatkov vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovného nebytového priestoru a pozemku vo vlastníctve
mesta formou priameho prenájmu:
nebytové priestory o výmere 150 m2 ,, Hlavnej tribúne súp. č. 40, postavenej na pozemku - parcele K.�
registra „C'', č. parcely 3407/9, zap. na LV č. 4261 pre katastrálne územie Zlaté Moravce
pozemok o celkovej výmere 325 m2 na časti pozemku parcele KN parcela reg. ,,C" parcely č. 3407/1
o celkovej výmere 45711 druh: ostatná plocha, zap. na L V č. 4261 pre katastrálne územie Zlaté
Moravce
Účel využitia prenájmu ponúkaných nebytových priestorov: pohostinské, reštauračné zariadenia, maloobchod.
Účel využitia prenájmu pozemku: podnikateľské účely
Minimálna cena za prenájom ponúkaných nebytových priestorov je určená v súlade s Prilohou č. 2 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_00l/2017, účinných od 01.01.2017 v znení
neskorších dodatkov, teda za nájom..�é za aké sa v tom čase a na tom 1rJeste obvJ'kle prenechávajú do nájmu na
dohodnutý účel nebytové priestory
• 3780 €/ročne za nebytový priestor /150m2 x 25,20€/m2/
• 455 €/ročne za pozemok /325 x l,40€/m2/
Predpokladaná doba prenájmu

Doba určitá (tri roky)

Ostatné podmienky prenájmu
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné + stočné a odvoz odpadu. Mesto
Zlaté Moravce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť všetky cenové ponuky resp.
priamy prenájom zrušiť. Účastník môže predložiť najviac jednu ponuku. Ak účastník podá viac ponúk, budú všetky zo
súťaže vylúčené.
Podmienky predloženia cenovej ponuky
Mesto Zlaté Moravce stanovuje lehotu na doručenie ponúk rešpektujúcich podmienky pre záujemcov o prenájom
uvedeného majetku Mesta Zlaté Moravce

do 16.9.2022 najneskôr do 13,00 hod., a to na adresu Mestské stredisko kultúry a športu, p.o. , Nám. A. Hlinku
č. 1 2 953 01 Zlaté Moravce
Ponuka musí obsahovať
a) Presné označenie účastníka:
► Fyzická osoba: meno. priezvisko. dátum narodenia, bydlisko. telefonický kontakt alebo
► Fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt
► Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, lČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt
b) Výška nájomného za 1 m2/rok
c) Úče1 nájmu
d) Účastn
ík predloží aj čestné prehlásenie, že nemá nedoplatky na daniach ani iné záväzky po lehote splatnosti
e) Účastník predloží aj čestné prehlásenie, že sa v jeho prípade nejedná o fyzickú osobu podľa§ 9a, ods. 6
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, alebo právnickú osobu podľa§ 9a, ods.
7 zákona č. 138/1991 Zb. o maJetku obci v znení neskoršich predpisov
f) Dátum a podpis oprávnenej osoby
n
g) Písom ý súhlas fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov
Návrhy ponúk je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom •• Nájom
/nebytové priestory a pozemok/ - 2/2022 - Neotvárať!", bez akéhokoľvek ďalšieho označenia zalepenej obálky, na
Mestské stredisko kultúry a športu, p.o., Nám. A Hlinl<"u č J, 953 01 Zlaté Moravce (rozh.odujúcije čas prijatia
obálky). Informácie na tel. č. 0948 016 610
r r Pľ";Kŕ �TREOIS\,
"/
V Zlatých Moravciach d.."ía 12.8.2022
K _ ľ: <.Y A ŠPORTU � :,
Iv
Horv
�
.
,
,
NAfli :. , f:E A. HLINKL·
�
.
953 c :-:t ATÉ MORAV' ·povereny nademm mestskeho podrnku
'':')0P.()33
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Oznam - výdaj nových
jódových tabliet pre
obyvateľov mesta
Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce Vám oznamuje, že sa uskutočňuje výdaj
nových jódových tabliet pre obyvateľov s trvalým, ako aj registrovaným prechodným pobytom v meste Zlaté Moravce.
Tieto si môžete prevziať do 30. septembra 2022 v čase úradných hodín na Mestskom úrade, Ul. 1. mája 2 - suterén, Registratúrne stredisko (vedľa Mestskej polície). V prípade potreby
prevzatia mimo úradných hodín po telefonickom dohovore
na č. tel. 0902 134 540.
Pre prevzatie si so sebou zoberte občiansky preukaz a zároveň môžete odovzdať staré balenia (výdaj nových tabliet
nie je podmienený odovzdaním starých). Za domácnosť ich
môže vyzdvihnúť jeden člen rodiny.

