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Šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa konalo 
23. apríla 2015 v Divadelnej sále Mestského strediska 
kultúry a športu o 16 h. Trvalo do neskorých nočných hodín 
a prerokovalo sa na ňom 38 bodov programu. Primátorka 
mesta Zlaté Moravce vyjadruje veľké poďakovanie všetkým 
zúčastneným za pochopenie a trpezlivosť a zároveň 
ubezpečuje, že začiatok ďalšieho, júnového zasadnutia 
bude stanovený na skoršiu hodinu po dohode s poslancami, 
ktorí o čase rokovania doteraz rozhodovali, s prihliadnutím 
na ich pracovné povinnosti.

Pred 50. rokmi vyrástla v Zlatých Moravciach na Mojmírovej 
ulici nová budova Základnej školy. Jej brána sa pre prvých 
žiakov otvorila 1. septembra 1964. To znamená, že tento 
školský rok 2014/2015 sa nesie v duchu jej okrúhlych 
narodenín, ktoré si pripomíname pri každej príležitosti 
v rámci jej akcií a všetkých podujatí.

Rokovanie do polnoci

„Mojmírka“ oslavuje päťdesiatku

Zubry 
oslávili 
svoje prvé 
narodeniny
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Deň Zeme
„Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi – my sme súčasťou 

Zeme a Zem je súčasťou nás.“
Indiánsky náčelník Seattle
Ekológia, jej význam a aktivity na ňu naviazané, sú pre našu 

spoločnosť veľmi dôležité. Každoročne si to intenzívnejšie 
pripomíname 22. apríla, ktorý je známy ako Deň Zeme. 
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom 
kultúry a športu pri tejto príležitosti zorganizovalo niekoľko 
akcií. strana 4

Milé mamky, všetko najlepšie!
„V každodennom zhone pod tlakom povinností si 

mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni 
pracovné i sviatočné,“ týmito slovami sa prihovorila 
prítomným divákom primátorka Serafina Ostrihoňová počas 
osláv Dňa matiek, ktoré sa konali 10. mája v Divadelnej 
sále Mestského strediska kultúry a športu. Každému z nás 
ulahodí chvíľa, prostredníctvom ktorej zabúdame na bežné 
starosti, vraciame sa v spomienkach a vychutnávame si 
kúsok neba, plného radosti, hudobných tónov a láskavých 
slov.
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Koniec rozpočtového provizória

Mestské zastupiteľstvo na svojom 
6. zasadnutí 23. apríla prerokovalo 
a schválilo mestský rozpočet na rok 
2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne 
merateľné ukazovatele a ciele, ktoré prezentujú 
plánované výstupy a výsledky práce mesta 
a mestských organizácií v nasledujúcich troch 
rokoch. Každý program predstavuje rozpočet 
samosprávy pre danú oblasť, ktorý má 
definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dôsledok 
plnenia cieľov.

Pre roky 2015 až 2017 je rozpočtovaných 
13 programov: 1. Plánovanie, manažment 
a kontrola, 2. Propagácia a marketing, 3. Interné 
služby, 4. Služby občanom, 5. Bezpečnosť, 
6. Odpadové hospodárstvo, 7. Komunikácie, 
doprava a verejné priestranstvá, 8. Kultúra 
a šport, 9. Vzdelávanie, 10. Sociálne služby, 11. 
Bývanie, 12. Zdravotníctvo, 13. Administratíva.

Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov bol predložený 
a schválený ako vyrovnaný, t. j. rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane 
finančných operácií rozpočtu je 0 €. Príjmy 
a výdavky rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 
2015 sú rozpočtované vo výške 6 864 323 €. 
Bežný rozpočet na rok 2015 je zostavený ako 
prebytkový na čiastočné krytie výdavkových 
finančných operácií. Kapitálový rozpočet na 
rok 2015 je zostavený ako schodkový, krytý 
čiastočne kapitálovými príjmami a príjmovými 
finančnými operáciami (finančnými fondmi 
Mesta). Finančné operácie na rok 2015 sú 
zostavené ako schodkové, kryté čiastočným 
prebytkom bežného rozpočtu a čiastočne 
kapitálovými príjmami.

V úvode zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva sa opäť rozdávali 50 
eurové finančné čiastky. Primátorka Ing. 
Serafína Ostrihoňová už tradične svoju 
poslaneckú odmenu z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja rozdelila medzi 
dvanástich ľudí, združenia a organizácie 
na ich podporu.

Okrem schvaľovania návrhov mestského 
rozpočtu, rozpočtov mestských podnikov 
a nemocnice, prevodov pozemkov 
a nehnuteľností schválilo MsZ na svojom 
poslednom zasadnutí Ing. Martu Eckhartovú, 
MBA, ako ďalšiu účinkujúcu, zúčastňujúcu sa 
obradov ZPOZ.

MsZ zobralo na vedomie informáciu o vývoji 
pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014, 
schválilo použitie finančných prostriedkov 
z Účelového fondu mesta na úhradu výdavkov 
rekonštrukcie vnútornej kanalizácie v MŠ 

na Kalinčiakovej ulici a za nákup cisterny na 
zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov 
mesta na Martinskom brehu. Následne schválilo 
zrušenie tohto fondu a presunutie zvyšku 
nevyčerpaných financií do Rezervného fondu 
mesta.

Za členov Výboru mestskej časti Prílepy boli 
zvolení členovia: predseda -  Ing. Marek Holub, 
podpredseda - Ivan Hritz st., tajomník - Ing. 
František Jamrich, JUDr. Terézia Borčinová, Irena 
Vencelová, Juraj Zelenka, Štefan Páleník

Modernizácia Mestskej 
nemocnice
Poslanci prerokovali a schválili návrh na 

zverenie majetku Mesta do správy Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
s účinnosťou k 1. máju 2015 /interný pavilón, 
interno – chirurgický pavilón, administratívnu 
budovu riaditeľstva, gynekologicko – pôrodnícky 
pavilón, hospodársku budovu (príjem), budovy 
OUM, márnice, starého výbraku, dielne – skladu, 
elektrocentrály, vodárne, odpadovú jamu, 
pivnice, kotolňu, garáže.

Tento právny úkon predchádza predloženiu 
žiadosti Mestskou nemocnicou o nenávratný 
finančný príspevok v rámci výzvy OPZ 2015/
PO1/01 Operačného programu Zdravotníctvo, 
za účelom realizácie projektu „Modernizácia 
Mestskej nemocnice Zlaté Moravce.“ MsZ 
odsúhlasilo predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok so spolufinancovaním 
projektu nemocnicou, vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. Pri využití 
systému predfinancovania bude zostávajúcich, 
minimálne 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu uhradených z vlastných 
zdrojov nemocnice.

Plat primátorky a hlavného 
kontrolóra je stanovený 
zákonom
Poslanci zobrali na vedomie informáciu 

o stanovenom mesačnom plate primátorky 
Mesta Zlaté Moravce, vykonávajúcej funkciu 
v celom rozsahu, ktorý podlieha Zákonu NR SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v platnom znení,  vo výške 2,53 - násobku 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve, v navýšení o 40%, 
čo predstavuje po zaokrúhlení výšku 3 040 € 
s účinnosťou od 2. januára 2015.

Rovnako zobrali na vedomie informáciu 
o návrhu platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté 
Moravce v súlade s § 18 c) zák. NR SR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, a to vo výške 1 682 € mesačne 
s účinnosťou od 1. januára 2015.

Návšteva so srdcom 
na dlani

Každému z nás dobre padne milé slovo, 
úsmev, či láskavé pohladenie. Z hĺbky svojich 
srdiečok sa o ne, okrem bežnej, každodennej 
starostlivosti, delí zdravotný personál 
v mestskom Zariadení opatrovateľskej 
služby. Prostredie, ktoré sa stalo náhradným 
domovom seniorov, odkázaných na pomoc 
druhých, navštívila primátorka Serafína 
Ostrihoňová, aby sa s nimi porozprávala, 
prejavila svoju úctu k ich veku a obdarovala 
ich nielen sladkým a ovocným potešením, 
ale predovšetkým láskou, ktorou ani v tomto 
prípade nešetrila.

S mnohými z nich si zaspomínali na 
spoločne prežité chvíle v minulosti 
a svojou prítomnosťou potešila nejedného 
z domácich.

V rámci návštevy tohto zariadenia pomohla 
finančným príspevkom zo svojej poslaneckej 
odmeny obyvateľke Domova opatrovateľskej 
služby, ktorá bola okradnutá, na ľahšie 
preklenutie ujmy, ktorú utrpela.

 
Ľ. Rosinská

Mestská polícia - 159
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 

na svojom 6. zasadnutí zobralo na vedomie 
plnohodnotne vypracovanú správu o činnosti 
Mestskej polície za rok 2014, v ktorej sa, okrem 
iného, uvádza, že bolo prijatých 668 oznámení. 
Na základe bezpečnostného monitorovacieho 
kamerového systému sa riešilo 123 priestupkov, 
celkovo 621. Udelilo sa 576 blokových pokút 
vo výške 8 795 € a vyplývajúc zo zápisníc, sa 
najviac priestupkov pácha okolo desiatej hodiny 
dopoludnia. Primárnou úlohou mestskej polície 
je predchádzať páchaniu trestnej činnosti 
a priestupkov na území mesta Zlaté Moravce. 
Preto má Mestská polícia rôzne preventívne 
aktivity na školách, v dome seniorov, zapája sa 
do rôznych výchovno – vzdelávacích projektov, 
športových, kultúrnych podujatí a v súčinnosti 
s ostatnými orgánmi samosprávy a štátnej správy 
prispieva k bezpečnejšiemu a kultúrnejšiemu 
spôsobu života v meste.

