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Nový multifunkčný 

nakladač
Mesto Zlaté Moravce v zastúpení 

primátorom Ing. Petrom Lednárom, 
CSc. a riaditeľom Mestského podniku 
Technické služby Ing. Branislavom 
Vargom, prevzalo 30. apríla 2014 
od zástupcu dodávateľskej fi rmy 
Hydrex, s.r.o. Ivana Migaľa do 
užívania multifunkčný nakladač.

Dňa 23. mája 2013 schválila 
Správna rada Recyklačného fondu 

na svojom zasadnutí žiadosť Mesta 
Zlaté Moravce o fi nančný príspevok 
cez projekt „Zberný dvor – Mesto 
Zlaté Moravce a mikroregión 
Tríbečsko.“ Schválená dotácia vo 
výške 32 300 € bola určená na nákup 
zberných nádob na separovaný zber 
a multifunkčného nakladača.

Vzhľadom k tomu, že obstarávacia 
cena nakladača prostredníctvom 
elektronickej aukcie bola stanovená 
na 47 700 € a fi nančné prostriedky z 
dotácie Recyklačného fondu na jeho 

zakúpenie boli 26 600 €, muselo sa 
Mesto na spolufi nancovaní podieľať 
vo výške 21 100 €.

Zakúpilo sa 30 ks zberných 
nádob s objemom 1100 litrov, 
ktoré boli Mestu dodané ešte 
minulý rok, 10. a 11. decembra 2013 
(výsledok výberového konania na 
nákup – 6 696 €, schválená dotácia 
Recyklačného fondu – 5 700 €, 
spoluúčasť Mesta – 996 €).

Uvedené vylepšenie technickej 
vybavenosti mesta určeného na 
separovaný zber zrýchli nielen 
činnosť spojenú so separáciou, 

ale kvalitatívne zvýši množstvo 
vytriedeného odpadu pre ďalšie 
zhodnotenie, čo bude mať priamy 
vplyv aj na množstvá odpadu, ktoré 
bude schopné mesto Zlaté Moravce 
vyseparovať a prispieť k zvýšeniu 
podielu separácie v celej SR.

spracovala Ľubomíra Rosinská

informácie poskytol Ing. Miro-
slav Košút, vedúci Oddelenia 

projektov a propagácie mesta

Druhá návšteva potencionálneho 

investora z Ukrajiny
Dňa 2. mája 2014 navštívil po druhýkrát mesto Zlaté Moravce 

ukrajinský investor Taratorin Jurij Michajlovič (generálny riaditeľ 
UTSB – Kyjev, Ukrajina), za účelom zámeru podnikania v našom 
meste. Primátora Ing. Petra Lednára, CSc. oboznámil s ďalšími krokmi 
realizácie svojho záujmu na lokálnej i medzištátnej úrovni.

Prvé ofi ciálne stretnutie sa uskutočnilo 21. januára tohto roku, aj 
za prítomnosti poslankyni MsZ, vedúcej pracoviska Úradu práce 
Mgr. Denisy Uhrinovej, na ktorom bol pán Taratorin oboznámený s 
možnosťami spolupráce so štátnou inštitúciou z pohľadu zákonov 
o zamestnanosti. V záujme Ukrajincov je vytvoriť približne 100 
pracovných príležitostí.

Keďže sú rokovania stále len v štádiu prieskumu podmienok v 
nadväznosti na spoluprácu s inými dotknutými stranami, ktoré je 
potrebné zohľadniť, bližšie informácie o plánovanom projekte budú 
prezentované so súhlasom investora neskôr.

Ľ. Rosinská

Nové červeno-biele 
priechody pre 

chodcov

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti 
chodcov sa od 28. apríla do 
30. apríla 2014 na mestských 
cestných komunikáciách v Zlatých 
Moravciach realizovala obnova 
vodorovného dopravného 
značenia piatich priechodov pre 
chodcov s aplikáciou červeného 
a bieleho štrukturovaného plastu.

Dvojfarebne boli vyznačené 
najviac frekventované priechody, 
na ktorých je potrebné zachovávať 
väčšiu obozretnosť: pri ZŠ – 
Pribinova ul., pri SOŠ technickej – 
Ul. 1. mája, pri ZŠ cirkevnej – Ul. 1. 
mája, pri MsÚ – Ul. 1. mája, pri HM 

Tesco – Duklianska ul.
Po ukončení prác na 

priechodoch pre chodcov 
sa systematicky pracuje na 
obnove ostatného vodorovného 
značenia na mestských cestných 
komunikáciách.

Zhotoviteľom je Združenie 
Lemus v súlade so zadávateľom – 
Mestom Zlaté Moravce a Krajským 
dopravným inšpektorátom. 
Životnosť špeciálneho červeného 
a bieleho náteru, ktorý bol použitý 
na označenie priechodov pre 
chodcov, je 4 až 5 rokov.

Ľ. Rosinská

informácie poskytol referent 
dopravy Oddelenia investičnej 

výstavby a hospodárskej 
činnosti MsÚ Emil Hudák
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Druhý májový deň sa po niekoľkých rokoch 
v mestskom amfiteátri premietalo. Moderátori 
večera Kristína Geiszlerová a Dávid Homola 
nám v úvode podujatia prezradili, že za 
vznikom projektu s finančnou podporou EÚ – 
„Amfiková filmovica“, sú študentky Gymnázia 
J. Kráľa v Zlatých Moravciach, ktoré dlho 
zvažovali, čím by mohli obohatiť kultúrne 
vyžitie v našom meste, aby sme sa tu cítili 
lepšie. Výsledkom ich nápadu bolo premietanie 
filmov pod holým nebom. Vzhľadom k tomu, 
že máme nevyužitý amfiteáter a predovšetkým 
mladí ľudia bažia za spestrením spoločenského 
života v tomto smere, rozhodli sa pre túto 
voľbu. Zadosťučinením im bola nadpriemerná 
účasť divákov, ktorú so všetkou skromnosťou 
nikto z usporiadateľov nepredpokladal v takej 
miere, a tiež spokojnosť prítomných divákov a 
skvelé ohlasy na úžasnú akciu, aká tu už veľmi 
dlho nebola.

Pozdvihnutím fliaš Filmovice sa odštartoval 
večer filmov, ktorého spestrením bolo 
vystúpenie domácej kapely Lazy Days Blues a 
súťaž o tričko „Filmovice“.

Na uskutočnení projektu sa podieľalo 
nedávno vzniknuté Občianske združenie K 
ĽUĎOM (predsedom je Marek Mikula) a jeho 
realizácia prebehla za podpory a spoluúčasti 
Mesta Zlaté Moravce.

„Vždy podporím takúto fantastickú akciu 
a želal by som si, aby sme sa pri takýchto 
príležitostiach stretávali čo najčastejšie. Prajem 
Vám príjemnú, ničím nerušenú zábavu a 
dúfam, že nám počasie bude priať,“ vyjadril sa 
s malými obavami k predpovediam dažďa na 
túto noc primátor Peter Lednár.

