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Najväčší poklad 
na svete je naša mama

Anjeli v bielom

Veľvyslanec Ruskej federácie
v  Z l a t ý c h  M o r a v c i a c h
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Spoznávajme sa 
navzájom

Zlaté Moravce navštívil 
v  posledný  májový  deň 
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec Ruskej federácie 
v Slovenskej republike Pavel 
Kuznecov. Na pôde Mestského 
úradu v Zlatých Moravciach ho 
prijal primátor nášho mesta Ing. 
Peter Lednár, CSc.

„Jeho pozvaniu do Zlatých 
Moraviec predchádzalo vzájomné 
stretnutie  a  spoločné  rozhovory 
na slávnostnej recepcii pri 
príležitosti  sviatku  Dňa  víťazstva 
ešte z 9. mája na pôde Ruského 
veľvyslanectva v Bratislave. Obaja 
sme  zistili,  že  máme  spoločné 
názory  na  mnoho  vecí  a  bolo 
by  dobré  pokračovať  vo  vtedy 
rozbehnutých rozhovoroch. Som 
rád,  že  pán  veľvyslanec  prijal 
pozvanie na návštevu Zlatých 
Moraviec,  že  sa  mi  podarilo 
dodržať  sľub,  podľa  ktorého 
som mu ukázal nielen Zlaté 
Moravce, ale aj široké okolie, aby 
si  urobil  názorný  obraz  o  živote 
a dianí v našom meste a regióne. 
Ubezpečil  nás,  že  sa  k  nám  ešte 
určite  vráti  a  naša  spolupráca 
môže  pokračovať  tak  na  poli 
kultúry,  ako aj  v podnikateľských 
oblastiach,“  povedal  nám  po 
ukončení  návštevy  ruského 
veľvyslanca  v  našom  meste 
primátor Ing. Peter Lednár, CSc.
Program  návštevy  veľvyslanca 

Ruskej federácie Pavla Kuznecova 
v  našom  meste  bol  skutočne 
bohatý.  Po  prijatí  na  pôde 
mestského  úradu  pokračovali 
bilaterálne  rozhovory v obradnej 

sále  Migazziho  kaštieľa,  na 
ktorých sa, okrem iných, 
zúčastnili  poslanec  mestského 
zastupiteľstva  v  Zlatých 
Moravciach  Ľudovít  Chládek  a 
zástupca primátora Ing. Jozef 
Škvarenina.
„V  rámci  bilatelárnych 

rozhovorov  sme  načrtli  rôzne 
smery  možnej  spolupráce 
regiónu Zlaté Moravce a mesta 
Zlaté Moravce s partnerskými 
mestami v Ruskej federácii, na 
základe ktorých sa pokúsime 
zorganizovať  návštevu  ruskej 
podnikateľskej  misie  v  Zlatých 
Moravciach,  aby  sme  zároveň 
mohli  rozbehnúť  spoluprácu 
v  oblasti  investičných  akcií,“ 
upresnil  priebeh  návštevy 
primátor Zlatých Moraviec.
Veľmi  dobrý  dojem  na 

ruského  veľvyslanca  urobilo  aj 
privítanie  chlebom  a  soľou,  ako 
aj  hodnotná  kultúrna  vložka 

v  podaní  členov  Základnej 
umeleckej školy v priestoroch 
Migazziho  kaštieľa.  Potom  si 
so záujmom pozrel výstavu 
fotografií  o  bombardovaní 
Srbska  leteckými  silami  Aliancie 
NATO  z  roku  1999  pod  názvom 
Nezabudnime.  Pešo  si  prezrel 
centrum mesta s návštevou 
Župného  domu,  položil  kvety 
k pamätníku Partizána a 
oboznámil sa s históriou mauzólea 
rodu Migazziovcov. Navštívil  tiež 
priemyselný park, kde ho privítal 
a s priestormi a  fungovaním 
spoločnosti  oboznámil  Ing. 
Jozef  Hollý,  majiteľ  HP  strojární 
Zlaté Moravce. Následne ho s 
prostredím  a  históriou  Zubrej 
zvernice  oboznámil  Ing.  Milan 
Garaj,  riaditeľ  OZ  Topoľčianky. 
V  rámci  pobytu  nasledovalo 
položenie  vencov  k  pamätníku 
padlých vojakov – dvoch ruských 
rozviedčikov,  ktorí  15.  marca 