Ľubomíra Rosinská
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V minulom roku sa riaditeľkou Základnej školy 
„Mojmírka“ stala Vierka Striešková. V rámci 
celoročných osláv si škola pre svojich žiakov, 
ich rodičov a všetkých, ktorí ju milujú, pripravila 
takmer dvojhodinový kultúrny program. 
V jeho úvode zaznelo milé a srdečné privítanie 
riaditeľky, ktorá samotný program moderovala 
a zároveň poďakovala nielen všetkým 
prítomným hosťom, ktorí jej pozvanie na túto 
slávnosť prijali, ale predovšetkým pedagógom, 
žiakom, ich rodičom a sponzorom za to, že toto 
krásne tohtoročné jubileum môžeme všetci 

spoločne osláviť.
Básne, piesne, tance, scénky k sviatku všetkých 

mamičiek vyčarovali na mnohých tvárach 
divákov úprimné úsmevy prezrádzajúce 
radosť a spokojnosť z príjemne strávenej chvíle 
so štipkou hrdosti rodičov pri pohľade na ich 
vystupujúce, šikovné ratolesti.

Súčasťou slávnostného podvečera boli 
rozdané sladké maškrty v podobe domácich 
koláčov od šikovných učiteliek a špeciálne 
vyrobené oblátky k tejto výnimočnej udalosti.

Na záver programu sa riaditeľka školy 
rozlúčila z pódia s prianím, aby škola existovala 
čo najdlhšie a slovami, ktoré sú už známym 
sloganom školy: „Spoločne to zvládneme!“

Prianie škole od primátorky mesta Zlaté 
Moravce Serafíny Ostrihoňovej:

„Milí priatelia, aj mňa vychovala “Mojmírka”. 
V tejto Základnej škole som vyrástla nielen ja 
ale aj môj syn, Milanko. Vďaka nej máme obaja 
krásne spomienky na detstvo v školských 
laviciach a dala nám tie najpevnejšie základy 

do ďalšieho štúdia a života, aké každý z nás vo 
veku žiaka potrebuje. Keďže je môjmu srdcu 
veľmi blízka, dovoľte mi, aby som s láskou 
poďakovala všetkým pedagógom, ktorí v nej 
za celú históriu pôsobili a vďaka ktorým je 
dnes na Slovensku a vo svete veľa významných 
osobností zviditeľňujúcich naše mesto 
v rôznych smeroch.

Čo popriať škole, ktorá v tomto školskom 
roku oslavuje krásne 50. výročie? Nech funguje 
s podporou nás, všetkých, čo najdlhšie. 
Nech sa do nej všetci jej žiaci a zamestnanci 
s radosťou dennodenne ponáhľajú. Nech na 
ňu všetci, ktorí ju ukončia, spomínajú s takou 
láskou ako ja. Z úprimného srdca jej prajem 
tých najlepších učiteľov, najšikovnejších žiakov, 
najvernejších priateľov a najspokojnejších 
rodičov. Ďakujem Bohu, že som mohla byť jej 
súčasťou a je mi veľkou cťou, že jej môžem 
k jej krásnemu jubileu priať všetko najlepšie 
z pozície primátorky mesta Zlaté Moravce.“

Ľ. Rosinská

Milé mamky, 
všetko najlepšie!

„Nič nie je hrejivejšie ako slnko vychádzajúce 
z milujúceho, materinského srdca. Materinská 
láska je dobrotivá, trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí 
pre neprávosti, všetko znáša, vo všetko dúfa 
a všetko vydrží. Nikdy nezahynie a nedá sa 
ničím nahradiť,“ prejavila, okrem iného, svoju 
úctu k ženám – matkám, primátorka mesta 
a svoj príhovor ukončila básňou od Milana 
Rúfusa:

„Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým 
deťom mamy.

Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple 
pod rukami.

Zachovaj nám oboch rodičov, veď dve ruky 
od Teba máme.“

Kultúrnym programom nás sprevádzala Táňa 
Kováčová, ktorá svojím srdečným prejavom, 
plným krásnych citátov a milých slov, dodala aj 
tentokrát ďalšiemu sviatočnému podujatiu ten 
pravý slávnostný piedestál.

O nádherné zážitky sa svojimi vystúpeniami 
postarali tanečníci zo Základnej umeleckej 
školy, deti z mestských Materských škôlok na 
Žitavskom nábreží, na Štúrovej a Kalinčiakovej 
ulici, deti zo súkromnej anglickej materskej 
škôlky, žiaci zo Základnej školy na Mojmírovej 
ulici, tanečná skupina Street Lup, Duo 
Romanka Ďurčeková a Lukáš Kouřil, Filip Tonka 
a Jakub Kordoš.

Poslednou bodkou za nedeľným popoludním 
bol profesionálny výkon folklórneho súboru 
Inovec, ktorého skvelí tanečníci a hudobníci 
opäť všetkým zlatomoravčanom ukázali pravé 
hodnoty slovenských ľudových tradícií.

 
Ľubomíra Rosinská

Ľubomíra Rosinská

„Mojmírka“ oslavuje päťdesiatku
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Deň Zeme a význačnosť 
jeho poslania

Sadenie stromu
Plejáda pripravených aktivít začala 21. 

apríla výsadbou Platanu javorolistého 
(Platanus acerifolia) primátorkou Serafínou 
Ostrihoňovou na Sládkovičovej ulici. Ten nám 
bude symbolicky pripomínať význam Dňa 
Zeme a dôležitosť ochrany nášho životného 
prostredia.

11. ročník Ekofilmu Zlaté Moravce
Pre žiakov zlatomoraveckých škôl bolo 

v stredu 22. apríla pripravené tématické filmové 
predpoludnie spojené s prednáškou. Zároveň 
každá škola v tento deň dostala do daru knihu 
s názvom Ilustrovaný sprievodca biotopmi. 
Úvodné slovo patrilo Klaudii Ivanovičovej, 
programovej manažérke Mestského strediska 
kultúry a športu, v ktorého divadelnej sále 
program prebiehal. Vo svojej reči dala do 
popredia význam, dôležitosť a históriu sviatku 
Dňa Zeme. Upovedomila na fakt, že zdroje, 
ktoré nám počas našej existencie matička 
Zem poskytuje, nie sú nevyčerpateľné. Hostia, 
Viktor Mlynek (Štátna ochrana prírody - CHKO 
Ponitrie) a Anton Kušš (predseda občianskeho 
združenia „Stráž prírody Ponitrie“), žiakom 
ponúkli zaujímavosti z prírodného prostredia 
našej chránenej krajinnej oblasti, čím sa 
prihovárali aj cez náplň svojej vykonávanej 
práce, ktorú môžeme zároveň brať aj ako 
poslanie.

V dvoch premietnutých filmoch (Chránené 
vtáčie územie Tribeč a Chránené vtáčie územie 
Vtáčnik) sa žiaci mohli zoznámiť s jednotlivými, 
tu sa vyskytujúcimi živočíchmi, ktoré, pokiaľ 
nechodia často do hôr, stretnú len málokedy. 
Pán Mlynek prejavil radosť zo zaregistrovania 
kamzíka na Zoborských vrchoch, čo považuje 
za raritu. Za potešujúce považuje aj fakt, že sa 
rozmnožuje ďalší živočích – bobor, ktorý sa 
vyskytuje v rieke Nitra, v niektorých potokoch 
a dokonca blízko aglomerácie mesta Nitry, 
kde sa mu dobre darí. Ďalej porozprával 
o pohybových znakoch rysov ostrovidov 
v zlatomoraveckom okrese, pohybe vlkov 
cez pohorie Zobor, či výskyte vydier. Mlynek 
skonštatoval, že chránených živočíchov tu 
máme veľa, pod čo sa podpísala starostlivosť 
človeka tým, že sa im vytvárajú také biotopy, 
aby sa tu mohli zdržiavať a udomácniť.

Horšie je to však s naším životným prostredím 
a teda so samotnou čistotou našich pohorí, 
náučných, turistických chodníkov a aj okolia 
našich miest. Voľne pohodený odpad 
(plechovky, plastové a sklenené fľaše, a pod.) 
je pre živočíchy veľkou hrozbou. Tieto nástrahy 
by nemuseli existovať, keby sme my, ľudia, boli 
trochu milší, všímavejší a opatrnejší, čo sa týka 
prírody, ktorú si musíme vážiť a nie snažiť sa 
získať nad ňou nadvládu.

Podľa jeho slov by sa Deň Zeme mal 
prejavovať v našich srdciach každý deň už 
len tým, že zdvihneme odpad, ktorý do 
prírody nepatrí, upozorníme tých, ktorí odpad 
v prírode odhadzujú a budeme sa správať 
tak, aby sme prírodu zachovali pre budúce 
generácie.

Bližšie o práci ochranárov – strážcov 
prírody porozprával Anton Kušš. Ich činnosť 
spočíva v priamej koordinácii ľudskej činnosti 
v chránených oblastiach. U nás v CHKO Ponitrie 
máme pre Nitriansky kraj približne 120 strážcov 
prírody. Ako povedal, každý z nás by mal mať 
pred vstupom do lesa a chránených oblastí 
naštudované, čo sa v lese smie a čo nesmie, 
čím sa podarí vyhnúť viacerým problémom.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
Vo štvrtok 23. apríla sa v aule Mestského 

strediska kultúry a športu konalo vyhodnotenie 
výtvarnej súťaže na tému Deň Zeme. 
Jednotlivé kresby žiakov zlatomoraveckých 
škôl zachytávali dôležitosť ochrany prírody, ako 
aj nepekný a negatívny, ale, žiaľ, reálny dopad 
na ňu, pokiaľ sa k nej nebudeme správať úctivo 
a ohľaduplne. Všetky práce boli naozaj krásne. 
Dagmar Zvalová a Klaudia Ivanovičová z nich 
vybrali tie „naj“. Ocenenie získali:

Nina Kršáková (MŠ Štúrova), Sebastián 
Páleník (MŠ Žitavské nábrežie), Viktor Vereš (MŠ 
Kalinčiakova), Natália Nagyová (MŠ Slnečná), 
Rebeka Černáková (Súkromná MŠ), Nico Kokles 
(ZŠ Robotnícka), Viktória Gašparíková (ZŠ 
Robotnícka), Adam Kordoš (ZŠ Pribinova), Ema 
Povodová (ZŠ Pribinova), Alica Czoleová (ZŠ 
Pribinova), Sarah Páleníková (ZŠ Mojmírova), 
Richard Petrík (ZŠ Mojmírova), Jesica Tonková 
(ZŠ Mojmírova).