DLO
NÉ DIVAscé
KÉ NAIVdiv
RADOŠINS
na)
á
eln
ad
ská
lna autor
(profesioná

Stanislav
Štepka

DEDINSKÁ
KOMÉDIA
U
S KRIMINÁLNO
ZÁPLETKOU

GENERÁLNI PARTNERI

7. 10. 2022 o 18.00 hod.
Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce
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Prehnané očakávania rodičov vplývajú na deti
horšie ako kritika
Béčko zapísané v indexe nie je dostačujúce. Rodičia
čoraz častejšie tlačia svoje deti k maximálnym študijným výsledkom.
Väčšina z nich v nich vidí budúcich úspešných ľudí. No očakávania mnohých z nich sú príliš
prehnané. skončí za 24s
Britskí psychológovia Thomas
Curran a Andrew P. Hill zaznamenali, že so zmenami v spoločnosti narastajú za posledných tridsať
rokov aj tlaky rodičov. Navyše,
medzi vysokoškolákmi sa zvyšuje podiel perfekcionistov.
Psychológovia vidia prepojenie medzi zvýšením perfekcionizmu v danej skupine a tým, že
mladí viac vnímajú očakávania
a kritiku rodičov než pred tridsiatimi rokmi.
Perfekcionizmus je v spoločnosti všeobecne vnímaný
ako dobrá vlastnosť. No Curran z Londýnskej školy ekonómie a politických vied (London
School of Economics and Political Science) konštatuje, že
môže viesť k viacerým psychologickým problémom, akými
sú depresia, úzkosti, sebapoškodzovanie či poruchy príjmu
potravy.
Vo svojej štúdii s Hillom z York
St John University analyzovali
dáta od viac ako 20-tisíc amerických, kanadských a britských vysokoškolákov. Štúdiu publikovala
Americká psychologická spoločnosť (American Psychological
Association) na svojom webe.
V predchádzajúcom výskume
totiž zistili, že medzi mladými
ľuďmi z USA, Kanady a zo Spojeného kráľovstva narastajú tri
typy perfekcionizmu – očakávanie dokonalosti od seba či od
druhých a dojem, že spoločnosť
vyžaduje dokonalosť.
Tieto typy perfekcionizmu
sa pritom môžu prekrývať

a umocňovať sa.
Keďže mali podozrenie, že
jedným z dôvodov nárastu
môže byť, že rodičia sú úzkostnejší a deti viac kontrolujú, rozhodli sa v dvoch meta
analýzach rozobrať výsledky
ďalších publikovaných štúdií.

Očakávania rodičov
majú na deti väčší
vplyv ako kritika
Prvá meta analýza obsahuje 21 štúdií s dátami od viac
ako sedemtisíc vysokoškolákov. Ukazuje, že očakávania rodičov a ich kritika majú malé
až stredné spojenie s perfekcionizmom orientovaným na
seba a na druhých, no veľké
s tým, ktorý sa spája so spoločenskými normami.
Výskumníci však poukazujú
na to, že očakávania, ktoré kladú rodičia na svoje deti, majú
väčší vplyv na prvé dva typy
perfekcionizmu ako kritika rodičov. Očakávania rodičov tak
môžu byť viac škodlivé.
Curran poznamenáva, že
očakávania rodičov majú pre
mladých vysokú cenu, ak sú
vnímané ako prílišné. Mladí ľudia si osvojujú tieto očakávania a podmieňujú nimi svoju
sebaúctu. V prípade, že tieto
nadmerné očakávania nedosiahnu, čo sa podľa psychológa stane vždy, tak sú ku sebe
kritickí.
A aby to kompenzovali, snažia sa byť perfektní.
Hill dodáva, že je normálne,
ak majú rodičia obavy o svoje
deti, ale čoraz viac sa táto úzkosť interpretuje ako tlak na
to, aby boli dokonalé.