V konečnom dôsledku všetko dobre 
dopadlo, plánované filmy boli premietnuté a 
hoci sem-tam aj spŕchlo, takmer 800 divákov 
kvapky neodradili a amfiteáter plný otužilcov 
a vytrvalcov sa tak zatvoril až o štvrtej hodine 
nadránom.

„Niektorí neverili, že túto akciu dotiahneme 
do konca. Veľká vďaka všetkým, ktorí nám 
pomáhali, aby sme to nakoniec dokázali,“ 
zaznelo šťastné a úprimné poďakovanie 
študentiek, ktoré sa pod projekt podpísali – 
Dáška Fiťková, Kristínka Geiszlerová, Kristínka 

Kováčová, Anna Mária Valovičová, Hanka 
Švecová, Radka Komžíková.

Milé dievčatá! Keďže ste spomenuli, že sa 
našli neprajníci, ktorí podcenili a spochybnili 
Vašu šikovnosť, môžem ako jedna z mnohých 
účastníkov skonštatovať, že ste naozaj dokázali, 
že sa oplatí veriť, nevzdávať sa, ísť za svojím 
cieľom a vložiť všetko úsilie do dobrej veci.

Čím viac ľudí dobrej vôle medzi nami je, tým 
nám všetkým, ktorí tu žijeme, bude lepšie. V 
tento večer to bolo predovšetkým vďaka Vám.

Ľubomíra Rosinská

Kvety nórskej veľvyslankyni

Kyticu zlatomoraveckých kvetov daroval 
primátor nášho mesta Peter Lednár 
mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyni 
Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike 
Inge Magistadovej. Stalo sa tak pri 
príležitosti štátneho sviatku – 200. výročia 
vyhlásenia nórskej ústavy a osláv 200. 
výročia demokratického vývoja v Nórsku. 
Nórsko bolo do 1. januára 1814 pod pevnou 
nadvládou Dánska. Nóri však 17. mája 1814 
vyhlásili Ústavu, na základe ktorej bola v 
Eidsvolle sformulovaná charta, ktorá patrila k 
najliberálnejším tých čias.

Súčasťou osláv bol slávnostný koncert 
s príhovorom nórskej veľvyslankyne a 
slávnostná recepcia so špecialitami nórskej 
kuchyne, ktorá prebiehala v priestoroch 
bratislavského hotela Carlton.

Primátor Zlatých Moraviec Peter Lednár 
sa tak ocitol v spoločnosti významných 
ambasádorov mnohých krajín sveta, napríklad 
z Indie, Palestíny či USA.

Nórska veľvyslankyňa nášho primátora na 
podujatie pozvala na základe úzkej spolupráce 
a dobrých dojmov, ktoré získala po doterajších 
návštevách Zlatých Moraviec.

-red-

AMFIKOVÁ FILMOVICA ZOŽALA ÚSPECH

Občianske Združenie K ĽUĎOM – Je združenie 

občanov, ktorí sa rozhodli, že pomôžu sebe a aj 

iným svojou solidaritou, nápadmi, kreativitou a 

prácou aspoň o kúsok k lepšiemu životu. Projekty, 

ktoré pripravujú, sú zamerané na zveľaďovanie 

mesta a obcí, budovanie dobrovoľníckych 

sietí občanov, ktorých primárnym cieľom má 

byť zlepšenie kvality života našich obyvateľov. 

Pridajte sa k nim! www.kludom.sk
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Dňa 9. mája 2014 si Mesto Zlaté 
Moravce v spolupráci s miestnou 
Základnou organizáciou zväzu 
protifašistických bojovníkov 
pripomenulo spomienkovou 
slávnosťou na Námestí hrdinov 69. 
výročie víťazstva nad fašizmom.

Po zaznení hymny a príhovoroch 
zástupcu primátora Jozefa 
Škvareninu a podpredsedu 
organizácie protifašistických 
bojovníkov v Zlatých Moravciach 
Milana Skyvu, sa na znak úcty a 

pamiatky zosnulých položili vence 
k soche Partizána.

V úvode slávnostného aktu, 
ktorým nás sprevádzala Táňa 
Kováčová, zaznelo ospravedlnenie 
neúčasti primátora Petra Lednára 
z dôvodu jeho prítomnosti 
na veľkých oslavách pri tejto 
príležitosti v Bratislave, ktorého 
sa zúčastnil na pozvanie ruského 
veľvyslanca. Zároveň boli privítaní 
všetci zúčastnení, medzi ktorými 
bol aj predseda ZO zväzu 

Tajomnosť osvetlených chodieb 
podzemia kaštieľa, rozmanitosť 
vystavených exponátov, úctou 
a spomienkami dýchajúce 
mauzóleum rodiny Migazzi, či 
dobová hudba prilákala veľa ľudí 
z príležitosti Medzinárodného dňa 
múzeí a galérií práve do múzea v 
Zlatých Moravciach.

Deň otvorených dverí sa 
odštartoval 16. mája v ranných 
hodinách, kde už prví žiaci 
základných škol spoznávali 
zákutia priestorov, ktoré v tento 
deň navštívili. V priebehu celého 
dňa to v múzeu žilo a na svoje 
si prišli všetky vekové kategórie, 
od tých najmenších, ktorí sa s 
radosťou „báli“ v podzemí až po 
„dospelákov.“ Na tomto magickom 
dni sa zúčastnilo spolu 25 tried 
základných škôl nielen zo Zlatých 
Moraviec, ale aj z okolia.

Dejinami opradené exponáty 
majú vždy opakovane čo 
ukázať, ponúknuť a čím zaujať. 
Komplexný zážitok informáciami 
dotvárali rozhľadené, milé a 
usilovné lektorky múzea Kornélia 
Nemešová a Viera Tomová.

Vo večerných hodinách sa 
uskutočnila s Mariánom Tomajkom 
(riaditeľ Záhradníckych služieb) 
prednáška o rodine Migazzi 
spojená s premietaním videofilmu. 
Príjemným a melodickým 
ukončením celodennej akcie 
bolo vystúpenie hudobného 
združenia Musicantica Slovaca. Na 
pripravenom, pútavom programe 
sa zúčastnilo 79 návštevníkov. Už 
z rozprávok je známa magickosť 
polnoci, ktorá svoju rolu zohrala 
aj v tomto prípade. S ukončením 
voľných debát prítomných sa 
spolu s odbitím polnoci zavreli z 

príležitosti Dňa otvorených dverí 
minimálne na rok aj tie, ktoré sú 
vstupom do zlatomoraveckého 
múzea vlastivedného typu 
zameraného na horné Požitavie. 
Tí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu 

nestihli alebo nemohli prísť, 
môžu múzeum navštíviť počas 
otváracích hodín každý pracovný 
deň.