1945  svojimi  životmi  doplatili 
na stretnutie s nemeckou 
hliadkou.  Veľvyslanec  vyzdvihol 
najmä  skutočnosť,  že  o  hroby 
oboch  vojakov  je  veľmi  dobre 
postarané,  že  nezabúdame  na 
tých,  ktorí  bojovali  a  padli  za 
našu slobodu. V rámci programu 
nasledovala  prehliadka  kaštieľa 
v  Topoľčiankach.  Skutočným 
zážitkom  pre  neho  bolo 
oboznámenie  sa  s  výsledkami 
práce  Národného  žrebčína 
Topoľčianky a priestormi, ktorými 
ho  osobne  sprevádzal  riaditeľ 
podniku Ing. Michal Horný.
Jediné, za čím ruský veľvyslanec 

banuje  po  návšteve  Zlatých 
Moraviec,  je  skutočnosť,  že 
k nám nezavítal už skôr a tiež, že 
jeho  návšteva  trvala  iba  jeden 
deň.  Prvý  krok  na  vzájomné 
spoznávanie  sa  je  už  za  nami, 
teraz môžu nasledovať tie ďalšie.

-red-
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Trvalou ideou zostáva financovanie 
miest a obcí Slovenska
V Nitre sa v dňoch 28. až 29. mája na svojom 24. sneme stretli predstavitelia 

Združenia miest a obcí Slovenska. Medzi pozvanými delegátmi nechýbal 
ani primátor Zlatých Moraviec Ing. Peter Lednár, CSc. 
„Hlavnou myšlienkou nášho  rokovania  je  problematika  financovania 

miest  a  obcí  Slovenska.  Venovať  sa,  samozrejme,  budeme  otázkam 
miestnych  daní,    zabezpečovaniu  služieb  pre  občanov,  školstvu, 
sociálnym  službám,  riešeniu  nezamestnanosti,  odpadovému 
hospodárstvu,  otázke  marginalizovaných  skupín  obyvateľstva, 
miestneho    rozvoja,  stavebného  konania,  čerpaniu  prostriedkov  z 
eurofondov a rôznym témam a problémom, s ktorými sa, tak starostovia  
ako  aj  primátori,  bežne  stretávajú  pri  výkone  svojich  samosprávnych 
činností,“ povedal nám ešte pred začiatkom rokovania ZMOS-u primátor 
nášho mesta Peter Lednár. 
Na  sneme  sa  zúčastnilo  celkom  678  delegátov,  pozvaní  boli  aj 

zástupcovia  partnerských  združení  z  Maďarska  a  Českej  republiky  a 
52  starostov  a  primátorov  z  prihraničných  maďarských  samospráv 
zapojených  do  spoločného  slovensko-maďarského  projektu 
cezhraničnej spolupráce.
Rozhodnutiam a významu ZMOS sa s plnou vážnosťou venuje aj vláda 

Slovenskej republiky. Zrejme aj to bol jeden z dôvodov, prečo delegátov 
snemu  prišli  osobne  pozdraviť  aj  prezident  Slovenskej  republiky  Ivan 
Gašparovič a  predseda vlády Robert Fico.

-siv-

Dňa  14.  apríla  2013 
som podcenila 
moje astmatické 

záchvaty,  ktoré  som  sa  snažila 
riešiť sama - sprejmi, ktoré mám 
predpísané  lekárom.  Avšak 
po druhom záchvate, kedy mi 
spreje  nezabrali,  som  vyhľadala 
lekársku pomoc. Na internom 
oddelení mi podali infúziu, 
ale aj napriek tomu som po 
pár  minútach  skolabovala.  Na 
moje  šťastie  MUDr.  Závodská 
a  zdravotné  sestry  p.  Káčerová 
a  p.  Kmeťová    boli  pohotové 
a ani sekundu nestrácali so 
záchranou môjho  života,    za  čo 
im  chcem  pekne  poďakovať. 
Po  mojom  návrate  do  života 
som  bola  odovzdaná  do  rúk 

personálu na oddelenie JIS. 
Pani primárka, pani doktorka 
a  sestričky,  ktoré  tam  pracujú, 

sa  o  mňa  s  húževnatosťou  a 
radosťou  starali.  Sú  to  skvelí 
ľudia, mala som možnosť vidieť, 
ako  zachraňovali    životy  aj 
iných  ľudí  a  preto  si myslím,  že 
slovo  ĎAKUJEM  je  to  najmenej, 
zaslúžili by si oveľa viac.