Ocenení všetkým prítomným ukázali svoje 
výtvarné diela a na vyzvanie primátorky 
popísali ich význam, každé malo tematicky 

výpovednú hodnotu, vrátane všetkých 
vystavených. Ukrývali v sebe hlbokú myšlienku 
týkajúcu sa ochrany nášho prostredia.

Žiakom, ktorí získali ocenenie, odovzdávala 
ceny (diplom, knihu a sladkosť) primátorka 
Serafína Ostrihoňová, ktorej sa ich práce veľmi 
páčili. Vo všeobecnosti na deti apelovala, aby 
sa o životné prostredie zaujímali a prispievali 
k jeho čistote a zachovaniu.

Všetkým zainteresovaným, vrátane 
pedagógov, patrí poďakovanie za aktívne 
zapojenie sa do tejto veľa naznačujúcej aktivity 
a oceneným ešte raz gratulujeme.

Primátorka počas priebehu vyhodnotenia 
súťaže spomenula známy a hlavne veľavravný 
a svojím významom všetkým sa prihovárajúci 
citát od Johna Lennona:

„Odtrhol som kvetinu a ona mi zvädla.
Chytil som motýľa, zomrel mi v dlani.
Až potom som pochopil, že krásy sa 

treba dotýkať srdcom.“
Zelená hodinka
V piatok 24. apríla sa celý týždeň zavŕšil 

„Zelenou hodinkou pre Zlaté Moravce.“ 
Ukrývalo sa za tým čistenie verejných 
priestranstiev nášho mesta obyvateľmi, žiakmi, 
pracovníkmi škôl a školských zariadení. Každý, 
kto mal záujem podieľať sa na čistejšom 
prostredí, mohol priložiť ruku k dielu v čase od 
9.00 h do 11.00 h. Túto celoplošnú akciu prišla 
podporiť a všetkým zúčastneným poďakovať 
aj primátorka, ktorá sa zastavila na viacerých 
z čistených styčných miest, ako je Mestský 
park, oblasť Kalinčiakovej ulice, či Ul. Janka 
Kráľa. Pri týchto aktivitách ste mohli stretnúť od 
najmenších po najstaršie zanietene upratujúce 
deti, či dospelých, ktorým nie je znečistenie 
spôsobené nedbalosťou ľudí ľahostajné.

Práve preto sa k poďakovaniu primátorky 
pridávajú aj organizátorky „Zelenej hodinky,“ 
poslankyňa MsZ a zástupkyňa primátorky 
Marta Balážová, riaditeľka Spojenej školy 
Zita Záhorská a poslankyňa MsZ Klaudia 
Ivanovičová so slovami: „Velikánske, obrovské 
poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili 
akcie v doobedňajších hodinách, za naozaj 
aktívnu účasť pri čistení nášho mesta a parkov, 
najmä žiakom a učiteľom základných škôl na 
Pribinovej, Robotníckej, Mojmírovej ulici a sv. 
Don Bosca, deťom a učiteľkám z materských 
škôl na Kalinčiakovej ul. a na Žitavskom 
nábreží, žiakom a učiteľkám Spojenej školy, 
za technickú podporu riaditeľom, žiačkam 
Reedukačného centra a študentom Strednej 
odbornej školy polytechnickej. Zároveň 
ďakujeme za spoluprácu a technickú podporu 
riaditeľovi Technických služieb Branislavovi 
Vargovi a riaditeľovi Záhradníckych služieb 
mesta Zlaté Moravce Ľubomírovi Gábrišovi. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

M. Petrovičová
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Deň otvorených 
dverí v múzeu

Dvere zlatomoraveckého múzea sa širokej 
verejnosti otvorili 15. mája z príležitosti 
Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Už od 9. h 
ráno si prichádzali pozrieť vystavené exponáty 
a prebiehajúcu výstavu: „Slovenský ľudový 
odev v miniatúrach“ žiaci zlatomoraveckých 
škôl a zvedaví záujemcovia. Prehliadka múzea 
bola obohatená o sprístupnenie podzemných 
priestorov kaštieľa, v ktorých čakali na hostí tri 
zo štyroch sestier Migazziových. Dcéry grófa 
Viliama Migazziho a jeho manželky Antónie 
- najstaršia Irma, stredná Vilma a najmladšia 
Antónia - všetkým návštevníkom prezradili 
svoje životné a hlavne rôznorodé osudy, vďaka 
ktorým v tento deň história doslova ožila. Ich 
rozprávanie sa nieslo chladným podzemím 
v sprievode blikajúcich sviečok a hudby, 
čo navodilo správnu atmosféru ťahajúcu 
návštevníkov do čias minulých.

Irma (Klaudia Ivanovičová) – dedička 
fideikomisu – mohla dediť len sama, ako 
najstaršia dcéra, aby sa majetok nerozdrobil. 
Vydala sa za Imricha Erdödyho, majiteľa 
hlohoveckého panstva. Okrem iných majetkov 
im patrili aj svetoznáme Kúpele Piešťany.

Vilma (Simona Holubová) – sa vydala za 
grófa Huga Oberndorfa. Okrem iných majetkov 
im patrili aj kúpele Dudince, kde platilo, že 
pokiaľ budú žiť, mali obyvatelia Dudiniec vstup 

zdarma. V kúpeľoch prevádzkovali linku na 
plnenie kúpeľnej liečivej vody do fliaš, ktorú 
expedovali na kráľovský dvor do Anglicka 
a aj do Ameriky. Veľmi rada navštevovala 
rodičovský dom v Zlatých Moravciach.

Antónia (Lucia Šírová) – sa vydala za baróna 
Štefana Ambrózyho. Ako svadobný dar dostali 
veľkostatok vo Vieske nad Žitavou, kde si 
spolu postavili kaštieľ a založili svetoznámy 
stálozelený park, ktorý poznajú v celej Európe 
ako Arborétum Mlyňany.

Počas tohto dňa mohli záujemcovia navštíviť 
Mauzóleum rodiny Migazzi nachádzajúce 
sa v prostredí krásneho pietneho parku 
s vysadeným vzácnym smútočným 
stromoradím previsnutých smrekov. Viac 
o hrobke a histórii rodiny priamo na mieste 
porozprával Marian Tomajko.

Popoludní pútavým spôsobom o histórii 

a architektúre blízkych hradov Gýmeš a Hrušov 
prednášal Martin Bóna.

Celý priebeh dňa zavŕšilo vystúpenie 
hudobného združenia Musicantica Slovaca.

Príležitosť byť súčasťou tohto informáciami, 
pútavým programom a skvelými pocitmi 
nabitého dňa si nenechala ujsť ani primátorka 
mesta Serafína Ostrihoňová, ktorá nešetrila 
chválou a prejavmi radosti. Atraktívnej akcie sa, 
okrem veľkého počtu návštevníkov a známych 
tvárí, zúčastnil tiež riaditeľ Ponitrianskeho 
múzea v Nitre Anton Števko.

O obohacujúci zážitok sa svojím vždy 
pozitívnym prístupom a profesionálnym 
vystupovaním zaslúžili aj pracovníčky múzea 
Viera Tomová a Kornélia Nemešová, ktorým aj 
touto cestou ďakujeme za príjemný deň.

M. Petrovičová

Činnosť miestneho spolku 
Slovenského Červeného 
kríža za rok 2014

Organizácia MS SČK v Zlatých Moravciach 
v roku 2014 evidovala 40 členov. Členovia sú 
takmer v 95 % zastúpení dôchodcami, čo je 
považované za nepriaznivý faktor. Vidieť to aj 
na tom, že rady členov sa nám prirodzeným 
spôsobom znižujú. Z tohto dôvodu je naším 
cieľom rady rozširovať a to hlavne pribúdaním 
mladšej generácie. Medzi dobrovoľnými 

darcami krvi máme našich sympatizantov, ktorí 
by právom patrili aj k nám. Výbor sa stretáva 
podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok. Rieši 
naliehavé problémy organizácie a pripravuje 
zhromaždenie členov. Organizácia mesta 
pripravuje rôzne zaujímavé akcie, na ktorých 
sa naši členovia zúčastňujú, pre nedostatok 
financií vlastné akcie neorganizujeme. 
Tie významné, na ktorých sa počas roka 
zúčastňujeme, sú: Medzinárodný deň 
matiek, Deň žien, či Mesiac úcty k starším. 
Dobrá spolupráca je s oddelením sociálnych 
vecí a rodiny mesta Zlaté Moravce. Veľkým 
prínosom sú najmä rozličné besedy o rôznych 
chorobách a ich predchádzaní. Pravidelným 
účastníkom na našom zhromaždení býva 
MUDr. Štefan Valkovič, ktorý má okrem 
odberu krvi veľký záujem aj o naše zdravotné 
problémy, ich riešenie, ale hlavne o pomoc 
s ich vyriešením. Jeho prínos pre našu 
organizáciu je zaujímavý, hodnotný a kladný, 
na čo sa vždy vopred tešíme, pretože nás 
nikdy svojou účasťou nesklame. Otázok na 
jeho adresu máme dosť a aj napriek jeho 
dostatočnej pracovnej vyťaženosti nám vždy 

dokáže na ne odpovedať. Zároveň nás pri 
našich bolestiach a veku povzbudí, dodá novú 
energiu a silu, za čo mu patrí veľké ďakujeme!