M. Petrovičová

Úcta padlým hrdinom 
v Druhej svetovej vojne

protifašistických bojovníkov 
Ivan Malý a predseda ZO zväzu 
protifašistických bojovníkov v 
Zlatne Štefan Doskoč.

„Dovoľte mi, aby som pri tejto 
príležitosti vzdal hold a úctu 
všetkým tým, ktorí položili svoje 
životy za našu slobodu a mier. 
Keďže pamätníkov na tieto 
udalosti je medzi nami stále 
menej, považujem za potrebné, 
aby sme si takéto sviatky 
dostatočne uctievali a vždy na 
ne pamätali, vštepovali ďalším 
generáciám, že hrôzy vojny už 
nechceme zažiť, že potrebujeme 
žiť v mieri a prosperite,“ týmito 
slovami viceprimátor Škvarenina 
prehovoril ku všetkým, ktorí svojou 
prítomnosťou prejavili záujem 
pozdvihnúť tento významný 
medzník v histórii nielen nášho 
mesta.

Víťazstvo nad fašizmom, návrat 
do obdobia 2. svetovej vojny 
a jej katastrofické následky 
podrobnejšie priblížil vo svojom 
príhovore pán Skyva. Okrem iného 
povedal: „Uctievaním padlých 
hrdinov 2. svetovej vojny dávame 
mladým ľuďom na vedomie, že sa 
môžu vždy s hrdosťou a pýchou 
postaviť za bojovú činnosť svojich 

otcov a dedov aj tu, u nás, na 
Zlatomoravecku. Veď bojovali za 
pravdu, spravodlivosť a slobodu.“ 
Spomenul verše básnika Ladislava 
Novomeského, ktoré zdôrazňujú 
význam spomienkových 
stretnutí a návratov do minulosti: 
„Smrť je len nenávratno, iba 
zabudnutie je koniec života.“ 
„Preto nesmieme nikdy na nič 
zabudnúť. Česť pamiatke všetkým 
padlým v Druhej svetovej vojne,“ 
zneli záverečné slová Milana 
Skyvu. Práve pre oslovenie mladšej 
generácie s odkazom hrdinov, 
ktorí bojovali aj za jej šťastie a 
pokoj, sa niesol v duchu posolstiev 
Druhej svetovej vojny aj Rockový 
koncert, ktorý bol usporiadaný 
v ten istý deň, 9. mája 2014, na 
nádvorí MSKŠ v parku Janka Kráľa, 
rovnako v súlade so spomienkou 
na víťazstvo nad fašizmom.

Za jeho organizáciou stojí 
Mestské stredisko kultúry a 
športu v spolupráci s Jurajom 
Jonisom. Okrem vystupujúcich 
kapiel Sviečky, Embryo, KL BAND 
a Never Back, svojou účasťou prišli 
podporiť tento sviatočný podvečer 
zlatomoraveckí motorkári z Klubu 
ZUBRY.

Ľ. Rosinská

Deň otvorených dverí v Mestskom múzeu
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Pre každú mamku na svete je 
najkrajším, najväčším a najviac 
naplňujúcim darom radosť 
a úsmev jej dieťatka. O to 
väčším šťastím je pre ňu detský 
dôkaz lásky, ktorý mal 14. mája 
2014 podobu prenádherných 
vystúpení najmilších a najdrahších 
ratolestí.

Postarali sa o neho pani učiteľky 
z Materskej školy na Kalinčiakovej 
ulici a bol určený pre všetkých 

rodinných príslušníkov, najmä 
mamičky, pri príležitosti ich 
sviatku Dňa matiek.

Rôznorodé vystúpenia, farebné 
a bohaté scény s fascinujúcimi 
kostýmčekmi, úsmevy na tvárach 
malých i veľkých prežiarili nielen 
tmavé prostredie Divadelnej sály 
MSKŠ, ale predovšetkým srdcia 
všetkých zúčastnených, ako 
napovedá už samotný výstižný 
názov škôlky, Slniečko.

Za viacnásobným potešením 
v podobe scénok, básničiek, 
ľudových aj moderných tancov 
a piesní sa skrýva celoročná, 
obetavá a trpezlivá práca učiteliek 
pod vedením riaditeľky Evy 
Kutišovej.

Najväčšia a najvyhľadávanejšia 
škôlka v našom meste len 
potvrdila výkonmi šikovných 
škôlkárov svoju stopercentnú 
opateru a tak dopriala hrdý pocit a 

spokojnosť všetkým zúčastneným 
rodičom.

Zábavným popoludním 
nás sprevádzal Peter Kereš a 
záverečné slová patrili riaditeľke a 
učiteľke Klaudii Ivanovičovej, ktoré 
sa zároveň poďakovali prítomným 
za účasť a za pomoc, podporu a 
ústretovosť pri zorganizovaní tejto 
veľkolepej slávnosti všetkým, ktorí 
sa podieľali na jej prípravách.

Ľ. Rosinská

Kúsok z „Dúhy“ 
pre mamičky

„Žena prináša svetu krásu, lásku 
a spokojnosť. Matka, to je silné 
slovo, pretože v matke sa spája 
pocit šťastia a radosti, ale najmä 
radosti zo svojich detí v spokojnej 
rodine. A tak pre Vás, milé 
mamičky, mamulienky, babky, 
babulienky, sme dnes uvili kytičku 
tančekov, básničiek a pesničiek, 
prostredníctvom ktorej Vám Vaše 
deti chcú povedať s láskou jedno 
veľké ďakujem. Verím, že strávite 
jedno krásne slnečné popoludnie 
plné lásky, radosti, spevu a tanca.“ 
Takýmito láskavými slovami sa v 
úvode príjemného sviatočného 
popoludnia prihovorila 
účastníkom akcie ku Dňu matiek 
učiteľka Táňa Kováčová. Slávnosť 
sa konala 20. mája 2014 v areáli 
Materskej školy na Žitavskom 
nábreží pod holým nebom.

Pozvanie na akciu prijal aj 
primátor Peter Lednár so svojimi 
hosťami Jozefom Golonkom, 
Gabrielom Kollárom a konzulom 

Juhoafrickej republiky Milanom 
Lopašovským.

V jednotlivých vystúpeniach sa 
odzrkadlil láskyplný a zodpovedný 
prístup učiteliek k našim 
škôlkárom pod vedením riaditeľky 
Anny Zelenkovej a bohatým 
programom z každého súdka, 
ktorý bol v scénach a kostýmoch 
pretkaný všetkými farbami len 
znovu potvrdili, že názvom „Dúha“ 
sa táto škôlka hrdí právom.

„Vážení prítomní, toto bolo 
vystúpenie, ktoré vyrazilo dych 
každému, mne určite a preto 
sa mi na tú krásu, ktorú som 
tu dnes s Vami zažil, len ťažko 
hľadajú vhodné slová. Chcem 
Vám srdečne všetkým poďakovať, 

starším, mladším, najmenším... 
bolo to geniálne vystúpenie 
a vidím, že máme úžasných 
pedagógov, úžasných rodičov a 
šikovné deti,“ prejavil primátor 
svoj obdiv a vďačnosť všetkým 
zúčastneným.