S Mestskou nemocnicou 
v Zlatých Moravciach mám 
veľmi  dobré  skúsenosti.  Nie  je 
tomu  tak  dávno,  čo  som  bola 
trikrát operovaná na oddelení 
chirurgie,  kde  sa  tiež  vyskytli 

problémy  a    MUDr.  Hanzel 
a MUDr. Dvonč mi  zachraňovali 
život.

Ja verím našim lekárom a na 
základe svojich skúseností 
môžem  povedať,  že  sú  to 
odborníci a preto nevyhľadávam 
iných lekárov mimo nášho 
mesta,  o mňa  bolo  vždy  dobre 
postarané.  Moje  srdečné 
ďakujem  patrí  za  dlhoročnú 
starostlivosť  o  moje  zdravie,  za 
pomoc a podporu pri zdolávaní 
choroby  aj môjmu obvodnému 
lekárovi  MUDr.  Pichňovi, 
odbornému lekárovi (pľúcnemu) 

MUDr.  Solčianskemu  a  ich 
zdravotným sestričkám. 
Týmto  mojím  ďakovným 

listom  chcem  poukázať  na 
opodstatnenosť  a  dôležitosť 
Mestskej nemocnice prof. 
MUDr.  Rudolfa  Korca,  DrSc. 
a prosím nášho pána primátora, 
aby  aj  naďalej  zotrval  v  boji 
za    jej  existenciu,  čiže  za  naše 
životy.  Som  rodáčka  a občianka 
zo  Zlatých  Moraviec  a  držím 
palce,  aby  nemocnica  zostala 
zachovaná ešte veľa  rokov a aby 
nám,  Zlatomoravčanom,  mohla 
zachraňovať životy.

Za všetko ďakuje Božena 
Samardžiová, rod. Víghová

Sociálna poisťovňa vykonáva kontroly
Milí priatelia,
dozvedeli sme sa, že Sociálna poisťovňa vykonáva kontroly v obciach 

a v súvislosti s tým sme dostali niekoľko rovnakých otázok. Poprosili sme 
preto o stanovisko p. Janu Polákovú z nitrianskej pobočky SP, ktoré Vám 
posielame:
Uvedený  problém  sa  týka  zamestnávateľov,  ktorým  bolo  vrátené 

poistné  zaplatené  bez  právneho  dôvodu,  buď  na  základe  výsledkov 
kontroly alebo zamestnávateľ požiadal o vrátenie poistného v prípade 
spätne  priznaného,  napr.  starobného  dôchodku  alebo  predčasného 
starobného dôchodku.

Vrátené poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie 
zaplatené bez právneho dôvodu nie je vymeriavacím základom 

pre účely sociálneho a zdravotného poistenia. 
Pre účely sociálneho poistenia vymeriavací základ zamestnanca, 

ktorý  vykonáva  zárobkovú  činnosť  vyplývajúcu  z  právneho  vzťahu, 
ktorý mu zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, je príjem podľa § 
5 ods. 1 písm. a) – h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o zákona 
o dani z príjmov. 
Pre účely zdravotného poistenia je vymeriavací základ príjem podľa 

§ 5 ods. 1 písm. a) – h), j) a k), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o 
zákona o dani z príjmov. 

Vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné 
poistenie,  sociálne  poistenie  a  sociálne  zabezpečenie,  o  ktoré  si 
daňovník  znížil  v  predchádzajúcich  zdaňovacích  obdobiach  príjmy 
zo závislej činnosti, je príjem zo závislej činnosti uvedený v § 5 ods. 1 
písm.) i zákona č. 595/2003 Z.z. zákona o dani z príjmov.