Naši členovia dobre chápu význam 
a poslanie Červeného kríža a najmä 
dobrovoľné členstvo v ňom. V praxi to 
znamená, že naše obetavé členky ochotne 
realizujú svojim spoluobčanom susedskú 
výpomoc. Predsedníčka sa zúčastňuje 
odovzdávania plakiet darcom krvi, ktorú 
organizuje Územný spolok z Nitry. Sme radi, že 
je práca Červeného kríža stále aktuálna. Tento 
rok si pripomenieme 50. výročie základných 
princípov Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca. Sú nimi ľudskosť, nestrannosť, 
neutralita, nezávislosť, jednotnosť, 
univerzálnosť a najmä dobrovoľnosť. Práve 
toto je charakteristické aj pre našich členov, 
pretože v praxi to znamená byť veľkorysým, 
mať zodpovednosť, disciplínu a najmä 
ochotu slúžiť. Za toto všetkým pracovníkom 
a dobrovoľným členom patrí poďakovanie.

Ing. Vlasta Lisá

za MS SČK v Zlatých Moravciach



TEKOVSKÉ NOVINY Strana 06

Škôlkari sa zapojili do 
Zelenej hodinky

Dňa 22. apríla si už tradične pripomíname 
Deň Zeme. Tento deň je veľmi významný pre 
všetkých ľudí, pretože si pripomíname, ako je 
dôležité chrániť prírodu a životné prostredie, 
ktoré nás obklopuje.

Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, 
prostredie, v ktorom žijeme,  preto nám záleží 
na čistote a poriadku.

Tento významný deň v MŠ na Kalinčiakovej 
ulici si deti pripomenuli aj v akcii Zelená 
hodinka pre Zlaté Moravce.

Pani učiteľky spolu s deťmi výtvarným 
a pracovným stvárnením prírody poukázali 
na nebezpečenstvo znečisťovania životného 
prostredia a dôležitosť starostlivosti o našu 

Zem. Kreslili, rozprávali o prírode, rastlinkách, 
zvieratkách a živočíchoch. Vyjadrili svoj postoj, 
ako sa správať k prírode. Všetky deti sa zapojili 
do úpravy nášho školského areálu. Zbierali 
sme rôzne nečistoty ako kamene, papiere, 
konáriky. Zamestnanci upravili pieskoviská, 
strihali kríky a pripravili záhony, do ktorých 
deti spolu s pani učiteľkami vysadili kvietky.

S využitím pracovného náradia a ochranných 
pracovných prostriedkov sme všetci pracovali, 
ako usilovné včielky.

Cieľom nášho podujatia bolo rozvíjať 
environmentálne povedomie detí tvorivým 
a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať 
sa o ňu.

kolektív učiteliek  
z MŠ na Kalinčiakovej ulici

Máj, máj, máj, zelený
Máj, máj, máj zelený... aj takto sme si 

zaspievali v pondelok 11.mája 2015 v materskej 
škole Štúrova. Slnečné popoludnie sa nieslo 
v znamení ľudových zvykov a tradícií, bolo 
naplnené detským spevom a tancom.

Areál materskej školy sa zmenil na voľakedajšiu 
dedinu so všetkým, čo k tomu patrí. Kroje, kolíska, 
máje, spev a tanec, to všetko vytvorilo krásny 
obraz ľudových tradícií. Časť vystúpenia detí 
bola pri príležitosti Dňa matiek venovaná práve 
mamičkám, kde deti aj prostredníctvom spevu 
vyjadrili lásku k svojej mamine. Pre mamičky 

mali deti prichystané darčeky, ktorými ich na 
záver potešili. Na školskom dvore bola aj galéria 
obrázkov, kde každé dieťa malo vyhotovený 
obraz svojej mamičky. Veríme, že si všetci radi 
pripomenuli tradície a zvyky a cítili sa s nami 
v materskej škole Štúrova príjemne.

Ivana Micheličová

Nad ihriskom Základnej školy na Pribinovej 
ulici prelietavali v posledný aprílový deň dravé 
vtáky.

Svoje danosti a prácu s dravými operencami 
prišiel odprezentovať tím ľudí, ktorí sú ochotní 
vo dne v noci urobiť maximum pre ich 
ochranu. Spoločnosť ZAYFERUS pochádza 
z Lednického parku a v jej starostlivosti je 
približne 200 dravých vtákov, do ktorých 
ochrany a propagácie investujú ročne 
niekoľko miliónov českých korún z vlastných 
činností.

Naše mesto navštívili s tridsiatimi vtákmi, 
s dvadsiatimi siedmimi druhmi. Žiaci 
základných škôl mali možnosť vidieť naživo 
sokola, supa, kondora, sovu, myšiaka, orla, 
kaňu, jastraba, výra a iné dravce, z ktorých 
vo voľnej prírode z roka na rok ubúda. Preto 
sa radia medzi ohrozené a vzácne druhy 
živočíchov vyžadujúcich si špecifickú opateru 
a oveľa väčšiu pozornosť.

Ľ. Rosinská

Obraz s názvom „Kde si?“ 
získal ocenenie kraja

Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci 
s Krajským osvetovým strediskom v Nitre 
zorganizovali 4. - 29. mája krajskú postupovú 
súťaž spojenú s výstavou neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby „Výtvarné spektrum 2015“.

Do súťaže sa so svojimi dielami zapojil aj 
mladý umelec zo Zlatých Moraviec Mário 
Absolon, ktorého umenie sme mohli obdivovať 
v priestoroch Mestského strediska kultúry 
a športu v minulom roku, v októbri. Vďaka 
svojej kreativite a jeho špecifického vnímania 

okolitého sveta, ktoré precízne prenáša 
štetcom na plátno, sú jeho obrazy natoľko 
originálne, že za jeden z nich získal ocenenie 
s postupom do celoslovenského kola.

Výnimočnosť olejomaľby oceneného obrazu 
s názvom „Kde si?“ spočíva v trojmesačnom 
procese jeho tvorby a nadväzuje na spoluprácu 
fotografa s maliarom. Ide o autoportrét 
v hyperrealistickom štýle. Do konca mája ho 
spolu s ostatnými súťažnými a ocenenými 
obrazmi nájdete vystavený v Krajskom 
osvetovom stredisku v Nitre.

Celoslovenská súťaž sa bude konať začiatkom 
septembra v Trenčianskej Synagóge. Máriovi 

za všetkých jeho priaznivcov prajeme ešte 
veľa krásnych umeleckých diel, ktoré potešia 
nejednu dušu, ešte veľa úspechov a ocenení.

Ľ. Rosinská

Fascinujúce  
vystúpenie dravcov
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Míľa pre mamu 
v Mami - Oáze

V sobotu 9. mája sa rodičia a starí rodičia 
stretli už na 12. ročníku Míle pre mamu 
konanom v priestoroch MC Mami – Oáza 
v Zlatých Moravciach. Jedná sa o celoslovenské 
podujatie (záštitu nad ním prevzal prezident 
SR Andrej Kiska) zorganizované pri príležitosti 
Dňa matiek, ktorý sme si pripomenuli  
10. mája. Podujatie prebehlo s medzinárodnou 
účasťou a tento rok sa Míle pre mamu 
zúčastnili jednotlivé materské centrá, ktoré sa 
rozhodli pridať k spoločnej myšlienke podpory 
materstva, fungujúce v štátoch Česko, Srbsko, 
Írsko a Veľká Británia.

Tohtoročné podujatie sa nieslo v duchu 
motta: „Priložme ruku k mieru.“ Vzniklo ako 
reakcia na momentálnu situáciu vo svete, 
kedy možno neprecitáme v tom, aký je 
to vzácny dar, že žijeme v mieri. „Preto sa 
rozhodli zástupkyne Únie materských centier 
zvýrazniť práve túto tému. Motto vzniklo 
spontánne na regionálnom stretnutí v Nitre. 
Aj my, v našich podmienkach, sa tiež môžeme 
snažiť prispieť k mieru, možno každý vo svojej 
rodine odpúšťaním svojim najbližším, ľuďom 
s ktorými prichádzame do kontaktu a niektorí 
aj konkrétne v rámci existujúcich zbierok alebo 
modlitbou,“ prezradila nám aktívna členka 
a štatutárna zástupkyňa materského centra 
Katarína Žarnovičanová.

Krásnou symbolikou dopĺňajúcou význam 
a silu hesla bolo vypustenie bielej holubice 
v čase štartu. Prestrihnutím pásky sa na 
štartovacej rovinke otvoril pripravený deň plný 
zábavy a hier doplnených o maľovanie na tvár, 
tvorivú dielničku, hlavne však o neskrývanú 
detskú radosť sprevádzanú krásnym 
slnečným počasím. Ako prvé čakala rodičov 
s deťmi v kočíkoch, nosičoch, na bicykloch, či 
trojkolkách, „míľová“ prechádzka odkrývajúca 
tajničku, ktorú bolo potrebné rozlúsknuť. Na 
dvore centra boli po jej absolvovaní všetci 
očakávaní a tak sa deti mohli pustiť do plnenia 
jednotlivých športových a vedomostných 

úloh pripravených na stanovištiach. Súťaže 
pripravené na zadnom dvore boli zamerané 
a prispôsobené pre lezúňov, malé deti, 
mamičky, ale aj pre oteckov. Svoje miesto 
a uplatnenie si našli voľné stanovištia venované 
Montessori, či športovým aktivitám.

Kreslo lákajúce svojím pohodlím čakalo 
na všetky mamy a staré mamy odhodlané 
vďaka svojej zručnosti prištrikovať pár riadkov 
k „Míľovému šálu“ putujúcemu s centrom už tri 
roky.

Za určite príjemnú sa pokladala možnosť 
všetkých záujemkýň zveriť sa pod šikovné 
ruky odborníčok a nechať sa inšpiratívne 
nalíčiť kozmetikou Mary Kay. Tombola tvorila 
príjemné spestrenie programu a vydareného 
sobotňajšieho dňa.