Záver programu patril pánovi 
Golonkovi, ktorý rovnako 
neskrýval svoje nadšenie zo 
zážitku v škôlke a okrem poklony 
dodal prianie: „Ja by som si 
prial, aby všetky naše deti boli 
sebavedomé, ako sme to videli 
práve tu. Prial by som si, aby sme 
ich vždy dokázali pozdvihnúť hore 
tak, aby boli vždy hrdé na našu 
republiku a na to, že sú Slováci. 
Veľa zdravia, mamičky, Vám, aj 
Vašim deťom a prajem ešte veľa 
takýchto pekných dní.“

S prianím všetkého dobrého 
sa pripája aj redakcia Tekovských 
novín.

Ľ. Rosinská

Vystúpenie najmenších ako dar svojim mamkám
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Keď škola v noci nespí....

Aj počas noci sa môžu v škole diať zvláštne 
veci. V základnej škole na Robotníckej ulici to 
žilo nielen cez deň, ale aj v noci. Pedagógovia 
našej školy sa rozhodli zorganizovať pre deti 
večer plný zábavy s názvom „Noc v škole“.

Akcia sa konala dňa 11. apríla 2014. Vyučujúci 
pripravili bohatý program až do neskorých 
nočných hodín. Deti sa zhromaždili vo 
vestibule školy, kde boli oboznámené s 
pripravenými aktivitami. Potom sa „ubytovali“ 
v triedach, vyložili zásoby potravín z domu a 

niektorí aj svoju obľúbenú hračku, či plyšového 
medvedíka. Žiaci 1. – 4. ročníka absolvovali na 
ihrisku rôzne športové aktivity. Boli rozdelení 
do zmiešaných družstiev, kde starší pomáhali 
mladším. Žiakov 5. – 9. ročníka si učitelia podelili 
do troch skupín. Prvá skupina sa presunula 
do telocvične, kde si rozhýbali všetky kosti 
a zahrali si kvalitný školský futbal. Nedali sa 
zahanbiť ani dievčatá. Druhá skupina spolu s 
pani učiteľkami pripravovala večeru – grilovali 
sa špekáčiky. Tretia skupina piekla sladké 
čokoládové muffiny, aby si i ostatní mohli po 
dobrej večeri pomaškrtiť.

Základná škola na Mojmírovej ulici si 
pripomenula 10. výročie (1. mája 2004) vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej únie. Pri tejto 
príležitosti si žiaci ôsmych a deviatych ročníkov 
pripravili prezentáciu vybraných štátov EÚ, 
ktorá sa konala 29. apríla. Pozvanie prijal aj 
primátor Zlatých Moraviec Ing. Peter Lednár 
CSc., ktorý si šikovnosť detí prišiel pozrieť 
spolu s prednostom Mgr. Romanom Šírom. 
Žiaci svoje prezentácie obohatili o zaujímavé a 
trefné videoprojekcie zachytávajúce základné 
informácie typu: ako vyzerá vlajka, znak, 
hlavné mesto, úradné jazyky, menu a pod. 
Úvodom nechýbala ani hymna Európskej 
únie. V triedach boli z prezentovaných krajín 
pripravené stanovištia s ich typickými znakmi z 
oblasti kultúry, histórie, architektúry, prírodných 
úkazov, vrátane na ochutnávku pripravených 
kuchynských špecialít. Z členských štátov 
Európskej únie si okrem nášho Slovenska vybrali 
Benelux (Belgicko, Holandsko, Luxembursko), 
Českú republiku, Francúzsko, Grécko, Rakúsko, 
Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľkú Britániu.

Mojmírka si pripomenula 
výročie vstupu do EÚ

Medzi jednotlivými výstupmi žiakov sa k nim 
prihovoril Peter Lednár s tým, že z ich práce 
a toho, ako sa tejto akcie zhostili, má veľmi 
dobrý dojem. Zároveň zdôraznil deťom, aby 
sa učili cudzie jazyky, dejiny a zemepis, lebo 
to vo svojich životoch určite zúročia. „Buďme 
hrdí na to, že sme Slováci, ja som s vami veľmi 
spokojný a som na vás hrdý,“ týmito slovami 
sa rozlúčil so žiakmi primátor. Riaditeľka školy 
Mgr. Dagmar Chrenková poďakovala hosťom 

za návštevu a žiakom a učiteľkám za skvelú, 
koordinovanú prácu a zručnosť. Skonštatovala, 
že žiaci sa úlohy zhostili s veľkým úspechom.

Záverom ďakujeme za pozvanie a všetkým 
pedagógom so žiakmi, medzi ktorými funguje 
spolupatričnosť, želáme veľa tvorivej energie, 
nápaditosti, pozitívnych výsledkov a radosti z 
vykonávanej práce.

Mária Petrovičová

S plnými bruškami sa po zotmení deti zmenili 
na pátračov. V skupinkách spolu so svojimi 
kapitánmi hľadali v jednotlivých triedach a na 
chodbách ukryté indície pre získanie pokladu.

Našou ďalšou úlohou bolo zapojiť deti do 
čitateľskej aktivity, keďže konaná akcia bola 
organizovaná v rámci „Týždňa školských 
knižníc“. Najstaršie deti svojim spolužiakom 
čítali rozprávku od Petra Glocka O obrovi 
Železníkovi a statočnom Janíkovi. Všetci 
účastníci si pri rozprávke oddýchli a načerpali 
nové sily pre ďalší nočný život v škole. Potom 
sa všetci zabávali hrami ako Čelovka, Twister, 
Activity, tancovali a spievali, niektorí dobiehali 
zameškané debaty s kamarátmi, prípadne si 
rozprávali príbehy a zážitky. Veselá atmosféra 
pretrvávala do neskorých nočných hodín.

Ráno po prebudení deti spoločne 
poupratovali triedy, pobalili si veci a plní 
nových zážitkov spokojne poodchádzali 
domov. Každý chcel rodičom vyrozprávať, čo 
všetko zažil. Lúčili sa s učiteľmi poďakovaním a 
otázkou, kedy sa podobná akcia zopakuje.

A najväčšia odmena pre všetkých? Veselá 
zábava, skvelá partia, ale hlavne vynikajúca 
atmosféra. Už teraz sa tešíme na ďalšiu 
spoločnú akciu.

Mgr. Kristína Šabíková
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Dňa 18. mája 2014 bolo v Kultúrnom 
dome v mestskej časti Chyzerovce znovu 
veselo. Občianske združenie Chyzerovce 
si ku Dňu matiek pripravilo program, 
ktorý aj tentokrát zanechal v každom z 
prítomných nezabudnuteľné pocity. Ich 
neskrývaná radosť a spokojnosť, ktoré 
pramenili z krásneho kultúrneho zážitku z 
vystúpení Chyzerovčanov, sa odzrkadlila v 
závere programu v dlhotrvajúcom potlesku 
a nespočetných prejavoch vďačnosti s 
množstvom kvetín.