Ďakujem
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Florence Nightingale sa 
narodila  12.  mája  1820  a  dožila 
sa  okrúhlych  90  rokov.  Bola 
ošetrovateľkou  a  zároveň  založila 
prvú  školu  pre  ošetrovateľky  na 
svete. Na dátum jej narodenia, 
teda  12.  máj,  sa  v  súčasnosti  viaže 
Medzinárodný  deň  zdravotných 
sestier, ktorý si Regionálna komora 
sestier a pôrodných asistentiek 
pripomenula v divadelnej sále MSKŠ 
vo  štvrtok  23.  mája  slávnostným 
seminárom. Úvodom všetkých 
prítomných spolu s primátorom 
Zlatých Moraviec Ing. Petrom 
Lednárom  CSc.,  námestníčkou 
OSE  Mestskej  nemocnice  Zlaté 
Moravce  Mgr.  Martou  Rebovou 
a vedúcou Regionálneho centra pre 
vzdelávanie  SKS  a  PA  v  Nitre  Mgr. 
Miroslavou  Trpišovou  PhD.  privítala 
prezidentka Regionálnej komory 
sestier a pôrodných asistentiek so 
sídlom v Zlatých Moravciach Mgr. 
Edita Grzybová.
Slávnostný  seminár  začal 

hudobným vstupom a  to hymnou 
sestier  s  názvom Máš  to,  čo  dávaš 
z  lásky (hudba – Rudolf Geri, text – 
Ľubomír Feldek) a básňou Spomeň 
si,  sestrička!  od  Zuzany  Fabianovej 
v podaní Laury Chrenovej študentky 
Pedagogickej a sociálnej akadémie 
z  Levíc.  „Ste  anjelmi  v  bielom,“ 
odznelo v slovách Petra Lednára 
prihovárajúceho  sa    sestričkám, 
ktoré nám počas ťažkých životných 
situácií,  nútiacich  nás  vyhľadať 
odbornú  zdravotnú  pomoc, 
pomáhajú  zmierniť  nielen  fyzické, 
ale aj psychické bolesti.
Z príležitosti Medzinárodného dňa 

sestier  ICN  (International  Council 
of Nurses – Medzinárodná rada 
sestier)  vyhlásilo  na  tento  rok  za 
hlavnú tému - Preklenutie rozdielov: 
Miléniové  rozvojové  ciele  8,  7,  6,  5, 
4, 3, 2, 1, z ktorých práve tri ciele - 4 
(znížiť  detskú  úmrtnosť),  5  (zlepšiť 
zdravie  matiek)  a  6  (bojovať  proti 
HIV/AIDS  a  iným  chorobám)  sa 
týkajú priamo zdravia. Miléniové 
rozvojové ciele vychádzajú z prijatia 
Miléniovej deklarácie na Valnom 
zhromaždení  OSN  v  roku  2000 
podpísanej 189 krajinami.

Ocenenie
Súčasťou  slávnostného  seminára 

bolo oceňovanie sestier, pričom na 
základe návrhu Rady regionálnej 
komory boli na ocenenie navrhnuté 
a ocenené nasledovné sestry:

Bc. Erika Blahová
Základné zdravotnícke vzdelanie 

v  odbore  zdravotná  sestra  získala 
štúdiom  na  SZŠ  v  Topoľčanoch 
absolutóriom  v  roku  1986.  Ako 
začínajúca  sestra  svoje  vedomosti, 
schopnosti  a  zručnosti  uplatňovala 
v územnom zdravotníckom 
obvode  –  vtedajší  závodný 
obvod  v  závodnej  ambulantnej 
starostlivosti.  V  súčinnosti  s  praxou 
sa  vzdelávala  v  odbore  primárna 