M. Petrovičová

Informácie poskytla  
Ing. Katarína Žarnovičanová

Dňa 7. mája 2015 sa konali atletické preteky 
na Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach 
pod názvom Svetový deň atletiky, ktoré 
organizoval Atletický klub ZM v spolupráci 
so Slovenským atletických zväzom a Mestom 
Zlaté Moravce pre prvý stupeň Základných 
škôl. Preteky boli určené pre základné školy 
a športové kluby zo zlatomoraveckého 
okresu a boli špecifické v tom, že sa súťažilo 
v družstvách. Jednotlivé atletické disciplíny 
vychádzali z disciplín Kids áthletics IAAF 
(Medzinárodná asociácia atletických federácii): 
n beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, 
n skok do diaľky štafetovou formou, n beh cez 
frekvenčný rebrík, n hod loptičkou na cieľ, n 
preskakovanie olympijských kruhov, n skoky 
do strán, n prekážková dráha „Formula“, n 
nesúťažne si deti vyskúšali aj štafetu 8 x 100 m

Celkové umiestnenie: 1. miesto – ZŠ 
Pribinova, 2. miesto – ZŠ sv. Don Bosca, 
3. miesto – ZŠ Mojmírova, 4. miesto – ZŠ 
Topoľčianky, 5. miesto – ZŠ Volkovce, 6. miesto 
– ZŠ Sľažany, 7. miesto – ZŠ Robotnícka, 8. 
miesto ZŠ Tesárske Mlyňany, 9. miesto – ZŠ 
Skýcov, 10. ZŠ Červený Hrádok, 11. miesto – ZŠ 
Hostie, 12. miesto – Horolezecký klub ZM, 13. 

miesto – Atletický klub ZM
Týmto by sa chcela v mene Atletického klubu 

ZM poďakovať hlavne všetkých ZŠ a športovým 
klubom, ktorí sa zúčastnili pretekov, ďalej 
Slovenskému atletickému zväzu, Mestu Zlaté 
Moravce za poskytnutie priestorov, firmám 
Fructop s.r.o. za jabĺčka a džúsy pre deti, 
BenátCentrum, s.r.o. za darčekové predmety, 
Kanvod s.r.o., NOVOTRANS, GLOBEWARE s.r.o. 
za web stránku, JN Reklama za tlač diplomov, 
OZ Atletika pre deti, menovite Ferovi Kabátovi 
za videoprojekciu, Vladimírovi Ránovi za celý 
tlačový vizuál, Jurajovi Šabíkovi za sud kofoly, 
ktorá bola určená pre deti, Peťovi Kerešovi 

za skvelé komentovanie počas pretekov 
a všetkým rozhodcom (Miroslav Novota, Erik 
Konde, Hanka Ivaničková, Dávid Novota, Jakub 
Ďuriš, Marián Holečka, Marta Kozolková, Jozef 
Kozolka, Mária Segíňová, Miriam Švecová, 
Dejna Ďuriačová, Simona Korcová, Peter 
Horváth, Roman Jakubovič, Marek Kunštár) 
a taktiež divákom, ktorí prišli podporiť deti.

Chceme, aby sa toto atletické podujatie stalo 
každoročnou tradíciou nášho klubu a Mesta 
ZM.

Ešte raz veľké ĎAKUJEM.

Mgr. Kozolková Darina

Svetový deň atletiky v Zlatých Moravciach
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Zubry oslávili svoje 
pr vé narodeniny

V poslednú aprílovú sobotu sa pri príležitosti 
prvého výročia Motoklubu Zubry stretli 
priaznivci motoriek, aby spoločne prežili 
príjemné popoludnie a večer plný zábavy.

Na super akcii, ktorá sa konala 25. apríla 
2015, nechýbal chutný guláš, klobásky, pivo, 
pečené mäso, vynikajúca kapustnica a rocková 
nálada, o ktorú sa postarali hudobné kapely 
FREEKIES, OLDROCKS, INSIDE a KL BAND. 
O kúsok adrenalínu a svoje kaskadérske 
umenie na motorke sa s prítomnými podelil 
Zdenko Rybár, ktorého exhibičné vystúpenie 
bolo vyšperkované o zapájanie divákov do 
diania. Excelentné sprievodné slovo speakera 
WoOdyho a rôzne súťaže dodali tomuto 
podujatiu tú správnu motorkársku šťavu.

Spanilou jazdou takmer stovky kovových 
tátošov pod dohľadom štátnej a mestskej 
polície, nápomocnej v riadení a v bezpečnosti 
premávky, sa všetci presunuli do Zubrej obory 
v Lovciach, aby tam členovia hostiteľského 
klubu slávnostne odhalili svoju pamätnú 
tabuľu. Symbolicky si k výročiu ich existencie 
pripili detským šampanským, aj na počesť 
mladého zubríka Simsona, ktorému sa minulý 
rok so spevákom Petrom Cmoríkom stali 
patrónmi.

„Je mi veľkou cťou, že ste na mňa nezabudli 
ani tento rok a som rád, že som sa tejto 
veľkolepej akcie mohol zúčastniť a že mám 
medzi Vami stále viac a viac kamarátov. Táto 
akcia je naozaj honosná a veľmi pekná. Prajem 
Vám, aby sa Vám darilo, aby ste mali veľa 
šťastných kilometrov, aby ste sa na týchto 
akciách ešte dlho stretávali, aby ste boli zdraví 
a jazdili bezpečne. Iba vy, motorkári, viete, že 
kto sedí v aute, vozí svoje telo, ale kto sedí na 
motorke, vozí svoju dušu,“ zaznelo v srdečnom 
príhovore krstného otca Motoklubu Zubry 
Mareka Illéša, prednostu Okresného úradu 
V Nitre.

Všetci sme súčasťou veľkej skladačky, 
ktorej jednotlivé dieliky musia do seba 
zapadať. Len tí, ktorí žijú s uvedomením 
si, že láska, porozumenie, vzájomná úcta, 
pomoc, tolerancia a súlad s prírodou sú 
najpodstatnejšie na pochopenie celého bytia 
ľudstva, dokážu postupne zmeniť svet v lepší 

a krajší. Ak strácame pôdu pod nohami a sme 
smutní, je úžasné mať pri sebe niekoho, kto 
nám pomôže znovu sa nadýchnuť, nájsť 
v sebe vieru, silu a nádej a kto nám pomôže 
pozrieť sa na svet inými očami. Napríklad 
precítením nespútanej slobody a ľahkosti 
z chrbta kovových koní. O tento krásny pocit sa 
Zubry delia pri návštevách detských domovov, 
počas rôznych charitatívnych akcií, podujatí 
a najväčším zadosťučinením im je neskrývaná 
radosť a potešenie tých druhých. Dôkazom 
ich dobrých srdiečok sú vzniknuté priateľstvá 
a návraty k tým istým ľuďom, na tie isté miesta 
a prejavy vďačnosti oboch strán. Pre tieto 
životné hodnoty vznikol nápad s verejnou 
zbierkou na pomoc priateľovi Dodovi, ktorému 
handicap nedovoľuje žiť spôsobom zdravých 
ľudí. Preto mu v plnení jeho snov v rámci 
svojich možností vďačne pomáhajú a jeho život 
mu aspoň trošku uľahčujú. K dobrovoľným 
finančným príspevkom dopomohli účastní, 
domáci tatéri Matúš Florek a Juraj Kubík. O svoje 
umenie sa prišiel podeliť aj airbrusher Miroslav 
Očovský, ktorého výtvorom na svojom stroji sa 
hrdo pýši nejeden z motorkárov.

Milí motorkári!
Bolo nám cťou prežiť s Vami skvelý deň. Za 

všetkých, ktorých svojou existenciou tešíte, 
ďakujeme a prajeme Vám, Vašim blízkym 
a všetkým Vaším fanúšikom, aby sa aj Vaše sny 
plnili tak , ako ich plníte vy, tým druhým.

Ľubomíra Rosinská

Sezóna v Arboréte 
zahájená

Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie 
vied dňa 15. mája slávnostne otvorilo sezónu 
2015, ktorá sa už tradične spája s Ambrózyho 
dňami.

V úvode zazneli príjemné tóny hudby 
v podaní žiakov Základnej umeleckej školy 
Imricha Godina z Vrábeľ. Následne túto 
slávnostnú atmosféru pozdvihli fanfáry 
trubačov zo Strednej odbornej školy lesníckej 
z Banskej Štiavnice. Podujatia sa na pozvanie 
zúčastnila aj primátorka mesta Zlaté Moravce 
Ing. Serafína Ostrihoňová.

Keďže Arborétum Mlyňany je od 1. júla 2014 
detašovaným pracoviskom Ústavu ekológie 
lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene, ako 
prvý sa prítomným hosťom prihovoril jeho 
riaditeľ Ing. Jozef Váľka, CSc., ktorý menovite 
privítal všetkých hostí v prekrásnom prostredí 
jedinečnej okrasnej záhrady, ktorej sa právom 
hovorí perla kraja. V mene domácich, ako 
organizátorov tohto slávnostného podujatia, 
pozdravila všetkých vedúca Arboréta Ing. 

Jana Konôpková, PhD. a oboznámila ich so 
123 - ročnou históriou parku od jeho vzniku, 
až po súčasnosť. Spomenula skutočnosť, že 
arborétum prežilo počas svojej existencie 
veľa náročných období a že je pre každého 
z nás zodpovednosť za jeho údržbu a ochranu 
veľmi zaväzujúca. Po rôznych obdobiach, ktoré 
neboli pre Arborétum vždy ľahké, má svoje 
miesto v napojení na jeho vývoj v Slovenskej 
akadémii vied, aj v botanických inštitúciách. 
Vedenie Arboréta podporilo myšlienku 
fúzie s Ústavom ekológie lesa, aby prešlo 
transformačným procesom, ktorým prechádza 
celá Slovenská akadémia vied, so zachovaním 

aj vedecko výskumnej zložky a aby mohlo 
byť pretransformované na verejnú výskumnú 
inštitúciu. Záverečné slová Jany Konôpkovej 
patrili úprimnému vyjadreniu vďačnosti 
za podporu, ústretovosť, vynaložené úsilie 
a prácu všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozmach 
a prežitie stálozeleného skvostu, na ktorý 
môže byť hrdé celé Slovensko.