V úvode príhovorov primátora Petra Lednára, 
predsedu OZ Chyzerovce Jána Drahoša a 
poslanca Mestského zastupiteľstva Jozefa 
Tonkoviča zaznelo na adresu všetkých mám 
obrovské poďakovanie a vyzdvihnutie tohto 
náročného a najzodpovednejšieho životného 
poslania v životoch každého jedného človeka.

Aj za toto slávnostné nedeľné popoludnie 
vďačíme mnohým ľuďom dobrej vôle, za 

čo im patrí obrovská vďaka. No najväčšie 
poďakovanie si za svoje obetovanie v 
prospech kultúrneho vyžitia v prímestskej časti 
Chyzerovce právom zaslúžia Mária Ďurčeková, 
Simona Poliaková a Diana Dvořáková, ktoré sa 
svojím prístupom, nápadmi a entuziazmom 
dokážu popri svojich bežných povinnostiach 
a práci naplno a zodpovedne oddať týmto 
voľnočasovým aktivitám. Odmenou ich 
snahy sú úžasné a jedinečné zážitky, ktoré si 
so sebou odnášajú nielen diváci, ale právom 
a s hrdosťou na svoje výkony aj malí i veľkí 
účinkujúci Chyzerovčania.

Záverečnou bodkou za pásmom 
venovaným najobdivuhodnejším bytostiam 
našej planéty, mamkám, bol úlet do Hoštic, 
mesta známeho z televíznych obrazoviek 
s nezabudnuteľnou Helenou Růžičkovou, 
tentokrát v podaní Mariky Ďurčekovej, ktorá 
sa svojím nápadom pod toto milé odľahčené 
vystúpenie podpísala.

Rôznorodosť nápadov a speváckych, 
tanečných i hereckých, už takmer 
profesionálnych výkonov, nenechali bez 
emócií ani jedného zo zúčastnených. Srdečný 
smiech, prebudené precitnutia v láske k 
milovaným blízkym, skutočná radosť, slzy 
šťastia, aj dojatia – to sú nepopierateľné pocity, 
s ktorými sa pri návšteve v Chyzerovciach 
určite stretnete aj nabudúce.

Ľubomíra Rosinská

„Slunce, seno“ a sviatočná májová nedeľa v Chyzerovciach
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Obecný úrad, 951 75 Beladice, Gaštanová 167; Telefón: 037/6330227; beladice@

stonline.sk

Obec Beladice, zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujem v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Školská 

252, Beladice

Kvalifi kačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné 

predpoklady a osobitné kvalifi kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

 vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov,

 minimálne päť rokov pedagogickej praxe,

 spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

 bezúhonnosť

 znalosť a orientácia v právnych predpisoch z oblasti školstva,

 riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

 potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

 profesijný životopis,

 písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja školy,

 výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 

výberového konania podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane údajov a o 

zmene o doplnení niektorých zákonov,

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými 

dokladmi doručte do 13. júna 2014 (do 12.00 h) na adresu: Obecný úrad, 951 75 

Beladice, Gaštanová 167. Obálku označte heslom „Výberové konanie – ZŠ 

Beladice – neotvárať“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového 

konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí 

splnia uvedené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený 

písomne (najmenej 7 dní pred jeho konaním).

Beladice, 20. 5. 2014 
Miroslav Lisý, starosta obce

I N F O R M Á C I A
o podnájme voľných nebytových priestorov

 Mestské stredisko kultúry a športu p.o. mesta Zlaté Moravce, ako nájomca 
priestorov určených na podnájom, na základe § 9a ods. 9. zákona SNR č. 
138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti 
na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov a zásady hospodárenia s majetkom mesta, poskytne do priameho 
podnájmu nebytové priestory – Bufet na kúpalisku o rozlohe 150 m2 
a vonkajšie priestory pred bufetom o rozlohe 100 m2 na parcele č. 
3407/06 na adrese Továrenská 46, Zlaté Moravce.

- Minimálna cena za podnájom nebytových priestorov 
určená v súlade so Zásadami  hospodárenia s majetkom Mesta 
Zlaté Moravce
- Predpokladaná doba podnájmu
   Doba  u r č i t á
- Ostatné podmienky podnájmu
   V cene podnájmu nie sú zahrnuté energie
- Podmienky predloženia cenovej ponuky
   MSKŠ p.o. Zlaté Moravce, ako nájomca, stanovuje lehotu na doručenie 

návrhov podnájomných zmlúv rešpektujúcich uvedené podmienky pre 
záujemcov o podnájom uvedeného majetku Mesta Zlaté Moravce

   do 18.06.2014, najneskôr do 10.00 hod., a to do kancelárie 
Mestského strediska kultúry a športu Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 
Zlaté Moravce.

Ponuka musí obsahovať
a/ Presné označenie účastníka :
Fyzická osoba – podnikateľ : meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, 
miesto podnikania, IČO, zápis v registri, telefonický kontakt
Právnická osoba : obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický
kontakt
b/ Výška podnájomného za 1 m2/rok
c/ Účel podnájmu
d/ Dátum a podpis oprávnenej osoby
Návrhy podnájomných zmlúv obsahujúce najmä konkrétny účel 

podnájmu a konkrétnu výšku nájomného je potrebné doručiť v určenom 
termíne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom 

,,Podnájom- MSKŠ, Bufet kúpalisko /2012 – NEOTVÁRAŤ !“
na m. p. Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, Nám. A. Hlinku 

č.1 (rozhodujúci je čas prijatia obálky do 18.06.2014 do 10.00 h. 
Informácie na tel. č. 037/6426422, 0907 239 294

V Zlatých Moravciach, dňa 14.5.2014 
Simona Holubová
pov. riad. podniku

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej 

republike v roku 2014

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

42/1994 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v 

súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o 

podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok 

informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a 

„usmernenia sekcie krízového riadenia MV SR č. p. SKR-70-22/2013“ preskúšanie 

prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike (hlasitá skúška 

o 12.00 h dvojminútovým stálym tónom sirén) je stanovené v roku 2014 v 

týchto termínoch:

13.06.2014 – vykonajú Slovenské elektrárne, a.s. OZ AE Mochovce,

12.12.2014 – vykoná sekcia krízového riadenia MV SR Bratislava.