Rodičovské
očakávania
a kritika rástli
V druhej meta analýze, ktorá
obsahovala 84 štúdii od roku
1989 po rok 2021 s dátami od
takmer 24-tisíc vysokoškolských študentov, si psychológovia všimli, že rodičovské
očakávania, kritika a nátlak
počas sledovaného obdobia
rástli. Najrýchlejšie tempo rastu mali očakávania rodičov.
Ak by výskumníci predpokladali, že bežný vysokoškolák
mal v roku 1989 na škále rodičovského očakávania a kritiky 50 percentil. Jeho rovesník
v roku 2021 by dosiahol pri rodičovskom očakávaní 69 percentil a pri rodičovskej kritike
a tlaku 67 percentil.
Psychológovia však upozorňujú, že ich výsledky sa nedajú zovšeobecniť ,pretože vo
vzorke nie sú zahrnutí ľudia
z Európy a z Ázie. Navyše, vysokoškolskí študenti, majú častejšie vyšší socioekonomický
status ako bežní mladí ľudia.
Zároveň výskumom nevedia
dokázať, že rastúce rodičovské
očakávania či kritika spôsobili nárast perfekcionizmu medzi vysokoškolákmi. Potvrdiť

vedia len to, že medzi nimi
existuje prepojenie.

Čo majú robiť
rodičia?
Curran rodičom nevyčíta, že
reagujú úzkostne na súčasný
svet. Rodičia podľa neho kladú na svoje deti prehnané
očakávanie, pretože si myslia, že to spoločnosť očakáva a v opačnom prípade ich
deti klesnú v spoločenskom
rebríčku.
Tvrdí, že nejde o to, aby rodičia prehodnotili svoje očakávania, ale aby si spoločnosť
uvedomila, že tlak, ktorý vyvíja
na mladých ľudí a ich rodiny je
zbytočne zdrvujúci.
Zároveň podotýka, že rodičia môžu pomôcť svojim
deťom správne sa orientovať v spoločenských tlakoch tým, že ich naučia, že
zlyhanie či nedokonalosť je
normálnou a prirodzenou
súčasťou života. Deťom totiž pomáha rozvíjať zdravé
sebavedomie, ak sa rodina
zameriava na učenie a rozvoj, nie na výsledky testov
či sociálne médiá.
Michaela Džomeková

Britskí výskumníci analyzovali dáta od viac ako 20-tisíc
amerických, kanadských a britských vysokoškolákov.
(Zdroj: Adobe stock)
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Je toto najchladnejšie leto zvyšku vášho života?
Opýtali sme sa klimatológov
Nie, nezdá sa vám to. Toto leto je naozaj teplotne nadpriemerné. Hoci sa ešte neskončilo, klimatológovia odhadujú, že bude jedno z najteplejších.
Počas uplynulých horúcich
dní ste už možno začuli frázu: Užívaj si, lebo toto je najchladnejšie leto zvyšku tvojho
života.
Prognózy do budúcnosti
znejú jasne: na extrémne horúčavy a suchá sa treba pripraviť. Bude však naozaj každé
leto odteraz teplejšie?
Pýtali sme sa klimatológov
Jozefa Pecha zo Slovenského
hydrometeorologického ústavu a Radima Tolasza z Českého hydrometeorologického
ústavu.

Najteplejšie leto
S výrokom, že ďalšie letá
budú všetky už iba teplejšie
ako to súčasné, sa nedá úplne súhlasiť.

Dlhodobé klimatické predpovede sú jasné, v budúcnosti
budú vlny horúčav častejšie
a dlhšie. Nemusí to však znamenať, že každý rok prekoná
ten predošlý.
„Určite to tak nemôžete povedať. Aj keď teplota v priemere stúpa, môže dôjsť
k chladnejšiemu roku alebo

ročnému obdobiu,“ vysvetľuje
český klimatológ Tolasz.
Súhlasí aj Jozef Pecho. Odhaduje, že súčasné leto má ambíciu byť najteplejším v histórii
meraní na Slovensku. Zatiaľ sa
teplotne vyrovnáva s rekordným rokom 2019.
Medzi najteplejšie sa zrejme
zaradí aj celý rok 2022, hoci do
jeho konca zostávajú ešte štyri
mesiace .
„Ešte to nevieme presne povedať, ale je celkom možné,
že aj tento rok bude medzi
najteplejšími. Zrejme bude
v prvej päťke,“ hovorí klimatológ Pecho.