Slávnostný ceremoniál k Ambrózyho dňom 
uzatvoril predseda Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD., prejavom 
srdečného potešenia z konania týchto 
slávností aj v tomto roku. Za jedno z najkrajších 
miest na Slovensku, ktorým Arborétum bez 
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pochýb je, vyjadril svoj obdiv a vďačnosť 
predovšetkým osobnosti, ktorá stála pri jeho 
zrode s upozornením na minulosť, ktorá 
zanechala svoju pečať v prítomnosti na 
rastúcich stromoch. „Jej odkaz zostane žiť 
ďalej v symbolike zelene aj pre ďalšie budúce 
generácie. Možno si aj nás za udržanie tohto 
krásneho dedičstva budú v budúcnosti vážiť 
zase iní.“

Arborétum založil v roku 1892 Dr. Štefan 

Ambrózy – Migazzi. Jeho spoluzakladateľom 
bol Jozef Mišák. Toto územie predstavuje areál 
s viac ako 2000 druhmi flóry zo všetkých častí 
sveta. Sústredené sú tu cudzokrajné dreviny, 
ktoré sa aklimatizovali na naše podmienky. 
Okrem stálozelených drevín z mnohých krajín 
sveta je tu aj 1133 druhov motýľov a 80 druhov 
vtákov. Nielen obyvatelia Zlatých Moraviec, ale 
aj širokého okolia cielene vyhľadávajú krásne 
prírodné miesta, ku ktorým sa Arborétum 

vo Vieske nad Žitavou bezpochyby radí. Je 
nádherné v každom ročnom období. Máloktorý 
návštevník vie, že toto magické miesto patrí 
medzi prírodné rezervácie. Pri prechádzke 
touto záhradou sa dajú stále objavovať nové 
a nepoznané zákutia, pri ktorých pookrejete 
na tele i na duši. Obdivuhodná je starostlivosť 
a údržba tejto nádhery, ktorá je z roka na rok 
obtiažnejšia, ale o to krajšia.

Ambrózyho dni sú späté s nádherným 
a jedinečným rozkvitnutím kríkov, drevín 
a kvetov. Tento rok sa konali 16. - 17. mája 
a o ich spestrenie sa postarali rôzni hudobní 
interpreti, organizované prehliadky parku 
s odborným výkladom, tvorivé dielne pre deti, 
sokoliari a trubači zo SOŠ - lesníckej v Banskej 
Štiavnici, SOŠ zo Šurian s vyrezávaním do 
ovocia a zeleniny a kontrola zdravotného stavu 
návštevníkov za pomoci SZŠ z Nitry.

Bližšie informácie, vstupné, poplatky, 
otváracie hodiny, akcie v priebehu roka a čo 
práve kvitne, zistíte na internetovej stránke – 
www.arboretum.sav.sk.

Ľ. Rosinská

Viete kde sa v Zlatých 
Moravciach nachádza 
židovský cintorín?

K hospodárskemu, spoločenskému, ako aj 
kultúrnemu rozvoju mesta Zlaté Moravce 
prispeli nemalou mierou v prvej polovici 
minulého storočia aj jeho židovskí obyvatelia.

V meste, na „Martinskom kopci“, sa nachádza 
židovský cintorín, ktorý po celé desaťročia 
pustol a o ktorý sa nik nestaral. Až koncom 
apríla minulého roka sa iniciatívy chopili dvaja 
dobrovoľníci Ľudovít Chládek a Juraj Šabík, 
ktorí túto historickú pamiatku začali starostlivo 
udržiavať a postupne opravovať.

Dňa 14. mája sa stretli na cintoríne potomkovia 
zosnulých, aby s úctou zaspomínali na svojich 
blízkych. Jedným z nich bol rodák zo Zlatých 
Moraviec, predseda Židovskej náboženskej 
obce v Nitre JUDr. Peter Schwarcz. Stretnutia 
sa zúčastnila aj primátorka mesta Serafína 
Ostrihoňová, s ktorou si spoločne všetci 
prítomní zaspomínali na časy minulé a na 
hrôzy vojny, ktoré táto udalosť so sebou 
priniesla.

Hoci tento židovský cintorín vznikol asi v roku 
1868, posledný pohreb sa na ňom konal v roku 
1971. Ešte stále medzi nami žijú ľudia, ktorých 
rodičia a starý rodičia tu navždy odpočívajú. 
Preto si veľmi vážia a zároveň vyjadrujú veľké 
poďakovanie ohľadne sprístupnenia cintorína 
za to, že môžu na svojich blízkych dôstojne 
spomínať nad ich hrobami. Na židovskom 
cintoríne leží niekoľko významných 

predstaviteľov židovskej komunity:
Grünwald Rudolf (spoločník Mejzlík) - 

ich firma vydláždila hlavné ulice a chodníky 
andezitovými kockami, bol mecenášom 
a predsedom Zlatomoraveckého futbalového 
klubu

Pető Albert - majiteľ tehelne, vlastnil 
stavebniny a drevovýrobu, zaslúžil sa aj na 
rozšírení železničnej trate do Kozároviec

Drexler Jozef – veľkostatkár, ktorý 
podporoval športové a kultúrne organizácie, 
jeho príbuzný Imrich Drexler bol veľmi 
úspešný architekt a niekoľko stavieb bolo 
realizovaných v našom meste

Fürchtgott Leopold - majiteľ prvého 
Obchodného domu v Zlatých Moravciach

Kalmár Bertalan – majiteľ Mackárne 
a kníhtlačiarní

Venetianer – majiteľ prvého parného 
mlyna v ZM

Skrek – jeho syn je majiteľom hotela 
v Izraely

Židovský neologický cintorín je súčasťou 
turistického chodníka v Zlatých Moravciach. 

Nachádza sa tu 250 hrobov s pomníkmi, 
z ktorých bolo 139 poškodených vandalmi 
a 8 pomníkov bolo odcudzených. Vstup do 
cintorína tvorí súčasná schátraná Obradná 
sieň – Ciduk Hadin, ktorá bola postavená 
v roku 1920 (prvá obradná sieň bola postavená 
už v roku 1880). Plánuje sa jej zastrešenie 
a rekonštrukcia, v ktorej by mala vzniknúť stála 
expozícia dokumentov, fotografií a predmetov 
približujúcich život a osudy zlatomoraveckých 
židovských rodín a taktiež pietne miesto 
vyše 260-tim obetiam holokaustu. Rodáci zo 
Zlatých Moraviec židovského pôvodu sa po 
2. svetovej vojne vysťahovali do Izraela a žijú 
aj v rôznych krajinách Európy, Ameriky, či 
Austrálie.

V súčasnosti stále prebiehajú opravy 
náhrobných pomníkov, kamenného oplotenia 
a udržuje sa zeleň, aby boli hroby stále 
prístupné.

V prípade záujmu o návštevu cintorína 
kontaktujte Ľudovíta Chládeka na tel. č.: 0903 
067 120

Ľubomíra Rosinská
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Kytica piesní a básní 
venovaná prílepským 
mamičkám

Síce v predstihu, ale o to srdečnejšie 
a s veľkou láskou pre všetky mamičky a staré 
mamy, malí i veľkí pripravili v Prílepoch oslavu 
ku Dňu matiek. V kultúrnom dome všetky ženy 
– matky a hostí v nedeľu 3. mája privítala Irena 
Vencelová s prianím, aby sa všetci dobre cítili 
a z tohto dňa si odniesli iba pekné spomienky. 
Vďaka peknému kultúrnemu programu to inak 
ani nebolo.

Túto milú a úctivú slávnosť oficiálne zahájil 
poslanec Ing. Marek Holub. Jeho slová iba 
podčiarkli dôležitosť, náročnosť a hlavne krásu 
poslania každej matky. „Drahé mamy, nie je nič 

váženejšie, ako byť matkou. Všetky matky určite 
potvrdia, že byť mamou je niečo nádherné, 
napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, 
veľakrát aj náročné, niekedy bolestné. Všetci 
to vieme, pre každého je jeho matka tou 
najdôležitejšou osobou na svete. Matka je 
ten človek, ktorého náruč sme pociťovali ako 
prvú. Bolo to jej objatie, jej pohladenie, čo sme 
pociťovali od prvých dní nášho života.“ Ako 
sám povedal, mama si zaslúži našu úctu, lásku 
a to, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek 
je práve tá príležitosť, kde si môžeme toto 
všetko pripomenúť, aby sme na to v bežiacom 
kolobehu života nezabúdali.

„Prajem teda všetko dobré všetkým 
mamičkám, mladým mamičkám, aby si užívali 
radosti so svojimi detičkami a taktiež mamkám 
skoršie narodeným, aby im ich deti prinášali 
viac radostí ako starostí,“ týmito slovami 
uzavrel svoj príhovor M. Holub.

Vystúpenie otvorili básničkami a spevom 
deti z MŠ v Prílepoch, ktoré sa pripravovali pod 
vedením riaditeľky Zuzany Šalingovej a pani 
učiteľky Márie Karchaníkovej. Svojím pásmom 
pokračovali žiaci základných škôl. Celá slávnosť 
bola okorenená vtipnou divadelnou scénkou 
s názvom „PYTAČKY“. Deti poctivo nacvičovali 
pod vedením Kristíny Švecovej tance, ktoré, 

ako aj všetko ostatné, zožali medzi prítomnými 
veľký úspech. Svoje tanečné umenie predviedli 
aj dve dievčatá z tanečnej skupiny Piruett.

Na záver stretnutia si pódium už tradične 
podmanil domáci spevácky súbor Kolovrátok, 
ktorý každého, ako čerešničku na torte, dostal 
do obrátok. Nechýbali ani sladké a výborné 
zákusky, či voňavý pohár vínka, ním sa pripíjalo 
na zdravie všetkým ženám, ktorým bola táto 
milá akcia venovaná.