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 

953 01 Zlaté Moravce.
Ing. Michaela Bučková, v. r., vedúca odboru

príjme:
REFERENTA LOGISTIKY
špecializácia: 
voda, plyn, kúrenie, kanalizácia
Podmienky
dobrá znalosť stavebných
materiálov
prax v odbore min. 3 roky

znalosť práce na PC, VO skup. B

Záujemcovia píšte na:
slezarikova@novosedliksro.sk
volajte: 0907 731 489
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Spoločenská 
kronika

Narodili sa
04. 04. Sofi a Pilová, (N) Nitra
19. 04. Tomáš Gál, (N) Bratislava – 
Mestská časť Nové Mesto
22. 04. Jakub Gudiak, (N) Banská
Štiavnica
22. 04. Juraj Skubeň, (N) Nitra
25. 04. Daniel Krátky, (N) Nitra
26. 04. Alex Krajčovič, (N) Nitra
02. 05. Alexandra Rafaelová, (N)
Nitra
02. 05. Pavol Tuhý, (N) Nitra
05. 05. Sabrina Bandová, (N)
Nitra
07. 05. Hana Červená, (N)
Partizánske

07. 05. Tomáš Kouřil, (N) Levice
10. 05. Alica Kotlárová, (N) Nitra
12. 05. Zoe Svoradová, (N) Nitra
14. 05. Filip Bánsky, (N) Topoľčany

Povedali si áno
26. 04. Anton Kováč, Zlatno a
Jana Nemcová, Zlaté Moravce
10. 05. Pavol Bielik, Pernek a Jana
Brunclíková, Pernek

Jubilanti
13. 05. Alica Hučková, Zlaté
Moravce, 80 r.
14. 05. Magdaléna Martincová,
Zlaté Moravce, 90 r.
17. 05. Mária Straňáková, Zlaté
Moravce, 90 r.
17. 05. Katarína Zlatňanská, Zlaté
Moravce, 90 r.
20. 05. Helena Minárová, Zlaté
Moravce, 85 r.
21. 05. Helena Valkovičová, Zlaté
Moravce, 85 r.
24. 05. Koloman Hrežďovič, Zlaté
Moravce, 80 r.
26. 05. Vilma Očovayová, Zlaté
Moravce, 90 r.

29. 05. Mária Pechová,
Chyzerovce, 85 r.

Opustili nás
17. 04. Paulína Blahová, 1938, 
Jedľové Kostoľany
18. 04. Viera Chrenová, 1953,
Žitavany
20. 04. Július Lörincz, 1930,
Mojmírovce
20. 04. Ján Dudáš, 1942, Zlaté
Moravce
22. 04. Ľudmila Mankovecká,
1940, Choča
23. 04. Štefan Šťukovský, 1937,
Topoľčianky
24. 04. Mária Garajová, 1924,
Zlaté Moravce
24. 04. Jozef Szegény, 1946,
Kostoľany pod Tribečom
24. 04. Irena Hasprová, 1933,
Volkovce
26. 04. Helena Budayová, 1936, 
Tekovské Nemce
01. 05. Júlia Dodoková, 1921,
Hostie
04. 05. Barbora Herdová, 1930,
Žitavany

04. 05. Mária Hudecová, 1947,
Skýcov
05. 05. Mária Černáková, 1934,
Skýcov
06. 05. Anna Pukárová, 1931,
Zlaté Moravce
10. 05. Michal Červený, 1934,
Zlaté Moravce
11. 05. Jozef Došek, 1947, Zlaté
Moravce
11. 05. Katarína Vaňová, 1921,
Zlaté Moravce
13. 05. Ján Havetta, 1930, Malé
Vozokany
14. 05. Emília Sedláková, 1935,
Zlaté Moravce
16. 05. Mária Partlová, 1936,
Topoľčianky
17. 05. Barbora Poliaková, 1926,
Žitavany
19. 05. Jozef Senéši, 1930, Zlaté
Moravce
19. 05. Jozef Janček, 1919,
Tekovské Nemce
20. 05. Júlia Bačíková, 1941, Zlaté
Moravce

Spomienka

„Ten, kto ho poznal, 
spomenie si,

ten, kto ho miloval, 
nezabudne.“

Pred 9- timi rokmi nás dňa 
9. júna navždy opustil náš 
drahý a milovaný manžel, 
brat, otecko a starý otecko

Vladimír Hlásny
S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina, v ktorej 

srdciach naďalej budeš stále žiť.
Ďakujeme tým, ktorí 

neprestali na teba spomínať a 
venujú ti tichú spomienku.

5/010/2014/PČ, 5/008/2014 – 6579/DZ

Spomienka

S tichou spomienkou k vášmu hrobu chodíme, kvety položíme a 
pri plamienku sviečky za vás sa modlíme. Osud vám nedoprial s nami 
dlhšie byť, ale v našich srdciach budete navždy žiť.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 

Ďakujem všetkým, ktorí svojou prítomnosťou pri 
poslednej rozlúčke zmiernili náš veľký žiaľ.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

dňa 20. 5. 2014 sme si 
pripomenuli mesačné 
výročie úmrtia nášho 

drahého otca a starého otca 
Jána Dudáša 

Dňa 22. 5. 2014 sme si 
pripomenuli 15 - ročné 

výročie úmrtia našej milej 
mamičky a starej mamy 

Anny Dudášovej

Pohotovosť lekární

2. – 15. 06. Lekáreň IRIS, Ná-
mestie A. Hlinku 28, pracovné 
dni: 7.00 – 21.00, víkendy: 8.00 

– 20.00
16. – 29. 06. Lekáreň U 

ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, 
pracovné dni: 7.00 – 21.00, 

víkendy: 8:00 – 20.00
30. 06. (pondelok) Lekáreň 

U ZLATÉHO HADA, Župná 54, 
v čase od 18.00 do 21.00 h

Predaj, kúpa
 Predám 3 – izbový dom s 

príslušenstvom a záhradou v 
Pustom Chotári. Cena dohodou. 
Kontakt: 0903 063 621

5/008/2014/PČ, 3/004/2014 – 
48/DZ
 Predáme stavebnú parcelu 

355 m² na Kollárovej ulici.
Kontakt: 0907 226 045

5/009/2014/PČ, 5/007/2014 – 6093/DZ
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Z príležitosti Dňa matiek sa 
v divadelnej sále MSKŠ 
dňa 11. mája usporiadala 

slávnosť, na ktorej uvítal hostí 
moderátor Lukáš Belica a zároveň 
k príhovoru vyzval primátora 
mesta Zlaté Moravce Ing. Petra 
Lednára, CSc. Slovami: „Milé ženy, 
milé matky,“ oslovil primátor na 
tomto slávnostnom stretnutí 
všetky nositeľky pomenovania 
mama. „Musím povedať, že vám 
skutočne nikdy nechýba energia, 
úsmev na perách a najmä láska v 
srdci, a to aj pri plnení najťažších 
úloh v súkromnom, pracovnom 
a spoločenskom živote,“ opísal 
slovami poslanie matky Peter 
Lednár. „Zvládate povinnosti ženy, 
matky, vychovávateľky i citovej 
bytosti, kedykoľvek pripravenej 
riešiť všetky úskalia, ktoré nám 
prináša náš život,“ vyzdvihol 
ďalej ich usilovnosť. „Zároveň 
nechávam voľne plynúť program, 
ktorý sme pre vás pripravili,“ 
adresoval ďalšie slová primátor 

všetkým prítomným mamám, 
mamičkám a mamulienkam.