Severné Taliansko
Rast teplôt je aj na Slovensku jasne dokázaný. Napríklad v polovici 20. storočia
bola priemerná ročná teplota v oblasti Hurbanova okolo
desať stupňov Celzia.

Uschnutá slnečnica na poli v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. (Zdroj: TASR/AP)

„V tejto dekáde, myslím tým
uplynulé dva roky, je tam už
priemerná teplota dvanásť
stupňov. Pravdepodobne
ďalšie roky budú ešte teplejšie,“ hovorí Pecho a odhaduje, že do konca tohto desaťročia môže byť priemerná
ročná teplota v Hurbanove
12,5 stupňa. Priemerná ročná
teplota označuje priemer za
všetky mesiace v roku, teda aj
tie zimné.
(pokračovanie na str. 30)
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MIMORIADNA AKCIA
Kúpou ročného predplatného
MY NOVINY získate
kartu na nákup v sieti predajní
v hodnote

30€

MAŤ PREDPLATNÉ SA OPLATÍ:
€

ÚSPORA
za rok ušetríte
viac ako 25 eur
oproti bežnej
cene v stánku

ISTOTA
za vkladané
darčeky
a špeciálne
prílohy
neplatíte
zvýšenú cenu

BONUS
získate
špeciálny kupón
so zľavami,
bonusmi v
hodnote viac
ako 30 eur

POHODLIE
nikam
nemusíte
chodiť, noviny
vám doručíme
priamo domov

DARČEK
nákupná
karta
Intersport
v hodnote
30 eur

Volajte: 0905 428 741
Píšte na e-mail: michal.cehula@petitpress.sk
Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si predĺžia existujúce predplatné na požadované obdobie. Akciu nie je možné kombinovať
s ďalšou zľavou. Platí do vypredania zásob.
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Dva a pol stupňa nad dlhodobým priemerom 20. storočia
je výrazný klimatický posun.
„To sú už klimatické podmienky severného Talianska,“ vysvetľuje slovenský klimatológ.
Ak teda vieme, že aj na Slovensku teploty rastú a budú
rásť, prečo to automaticky neznamená, že leto 2023 a všetky ďalšie budú teplejšie ako
súčasné?
V klimatológii vedci vždy rátajú s prirodzenou variáciou.
Zahŕňa rôzne vplyvy na klímu,
ktoré nespôsobuje človek,
ako sú atmosférické fenomény, oceánske prúdenie, ale napríklad aj zmeny v slnečnom
žiarení. Spôsobujú, že každý

ZDRAVIE
rok sa môže mierne odlišovať
od dlhodobého priemeru aj
napriek tomu, že ľudské vplyvy posúvajú teploty neustále
vyššie.
Medzi prirodzené vplyvy patria aj vulkanické erupcie. Veľmi
silný výbuch by mohol priniesť
ochladenie na niekoľko rokov.
S týmto však klimatológovia
v modeloch a prognózach nepočítajú, keďže sopečné erupcie nemožno predvídať.

Bude ešte
chladné leto?
Osem najteplejších rokov
v histórii meraní zažili ľudia za
posledných osem rokov, teda
od roku 2014. V prvej desiatke
je aj rok 2010 a 2013.
Je len málo pravdepodobné,

že na Slovensku či v Českej republike ešte zažijeme výrazne
chladnejší rok, ktorý by sa do
tohto rebríčka nedostal.
„Ale stať sa to, samozrejme,
môže. Sme v strednej Európe,
kde môže napríklad vplyvom
narušeného dýzového prúdenia (prúdenie vetrov v atmosfére, ktoré ovplyvňuje počasie na celom svete, pozn. red.)
prevládnuť príliv chladnejšieho vzduchu od severu a niektorá sezóna môže byť teplotne aj výrazne podpriemerná,“
hovorí Tolasz.
Pecho súhlasí, že na možnosť daždivého či vlhkého
leta, ktoré by pripomínalo
neskorú jar či začiatok jesene,
treba byť pripravený.
„Ale myslím si, že tá
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Desať
najteplejších
rokov
celosvetovo
1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2016
2020
2019
2015
2017
2021
2018
2014
2010
2013