Mamky z tohto príjemného stretnutia 
odchádzali s kvetom a papierovým kvietkom 
pripraveným najmenšími deťmi na znak vďaky, 
úcty a lásky za všetko, čo svojim deťom počas 
života odovzdávajú a poskytujú.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na prípravách, patrí veľké a úprimné 
poďakovanie.

Mária Petrovičová

Chyzerovčania z lásky 
k mamičkám

Jedným z najkrajších mesiacov je mesiac 
máj. Prináša so sebou hrejivé slnečné lúče, 
farebnosť a opojnú vôňu rozkvitnutých 
kvetov. Zároveň v tomto mesiaci z príležitosti 
Dňa matiek prejavujeme svoju vďaku a úctu 
tým najdôležitejším ľuďom, našim mamám.

V sobotu 10. mája bola prostredníctvom 
pripraveného programu vyjadrená láska 
a uznanie všetkým chyzeroveckým 
mamičkám.

Každému zmyslu lahodiacim programom 
prítomných od mikrofónu sprevádzala Mária 
Ďurčeková. Slovne vyzdvihla prácu, úsilie 
a lásku všetkých matiek – anjelov žijúcich na 
zemi, až do času, kým sa stanú anjelmi v nebi. 
Aj napriek tejto skutočnosti v našich srdciach 
prežívajú stále.

Medzi hosťami boli privítaní: primátorka 
Serafína Ostrihoňová, riaditeľka MSKŠ 
Simona Holubová, poslankyňa a programová 

manažérka MSKŠ Klaudia Ivanovičová, 
poslanci Jozef Paluška a Marek Holub. 
Krásneho popoludnia sa zúčastnil aj okresný 
predseda KDH Miroslav Kráľ. Na modernú 
ľudovú nôtu stretnutie otvorila spevácka 
skupina Trnky. Po ich vystúpení sa slova 
ujal predseda OZ „Chyzerovce“ Ján Drahoš. 
Poďakoval všetkým ženám – matkám za to, že 
pri svojich deťoch stoja v dobrom i zlom, za to, 
že ich učia základným hodnotám, ako je viera 
a láska. Deti niekedy vybočia zo správnej cesty 
a znovu nájsť ten správny smer s pochopením 
a trpezlivosťou pomôže práve mama, veď 
ako povedal „matkine ruky sú nikým a ničím 
nenahraditeľné“.

Svoju vďaku všetkým zodpovedným 
mamičkám vyjadril aj poslanec Jozef Paluška, 
ktorého na pódiu vystriedala primátorka 
Serafína Ostrihoňová. K prítomným 
sa prihovárala osobnejšími slovami 
nasmerovanými na jej milovanú mamičku. 
V nich vyzdvihla jej šľachetnosť, obetavosť 
a lásku. Na počesť všetkých mamičiek, ako aj 
tej svojej, predniesla svoju osobnú a obľúbenú 
básničku zachytávajúcu emotívne a dojemné 
chvíle detí bez mamky – sirôt. Je holou 
a bolestivou pravdou, že niektoré sa práve 
s tou svojou mamičkou, žiaľ, museli rozlúčiť 
predčasne.

Primátorka na záver svojej reči prijala kyticu 
kvetov, ktorá jej bola odovzdaná za celé 

združenie.
Po príhovoroch sa za sprievodu básne 

otvorila programová časť podujatia. Za 
jeho skladbou a choreografiou stáli Mária 
Ďurčeková a Diana Dvořáková. Vystúpili 
v ňom duo Romanka Ďurčeková a Lukáš Kouřil 
s Marekom Ďurčekom, Street Lup, Lupienok 
a Chyzerovčanka, pričom bol elegantne 
pretkaný vystúpeniami detí, v ktorých odzneli 
básničky, pesničky, hra na gitare a samozrejme, 
nechýbali ani chytľavé tance. 

V rámci tejto akcie bolo pripravené menšie 
prekvapenie vo forme gratulácie pre manželov 
Annu a Júliusa Galabových, oslávencov zlatej 
svadby, ku ktorému sa pripájame a želáme im 
všetko dobré.

Aj príjemné akcie sa dočkajú svojho konca, 
no každý si z nich, ako aj tejto, odnášal 
dobrú náladu a príjemne hrejivý pocit, ktorý 
bol tentokrát previazaný na naše milujúce 
mamičky.

M. Petrovičová
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Spomienka
Dňa 20. marca uplynulo 20 rokov 

odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili 
s našim milovaným oteckom

Štefanom Uhrínom zo Zlatých 
Moraviec, vo veku nedožitých 76 rokov.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou na drahého otecka si 
spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

05/008/2015/PČ, 05/006/2015 – 9467/DZ

Spomienka
„Aj keď raz človek zo života 

do večnosti odchádza,
spomienka v srdciach tých, čo 

ho mali radi, navždy zostáva.“

Dňa 9. júna uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil a do večnosti odišiel náš drahý 

a milovaný manžel, brat, otecko a starý otecko

Vladimír Hlásny
V myšlienkach s láskou a úctou na 

Teba spomína celá smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte 

mu spolu s nami tichú spomienku.

Predaj, kúpa
n Predám garážovanú ŠKODU 105 GL 

červenej farby. Cena: cca 200 €. Kontakt: 0949 
217 287

05/009/2015/PČ, 05/007/2015 – 11990/DZ
n Predáme v Machulinciach, okres Zlaté 

Moravce, záhradu na stavebný pozemok, 
parcelné čísla 161/3, 161/2 v celku 398 m², môže 
byť aj na chatu. Pozemok sa nachádza nad 
mlynom v strede dediny v tichom prostredí. 
Cena dohodou. Kontakt: 046/5447013

05/010/2015/PČ, 05/008/2015 – 11993/DZ
n Dám do dlhodobého prenájmu 1 - izbový 

zariadený byt v ZM na prízemí, Kontakt: 0904 
979 313, len vážny záujem

INFORMÁCIA 
o prenájme voľných 
nebytových priestorov

Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 
9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti 
na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov poskytne do 
priameho prenájmu
n nebytové priestory nachádzajúce sa 

na I. poschodí nehnuteľnosti – budova 
na Duklianskej ul. č. 2/B, Zlaté Moravce 
so súpisným číslom 1572 /“Stredisko 
občianskej vybavenosti“/, o celkovej 
výmere 35,00 m², účel využitia prenájmu 
priestorov: kancelária, sklad, obchodné 
priestory, iné využitie

Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 
15.06.2015 o 13.00 h.

Bližšie informácie o prenájme vyššie 
uvedených nehnuteľností získate na úradnej 
tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté 
Moravce n www.zlatemoravce.eu, /Mesto 
a jeho samospráva, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 
2015, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne na č. telef. 
037/6923922 (Oddelenie pre správu majetku 
mesta MsÚ Zlaté Moravce).

Ing. Serafína Ostrihoňová

primátorka mesta

Pohotovosť lekární
01. 06. - 30. 06. Lekáreň Dr. MAX, 

OC Tesco, Hviezdoslavova 3, Zlaté 
Moravce, denne od 8.00 h do 

20.00 h, kontakt: 0901 961 090

05/007/2015/PČ, 03/004/2015 - 4877/DZ

Spoločenská kronika
Narodili sa
apríl:
Peter Krčmár, (N) Levice
Filip Šútor, (N) Levice
máj:
Emir Banda, (N) Nitra
Damián Cirok, (N) Nitra
Vanesa Fúsková, (N) Nitra
Hugo Hudec, (N) Partizánske
Adela Ondrejková, (N) Nitra
Emir Rafael, (N) Nitra
Dominika Rafaelová, (N) Nitra
Povedali si áno
24. 04. Mgr. Tomáš Klunda, Bytča a Katarína
Ondrejmišková, Zlaté Moravce
24. 04. Mgr. Jozef Záhorský, PhD., Bratislava -
Dúbravka a Andrea Vargová, Zlaté Moravce
02. 05. Mgr. Jozef Ťažký, Jelenec a Mária
Gáliková, Jelenec
02. 05. Ing. Marcel Haladej, Bratislava - Ružinov
a Mgr. Daniela Čikelová, Zlaté Moravce
02. 05. Peter Sedlák, Topoľčany a Eva
Ondriašová, Zlaté Moravce
09. 05. Ing. Roman Taliga, Žarnovica a Ing.
Soňa Petrželová, Zlaté Moravce
15. 05. Tomáš Gubka, Zlaté Moravce a Lenka
Očovská, Zlaté Moravce
Jubilanti
máj:
MUDr. Peter Dvornák, Zlaté Moravce, 80 r.
Katarína Kováčová, Zlaté Moravce, 80 r.
Helena Matysová, Zlaté Moravce, 80 r.
Margita Koklesová, Zlaté Moravce, 85 r.
Mária Tonkovičová, Chyzerovce, 85 r.
Katarína Bónová, Zlaté Moravce, 100 r.
Opustili nás
17. 04. Ľudovít Tonka, 1951, Zlaté Moravce
20. 04. Katarína Karvayová, 1937, Zlaté Moravce
22. 04. Jozef Straka, 1932, Horný Ohaj – Vráble
26. 04. Ján Haspra, 1938, Topoľčianky
28. 04. Mária Franková, 1936, 
Kostoľany pod Tribečom
04. 05. Vojtech Berec, 1926, Zlaté Moravce
07. 05. Veronika Jobbíková, 1938, Zlaté Moravce
09. 05. Hedviga Siklienková, 1943, Žikava
12. 05. Anton Kocian, 1940, Machulince
13. 05. Karel Mikeš, 1952, 
Kostoľany pod Tribečom
13. 05. Štefan Pánik, 1927, Zlaté Moravce
18. 05. Štefan Minár, 1931, Zlaté Moravce
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Pozvánky
n Mesto Zlaté Moravce, Centrum voľného 