Súčasťou veselého a 
dynamického programu bolo 
vystúpenie heligonkársko – 
speváckeho dua Romanky 
Ďučekovej a Lukáša Kouřila s 
Marekom Ďurčekom a chytľavá 
tanečná choreografi a Dianky 
Dvořákovej v prevedení 
tanečnej skupiny Street Lup z 
Chyzeroviec. Najmenšie deti 
navštevujúce materské školy na 
Kalinčiakovej a Štúrovej ulici a na 
Žitavskom nábreží predviedli pod 
drobnohľadom svojich učiteliek 
milé vystúpenia plné ľudových 
tancov, básničiek a spevu. Každý 
detský úsmev a výkon patril 
mamičkám, ktoré si zaslúžia našu 
pozornosť, úctu a v neposlednom 
rade veľkú lásku. Príjemné 
popoludnie, venované prioritne 
matkám, uzavrela speváckym 
vystúpením Adriana Mrázová.

„Dnešná nedeľa je sviatkom 
všetkých matiek na celom 

Deň matiek 
v Zlatých Moravciach a Prílepoch

svete,“ zdôraznila moderátorka 
Barbora Studená ako prísľub 
príjemne strávených chvíľ pri 
programe, ktorý pripravili srdeční 
Prílepčania. Ofi ciálneho otvorenia 
sa slovne ujal pred pásmom 
programu poslanec Mestského 
zastupiteľstva Ivan Hritz a 
primátor Peter Lednár. Priateľské 
stretnutie svojím vystúpením 
otvorili deti z Materskej školy v 
Prílepoch pod vedením riaditeľky 
Zuzany Šalingovej a učiteľky Evy 
Benčekovej. Deti krásne spievali, 
tancovali, recitovali a dokonca 
nás vďaka scénke Domček, 
domček, kto v tebe býva vtiahli 
do rozprávkovej ríše plnej hravých 
zvieratiek. Folklórny súbor 
Kolovrátok prišiel do srdiečok 
radosť vlievať a kto vedel a chcel, 
mohol s nimi spievať. Priniesli 
pekné slovenské pesničky pre 
všetky mamy, mamky, mamičky. 

Svojimi vystúpeniami, vrátane 
moderného tanca dvoch 
kamarátov, prispeli spod krídiel 
Mgr. Kristíny Švecovej deti zo 
základných škôl. Rezké ukončenie 
popoludnia prebehlo vďaka 
Kolovrátku.

„Dovoľte mi, aby som sa vám aj 
ja v mene vedenia mesta Zlaté 
Moravce z celého srdca poďakoval 
a zaželal vám veľa zdravia a šťastia,“ 
znel a znie odkaz Petra Lednára 
každej jednej matke. Všetky matky 
boli na znak úprimnej vďaky 
obdarované farebným kvetom.

Srdečné poďakovanie patrí 
všetkým deťom, ktoré svoje 
vystúpenia zvládli bravúrne a 
samozrejme, pani učiteľkám a 
každému, kto priložil ruku k dielu 
a tým prispel k oslnivému Dňu 
matiek v Zlatých Moravciach a v 
Prílepoch.

M. Petrovičová

v Zlatých Moravciach a Prílepoch
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Máj, lásky čas
Fašiangové obdobie vystriedali 

Veľkonočné sviatky a po nich 
nastúpili Turíce, ktoré nazývame 
sviatkami ducha. Ich súčasťou je 
tradícia stavania májov.

Máje boli väčšinou ozdobené 
briezky, či smreky s farebnými 
stužkami, ktoré boli vyjadrením 
náklonnosti a lásky k dievčine. 
Sadili ho mládenci pred príbytok, 
v ktorom bývala ich vyvolená. 
Podľa postaveného mája bolo 
zrejmé, v ktorom dome žije dievka 
súca na vydaj. Aby tieto slovenské 
ľudové tradície celkom nezanikli 
a neuchovali sa len písomne a 
v spomienkach tých starších, je 
skvelé, ak majú ešte aj naše deti 
možnosť vidieť naživo, čo bolo 
voľakedy zvykom.

V posledný aprílový deň sa 
v Zlatých Moravciach postavili 
tri veľké máje. Prvý na Námestí 
A. Hlinku pri ľudovej muzike s 
detským folklórnym súborom 
Zlatňanka a folklórnym súborom 
Inovec, s pomocou mestského 
podniku Technické služby a má 17 
metrov.

Druhý, Prílepský máj, sa staval so 
súborom a OZ Kolovrátok, ktorý 
sa obyvateľom tejto mestskej 
časti vytrvalo staral o zábavu 
do neskorých večerných hodín. 
Ľudovú hudbu vystriedala 
diskotéková hudba DJ Jurissa a 
v zábave sa popri vynikajúcom 
guláši pokračovalo ďalej.

Tretí máj sa hrdo vypína za 
kultúrnym domom nad mestskou 
časťou Chyzerovce a domácim 
mládencom dal pre svoju 
majestátnosť poriadne zabrať, 
pretože ho sadili bez použitia 
techniky a vymožeností novej 
doby, teda tak, ako kedysi. O 
príjemnú a veselú atmosféru sa 
tentokrát postarali malí i veľkí 
Chyzerovčania vystupujúci ako 
spevácke skupiny Lupienok, Street 
Lup a Lupiniarky.

Všetkých ľudí, ktorí sa v tento 
večer zišli, spája jedno. Láska k 
ľudovým tradíciám a k slovenskej 
folklórnej hudbe, ktorá vlieva do 
žíl jej priaznivcov životnú energiu. 
Dovolím si použiť časť z vystúpenia 
Kolovrátku… „Nechceme tvrdiť, že 

s našou muzikou každý omladne, 
ale dovolíme si povedať, že s 
muzikou sa pomalšie zostarne.“ A 
preto by sme mali byť za všetky 
tieto podujatia, ktoré sú spestrením 
všedného života a únikom z reality 
veľmi vďační všetkým, ktorí sa na 
nich podieľajú.