pravdepodobnosť je veľmi
nízka,“ dopĺňa.
Renáta Zelná

Čo je paradajková chrípka? Nemá nič spoločné
s rajčinami ani s chrípkou, hovoria vedci
Už niekoľko mesiacov hlási India výskyt nového vírusu. Odborníci ho nazvali paradajková chrípka, napriek
tomu, že s konzumáciou rajčín vôbec nesúvisí.
Podľa článku, ktorý uverejnil
odborný časopis The Lancet
Respiratory Medicine, nahlásili
V súčasnosti je zaznamenaných viac ako 80 prípadov, pričom choroba sa rozšírila do
viacerých častí Indie. Väčšinu
nakazených tvoria deti mladšie ako päť rokov.
Ešte donedávna si lekári
neboli istí tým, čo ochorenie
spôsobilo. Vyzerá to však tak,
že sa záhadu vylúštili.

Medzi hlavné
príznaky patria
červené pľuzgiere
Medzi hlavné príznaky paradajkovej chrípky patria vysoká
teplota, intenzívna bolesť kĺbov a vyrážky. Deti majú často
na tele červené pľuzgiere,
ktoré v niektorých prípadoch

narástli až do veľkosti paradajky.
"Aj keď sa deti môžu cítiť zle,
zatiaľ nie sú hlásené žiadne
vážne priebehy ochorenia alebo úmrtia. Zdá sa, že všetci sa
zotavujú," píše na portáli The
Conversation mikrobiologička
Sarah Pittová z Brightonskej
univerzity.
Lekári, ktorí deti liečili, si
neboli istí, čo túto chorobu
spôsobilo. Zvýšená teplota

aj bolesť môžu byť totiž spôsobené ľubovoľným počtom
infekcií.
Predpokladali, že paradajková chrípka môže byť dôsledkom exotických vírusov, ktoré prenášajú komáre, akými
sú je horúčka dengue a chikungunya. Zvažovali aj ovčie
kiahne.
"Mysleli si, že nezvyčajná
vyrážka v tvare paradajky sa
môže vyskytnúť preto, že deti
po prekonaní covidu reagovali na infekcie inak. Pre veľké
pľuzgiere sa dokonca objavila domnienka, že by mohlo
ísť o opičie kiahne," vysvetľuje
Pittová.

Záhada je
pravdepodobne
vyriešená
Vedci testovali vzorky, ktoré
odobrali deťom s paradajkovou chrípkou. Pomocou nich
následne určili príčiny choroby.

"Dvom deťom v Spojenom
kráľovstve , u ktorých sa po
návrate z rodinnej dovolenky
v Kerale vyvinulo podozrenie na príznaky paradajkovej chrípky, urobili výter. Laboratórne výsledky ukázali,
že boli infikované enterovírusom s názvom Coxsackie
vírus A16," píše mikrobiologička.
Vírus Coxsackie A16 spôsobuje chorobu ruky-nohy-ústa ( z angl. hand,
foot and mouth disease HFMD), počas ktorej má pacient pľuzgiere na dlaniach,
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Medzi hlavné príznaky paradajkovej chrípky patria vysoká teplota, intenzívna bolesť kĺbov a vyrážky. (Zdroj: Adobe Stock)
chodidlách a v ústach. Toto
ochorenie je známe aj ako
siedma choroba.
"Zdá sa teda, že paradajková chrípka je v skutočnosti HFMD. Nie je to druh
chrípky, nemá nič spoločné s paradajkami a už vôbec nie je novou chorobou.
V žiadnom prípade nesúvisí so slintačkou a krívačkou
hovädzieho dobytka," ujasňuje Pittová.
Zvyčajne je priebeh ochorenia mierny. Príznaky vymiznú do jedného týždňa.
"Niekedy sa ľuďom objavia
rany v ústach, ktoré sťažujú
prehĺtanie, takže u malých
detí môže byť problémom
dehydratácia.
Vo veľmi zriedkav ých

Vedci hovoria
o nezvyčajnom
období

prípadoch sa môže u osoby vyvinúť vírusová meningitída (najbežnejšia vírusová infekcia centrálneho
nervového systému spolu
so zápalom mäkkých mozgových obalov, pozn. red.).
Je však dôležité poznamenať, že doteraz neboli z Indie hlásené žiadne prípady
vážneho ochorenia po paradajkovej chrípke," vysvetľuje
expertka.
Dodáva, že rovnako ako
mnohé iné detské infekcie,
je aj táto veľmi nákazlivá.
Môže sa šíriť výkalmi, či tekutinami v pľuzgieroch. Preto rodičom odporúča, aby
deti s HFMD nenavštevovali
škôlku päť dní po nástupe
príznakov.