času a Rodičovské združenie pri CVČ 
Spektrum pripravuje počas letných prázdnin 
Mestský tábor detí pre deti od 7 do 14 rokov. 
1. turnus - od 6. do 10. júla, 2. turnus - od 13. do 17. 
júla a 3. turnus - od 3. do 7 augusta. Poplatok za 
jedno dieťa je 35 €. Obedy budú zabezpečené 
v školskej jedálni. Deti môžete prihlasovať v CVČ 
(Rovňanova 7) denne v čase od 9.00 h do 16.00 
h a urobiť tak môžete do 30. júna. Kontakt: tel. č.: 
037/6321184, e-mail: cvczmsk@gmail.com, web: 
www.maros213.wordpress.com.
n Medzinárodné záprahové preteky – 

jednozáprahov, dvojzáprahov a štvorzáprahov 
– CAI3 H1, H2, H4 – Pohár ESSA sa uskutočnia 
v termíne 29. - 31. mája v NŽ Topoľčianky.
n Stretnutie s poslancami mesta Zlaté 

Moravce – termíny poslaneckých dní: 30. mája 
(sobota), 27. júna (sobota), 25. júla (sobota) od 
15.00 h do 17.00 h v reštaurácii Hotela Eminent.
n CK Machulince a obec Machulince 

organizujú dňa 30. mája (štadión TJ Machulince) 
3. ročník cyklistických pretekov HORSKÁ 
CYKLOČASOVKA. Program začína o 10.00 h 
prezentáciou účastníkov so štartom o 13.00 h.
n Mesto Zlaté Moravce v spolupráci 

s mestským strediskom kultúry a športu 
Vás pozývajú na „Deň detí“, ktorý sa 
uskutoční 31. mája (nedeľa) o 15.30 h 

na Mestskom štadióne. Pripravili sme 
pre Vás: rozprávkové súťaže pre najmenších, 
kúzelník „Magic show“, živé zvieratá (ovce, 
kozy), hippoterapia na poníkoch, maľovanie 
na tvár, vystúpenie tanečníkov a spevákov, 
ukážky z práce Kynologického klubu, hasičov 
a Mestských policajtov, ďalej zábavné atrakcie, 
kolotoče, bufety a občerstvenie. Tešíme sa na 
Vás!
n Sme tu! MINI TOUR 2015 – 5. júna od 19.30 

h do 01.30 h, vstupné 2,50 € Quadraton club, 
Zlaté Moravce – vystúpi: kapela Reinkarnace, 
Jadro Veci, Prvý apríl, KebyNiečo, Zotrwačnosť.
n Deň detí v Arboréte Mlyňany SAV sa 

uskutoční 7. júna v čase od 10.00 h do 16.00 
h. Program: Vozokanček, Danciny, Zlatňanka, 
ukážky práce policajného zboru a služobnej 
kynológie, ukážky práce hasičského zboru. 
Atrakcie: nafukovacie detské safari, trampolína, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielne, sokoliari, 
možnosť jazdenia na koníkoch, súťaž 
o zaujímavé ceny. Pre dospelých: výstava 
Mariána Lavu (obrazy, rámy so zrkadlami, bytové 
doplnky z masívneho dreva).
n Hostianske kultúrne leto 2015 

(miestny amfiteáter): 7. júna o 14.00 h – 
Polícia a poľovníci deťom MDD (8. ročník), 20. 
júna o 19.00 h – Juniáles (2. ročník), 28. júna 
o 15.00 h – Folklórny festival (8. ročník), 12. 
júla o 13.30 h – Festival dychovej hudby (53. 
ročník), 8. augusta – Súťaž vo varení gulášu 

Hostianska vareška (7. ročník), 15. augusta  
o 18.00 h – Hostrock (3. ročník).
n Zasadnutie mestského výboru II. 

volebného obvodu mesta Zlaté Moravce 
sa uskutoční 9. júna o 18.00 h v CVČ. Jeho členmi 
sú všetci poslanci z daného volebného obvodu, 
ako aj zástupcovia občanov zvolení na jeho 
prvom zasadnutí.
n Piatok 12. júna od 21.00 h do 02.00 h, 

vstupné 2 € - DODO MADOLA & FRIENDS JAM 
SESSION – Quadraton club.
n TAK NÁS TADY MÁTE – Veselá trojka 

Pavla Kršku, Števo Hruštinec a Juro Chleban 
- vystúpia 19. júna o 18.00 h v DS MSKŠ Zlaté 
Moravce. Vstupné: 8 € predpredaj, 10 € v deň 
koncertu, predaj vstupeniek v MSKŠ Zlaté 
Moravce.
n Piatok 19. júna od 21.00 h do 04.00 h, vstupné 

6 € - Without_Help – Stenlee`s & Savage`s 30th 
Bday celebration – Quadraton club.
n Guláš párty na Skýcove – 27. júna, So 

starostom na bicykli – 4. júla
n ŠK Topoľčianky a Drozdovo – SKI CENTRUM 

PENZION Vás pozývajú na Slovenský pohár 
v horskej cyklistike MTB XCO – DROZDOVO 
– 1. ročník, ktorý sa uskutoční 26. júla – Nová 
Baňa, Drozdovo. Registrácia pretekárov všetkých 
kategórií bude prebiehať v čase od 8.00 h do 
9.30 h. Príďte podporiť najlepších slovenských 
horských cyklistov!

Aj stromy majú svoj deň

Deň stromov, majestátnych, tichých 
krásavcov rôznych druhov, ktorí nám nielen 
skrášľujú naše životné prostredie, ale tvoria 
veľmi dôležitú súčasť našich životov tým, že 
čistia vzduch, si na Slovensku pripomíname 29. 
apríla.

V Zlatých Moravciach sa tento deň podčiarkol 
výsadbou zhruba 20 – tich nových stromov 
na zlatomoraveckých sídliskách, pod čo 
sa podpísali Záhradnícke služby mesta. Pri 
prechádzkach tak môžete vidieť stredne 
veľký okrasný strom Jaseňovec metlinatý 
(Koelreuteria paniculata), ďalej Orech čierny 
(Juglans negra), okrasné jablone, či kríky ako je 
Jalovec obecný/Borievka obyčajná (Juniperus 

communis) a Vtáčí zob obyčajný (Ligustrum 
vulgare). Okrem nich pribudlo aj 48 kusov 
ihličnatých stromov (smrekov), ktoré vysadili  
v miestnych školách ešte z príležitosti Dňa 
Zeme, ktorý pripadá na 22. apríl.

V Zlatých Moravciach máme podľa slov 
Mariana Tomajku vyše 10 000 stromov, 
postupne sa v prípade ich výrubu uskutočňuje 
náhradná výsadba.

V tejto uponáhľanej dobe si častokrát ani 
neuvedomíme, prípadne nevieme, že tu máme 
stromy, ktoré môžeme považovať za vzácne. 
Sú to napríklad Magnólie hviezdokveté, 
Kryptomérie japonské alebo Metasekvoje 
čínske, pochádzajúce z treťohôr. Metasekvoja 
bola objavená v Číne okolo roku 1950. Na 
Slovensko ju doviezol dendrológ a bývalý 
riaditeľ Arboréta Tesárske Mlyňany Dr. h. c. Doc. 
Ing. František Benčať, DrSc. Tento strom sa pred 
20 – timi rokmi rozmnožil a aktuálne ich máme 
v počte päť kusov vysadených pred Okresným 
úradom.

Ďalším zástupcom pochádzajúcim z treťohôr, 
ktorého nájdete aj u nás, je Ginko dvojlaločné 

(biloba). Zvláštnosťou je, že napriek tomu. že 
má listy, patrí medzi ihličnaté stromy, čo nám 
ozrejmil pán Tomajko.

Dolu mestom sa ťahajú Sofori japonské, 
ktoré sa sadili ešte za monarchie pred vyše 
80 – timi rokmi, po rekonštrukcii ulice. Jeden 
z ukážkových a krásnych exemplárov sa 
nachádza pri farskom kostole sv. Michala 
Archanjela. Najstarším stromom je už 
známa vysoko čnejúca a šírkou ohurujúca 
dominanta nášho mesta Platan javorolistý 
tróniaci v blízkosti pošty. Okolo 90 až 100 
rokov majú pri cintoríne a Sládkovičovej ulici 
sa nachádzajúce Pagaštany konské, ktoré 
pomaly, ale isto, dosluhujú aj vďaka chorobám, 
ktorými trpia a s ktorými sa stromy nedokážu 
vysporiadať. Aj z toho dôvodu sa podsádzajú 
a budú nahradené platanmi.

Stromy nás upokojujú, naše oči pohládzajú 
svojou rôznorodosťou a dušu veľkými dávkami 
energie, nemali by sme ich brať ako niečo úplne 
samozrejmé. Preto na ich dôležitosť myslime 
stále, nielen v deň, ktorý je im venovaný.

M. Petrovičová

nRegionálny mesačník mesta Zlaté Moravce a okolia  n Vydavateľ: Mesto Zlaté Moravce n Šéfredaktorka: Ľubomíra Rosinská, 037/69 239 05, 

0915 751 777, e-mail: tekovske.noviny@zlatemoravce.eu, rosinska@zlatemoravce.info, oficiálna stránka mesta:  www.zlatemoravce.eu a mestský informačný 

blog: www.zlatemoravce.info,  www.tekovskenoviny.sk n Evidenčné číslo: EV 3148/09 n ISSN 1338 – 8800 n  Adresa vydavateľa a redakcie: Ul. 1. mája 2, 

953 01 Zlaté Moravce, IČO 00 308 676 n grafika: Richard Horný n Tlač: NOVOPRINT SLOVENSKO s. r. o. - Zlaté Moravce n Príspevky dopisovateľov 

nehonorujeme n Uzávierka čísla je 5 dní pred jeho vydaním n Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov n

w w w . z l a t e m o r a v c e . i n f o