Je máj, lásky čas. Ak niekoho 
milujete, povedzte mu to teraz, 
lebo zajtra už nemusíte mať 
príležitosť! Jediné, pre čo všetci 
žijeme, je cit zvaný láska a viera, že 
si ju každý z nás zaslúži. Tento Boží 
dar sa nedá prikázať, ani zakázať. 
Keď nás v živote postretne, treba 
si ju vážiť, ctiť a chrániť ako krehkú 
kvetinku, naučiť sa milovať bez 
podmienok i odpúšťať. Láska je 
najkrajší, najúžasnejší, a bohužiaľ, 
aj najbolestivejší pocit, aký môže 
človek cítiť. Aj sny sa s láskou 
plnia oveľa rýchlejšie. Preto, keď 
človek niekoho miluje, nemal by 
ho zo svojho života nechať odísť, 
nech sú prekážky akékoľvek. No 
nesmieme zabúdať na pravú, 
bezpodmienečnú lásku, ktorá 
nespočíva vo vlastníctve toho 
druhého a väznení v pute pre 
morálne zásady a z povinnosti, ale 
v tom, že svoje šťastie nájdeme 
v šťastí toho druhého bez 
očakávania, v získavaní si ho svojím 
prejavom, postojom, správaním, v 
rozdávaní sa a aj v tých najmenších 
dôkazoch lásky, akými bol kedysi 
májový bozk pod čerešňou alebo 
máj pred domom.

Ľubomíra Rosinská
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Motorkárom
sa splnil sen

Dňa 26. apríla 2014 sa konalo 
slávnostné otvorenie Klubu 
motorkárov – ZUBRY v mestskom 
areáli na Viničnej ulici, za 
koľajnicami.

Milovníci motoriek sa schádzajú 
už niekoľko rokov, ale až v tieto dni 
sa môžu konečne tešiť z ofi ciálnych 
priestorov. Stali sa druhým 
domovom nielen ich kovových 
tátošov, ale predovšetkým s nimi 
spätých spriaznených duší, ktoré 
pri ich osedlaní dokonale napĺňa 
úžasný pocit večnej slobody.

„Vyprosujem u Pána Boha 
požehnanie pre tieto krásne stroje, 
aby ste sa na nich vždy vrátili zdraví 
a aby Vás robili šťastnými,“ – zazneli 
slová dôstojného pána Gustáva 
Lutišana počas slávnostného aktu 
prestrihnutia pásky, ako symbolu 
nových krásnych začiatkov pre 
skvelých ľudí, ktorých spája láska 
ku koníčku a zároveň výnimočný 
druh životného štýlu.

Stretnutia sa zúčastnil aj 
prednosta Okresného úradu 

Marek Illéš, ktorý s vďakou 
vyzdvihol iniciatívy motorkárov 
popri ich bežných povinnostiach, 
prejavil radosť z existencie klubu 
u nás v Zlatých Moravciach a 
poukázal na dôležitosť aktivít 
združení a klubov, ktoré pre dobrú 
vec dokážu spojiť ľudí rôznych 
vekových kategórií a ktoré si preto 
zaslúžia našu úctu a obdiv. „Chcel 
by som Vám popriať veľa šťastných 
kilometrov,“ týmto prianím pred 
nasledujúcou „Spanilou jazdou“ 
ukončil svoj príhovor prednosta 
OÚ.

Kolonu tridsiatich motoriek 
sprevádzala Štátna polícia, ktorá 
usmerňovala dopravu a spolu 
s Mestskou políciou dohliadala 
na pokojný priebeh celej akcie. 
Príjemným a zaujímavým 
zastavením tejto elegantnej jazdy 
bola Zubria obora v Lovciach 
v čase kŕmenia dominantných 
zvierat, podľa ktorých sa klub 
pomenoval. Zubor je známou 
stopou v histórii Slovenska, 
pýchou zlatomoraveckého 
regiónu a je znakom majestátnosti 
a sily. Preto sú naši motorkári veľmi 
hrdí, že sa vyníma práve v ich 
znaku, ktorý sa na tomto mieste v 
lone matky prírody aj slávnostne 
pokrstil.

Akcia týchto úžasných ľudí 
pokračovala popri výbornom 
guláši, klobáskach a živej hudbe 
domácich kapiel Slovenský raj, 
Ezkator a ostatných priateľov do 
neskorých večerných hodín.

„Mesto Zlaté Moravce nám 
vyšlo v ústrety a dalo nám do 

prenájmu tieto priestory, aby sme 
motorkami nerušili pokoj ľudí v 
obytnej zóne, keď sa stretneme, 
za čo sme veľmi vďační. Zároveň 
sa chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa na zveľadení klubu a na 
spríjemnení prostredia podieľali, 
či už sponzorsky, alebo sa tu 
„nadreli“, pretože práve vďaka nim 
tu dnes môžeme byť,“ prezradil 
nám prezident klubu. Pred dvomi 
mesiacmi sa zrodilo Občianske 
združenie Zubor, z ktorého 
pramení názov novovzniknutého 
Motorkárskeho klubu Zubry Zlaté 
Moravce a jeho prezidentom sa 
stal Ľubomír Benc.

Skupinka milovníkov 
dvojkolesových strojov púta na 
seba pozornosť očí nejedného 
okoloidúceho. Kto z nás by sa za 
nimi zvedavo neotočil a priznajme 
si, veľakrát s prianím mať takú 
motorku tiež alebo si, minimálne, 
aspoň na chvíľku na ňu vysadnúť. 
Súcit, dobré srdcia, nezištnosť 
a empatia, ktorá našich Zubrov 
spája, sa odráža na dobrých 
skutkoch a splnení aspoň malej 
chvíle tohto druhu potešenia, 
ktoré vznikajú počas návštev 
detských domovov, charitatívnych 
akcií a sú podporou a súčasťou 
rôznych podujatí.

Za našu redakciu Vám, chlapci, 
prajem veľmi veľa spanilých jázd, 
veľa radosti z potešenia druhých, 
aby ste boli vždy obklopení 
takými ľuďmi, ako ste vy sami a 
aby ste boli navždy jeden celok 
neohrozený nikým a ničím.

Ľubomíra Rosinská

Pozvánky

 Všetci malí i veľkí sú srdečne 
pozvaní na Deň detí, ktorý sa 
uskutoční dňa 1. júna o 14.00 h 
na mestských športoviskách. O 
zábavu a dobrú náladu bude 
postarané.

 Občianske združenie 
Chyzerovce Vás pozýva na 
MLYNÁRSKY DEŇ DETÍ, ktorý 
sa uskutoční dňa 7. júna o 15.00 
h v priestoroch za kultúrnym 
domom. Pripravené budú 
tvorivé dielne, rôzne súťaže, 
všetkých potešia živé zvieratá, 
kynológovia, opekačka a veľa 
iných prekvapení.

 Mestské stredisko kultúry 
a športu Zlaté Moravce Vás 
pozýva na predstavenie NA 
KOHO TO SLOVO PADNE, ktoré 
sa uskutoční dňa 26. júna o 
19.00 h v divadelnej sále MSKŠ. 
Účinkujú: Róbert Jakab, Juraj 
Kemka, Vladimír Kobielsky, 
Marián Miezga, Lukáš Latinák. 
Réžia: Peter Mankovecký. 
Predpredaj vstupeniek: 
kancelária MSKŠ, rezervácia 
vstupeniek: 037/642 642 2, 
mskszm@szm. Vstupné: 11 € 