Mikrobiologička upozorňuje,
že od pandémie covidu, robia
vírusy zvláštne veci.
"Napríklad sezónne zimné
vírusy sa rozšírili v lete 2020
a nikto si nie je celkom istý, čo
spôsobilo vypuknutie hepatitídy u detí v roku 2021. A až
do roku 2022 sa epidémie opičích kiahní mimo Afriky týkali
len malého počtu ľudí. Teraz
máme tieto nezvyčajne veľké
vyrážky paradajkového typu,
ktoré nie sú typické pre HFMD.
Bude zaujímavé zistiť, prečo
pľuzgiere vyzerali dostatočne

inak na to, aby choroba dostala nový názov," píše Pittová.
Tvrdí, že vyrážka, ktorá sa
objavila u pacientov s paradajkovou chrípkou, môže byť
spôsobená mnohými príčinami. Preto je dôležité, aby boli
vzorky v laboratóriu dôkladne
otestované na rôzne vírusy.
Od začiatku mája zdravotnícke zariadenia nahlásili menej ako sto prípadov paradajkovej chrípky. Podľa Pittovej
to naznačuje, že ohnisko nákazy je pravdepodobne pod
kontrolou.
Denisa Koleničová

Siedma choroba
•
•
•
•
•
•

Spôsobujú ju vírusy Coxsackia vírus A10 a A16.
Sprevádza ju zvýšená teplota, pocity na zvracanie,
bolesti končatín a intenzívna bolesť hrdla.
Prvé pľuzgiere sa objavia v ústach a potom na dlaniach
a chodidlách.
Objaviť sa môžu aj v oblasti genitálií.
Pri symptomatickej liečbe, teda liečbe príznakov,
choroba odznieva do dvoch týždňov.
Vakcína proti Coxsackia vírusom zatiaľ neexistuje.
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SPOMIENKA
Dňa 13. 8. 2022 uplynulo 5 rokov,
čo nás opustila naša mama a starká

HĽADÁME
PRACOVNÍKOV
do výroby a skladu

www.aneko.sk

BOŽENA MIHÓKOVÁ,
rodáčka z Topoľčianok.

„Ako jej z očí žiarila dobrota,
tak nám bude chýbať do konca života.”

Podľa skúseností a zručností uchádzača

O S E MS M E ROV K A
Máloktorý národ je tak hrdý na
svoju kuchyňu ako Uzbeci. A to
i napriek tomu, že sa ich národný
pokrm – plov konzumuje na celom území medzi Iránom a Čínou.
Vzťah Uzbekov k tomuto jedlu
najlepšie vystihuje ich dávna ľudová múdrosť ... (tajničku tvorí 39
písmen)
ALERGÉN – APARÁT –
APOSTATA – BAVLNKA – BOTANIKA
– BRÁNKA – BZUČIAKY – HRADLO
– ITÁLIA – KADIDLO – KALCIFIT –
KALIBER – KAPITULA – KAPLNKA
– KARVINÁ – KATECHÉTKA
– KÁVOVAR – KILOAMPÉR
– KONCESIA – KOSAČKA –
KOSTOLY – LAMBADA – MIERKA –
MRŠINA – NEKTÁRINKA – NETVOR
– NIČOTA – PANIKA – PARANOIK
– PEDOPSYCHOLÓG – POHROMA
– POLIEVKA – PONORKA – POSTIH
– PRÉRIA – PRIORITA – SANITKA
– SIESTA – SIGNORIA – SKALINA –
SLAMKA – SPEVOKOL – SŤAŽNE –
TOVAROZNALECTVO – TRAFIKA –
TRENÁŽER – TYRANKA – ÚMYSEL
– VOLFRÁM

S láskou, úctou a vďačnosťou spomínajú
dcéra Jarmila s manželom
a vnúčatá Ľuboš, Roman
a Daniela s rodinami.

TP223021348

Pre viac informácií volajte na číslo
+421 903 601 337 alebo napíšte na
csajkova@aneko.sk
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