zdravotná  starostlivosť  na  Inštitúte 
pre  ďalšie  vzdelávanie  zdravotných 
pracovníkov  (ÚDVZP)  v  Bratislave, 
ktorú ukončila získaním Osvedčenia 
v  roku  1991.  Počas  štúdia  prvýkrát 
počula  o  ADOS  a  poskytovaní 
ošetrovateľskej  starostlivosti  cez 
ADOS. Forma a spôsob poskytovania 
starostlivosti o pacienta/klienta 
ju  veľmi  oslovila.  V  mysli  sa 
často  zaoberala  problematikou 
poskytovania  ošetrovateľskej 
starostlivosti pacientom v ich 
domácom, prirodzenom prostredí. 
Pre  získanie  ďalších  vedomostí  sa 
rozhodla pre špecializačné štúdium 
v  Komunitnom  ošetrovateľstve 
na  SYU  v  Bratislave,  ktoré  úspešne 
ukončila. To bol len krôčik od sna ku 
skutočnosti. Bola pevne rozhodnutá 
získané  vedomosti  uplatňovať 
v praxi a spolupodieľať sa na zlepšení 
kvality  zdravia  a  života  pacientov. 
Pokračovať  ďalej  ju  neodradila  ani 
nutnosť  ďalšieho  vzdelávania.  Pani 
Erika Blahová  je bojovníčka a  ide si 
za  svojimi  cieľmi.  Pre  kompletnosť 
vyžadovaného  štúdia  sa  zapísala 
na  Katedru  ošetrovateľstva  UKF. 
Vysokoškolské štúdium úspešne 

ukončila štátnou skúškou a získaním 
akademického  titulu  –  bakalár 
ošetrovateľstva. V súčasnosti pracuje 
v Agentúre domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti  AGERE  v  Zlatých 
Moravciach. Dnes cestuje za svojimi 
pacientmi a  ich  rodinami. Trpezlivo 
ich  učí,  ako  zvládať  starostlivosť, 
keď tam nie je. Mnohí ju netrpezlivo 
očakávajú,  je  pre  nich  prínosom 
svetla, pozitívnej energie, lásky, 
nádeje i trochu humoru. Práca 
komunitnej starostlivosti je náročná 
fyzicky  i  psychicky,  vyžaduje  mať 
dobré  vedomosti,  vedieť  posúdiť 
situáciu,  správne  sa  rozhodnúť 

pre  najlepší  spôsob.  Pani  Blahová 
to zvláda svojím prístupom, 
komunikáciou, empatiou, láskavým 
slovom a úsmevom. Jej ruky 
prinášajú úľavu a nádej.

Emília Gajdošová
Do Mestskej nemocnice v Zlatých 

Moravciach  nastúpila  1.  augusta 
1976  a  to  na  detské  oddelenie.  Po 
jeho  zrušení  prešla  pracovať  na 
ODCH  a  interné  oddelenie,  kde 
pracuje  doteraz.  Práca  s  deťmi 
bola  jej  veľkým  snom,  napĺňala  pri 
nej  svoje  ambície.  Bola  empatická, 
usmievavá a vedela upokojiť každú 
detskú  dušičku  a  utrieť  slzičku. 
Potom  prišiel  zlom  a  od  detičiek 
musela  odísť,  prešla  dôležitým 
pracovným rozhodnutím, ktoré 
ju priviedlo k práci s dospelými 
pacientmi,  prispôsobila  sa 
okolnostiam  a  jej  životná  rola  sa 
naplnila. Dnes sa pacienti interného 
oddelenia  tešia  na  príchod  vždy 
usmiatej,  nápomocnej  sestričky, 
ktorá vždy poradí a poteší. Jej kvality 
vedia oceniť aj vďační pacienti a ich 
príbuzní.

Mária Kosztolányová
Pani Kosztolányová je sestra 

s  dlhoročnou  35-ročnou  praxou. 
Desať  rokov  po  ukončení  štúdia 
pracovala  na  ORL  oddelení 
v  Nitre.  V  priebehu  jedného  roka 
pôsobila  na  gynekologickom 
oddelení v Zlatých Moravciach 
a  laboratóriu  ako  odberová  sestra 
na  poliklinike.  Od  roku  1989 
pracuje  ako  kalmetizačná  sestra, 
tak  ju všetci poznáme. Počas svojej 
práce  poskytovala  svoje  zručnosti 
v  oblasti  kalmetizácie,  evidencie 
a  očkovania  TBC  7-ročných  , 
13-ročných a 18-ročných pacientov 
v celom Zlatomoraveckom 
okrese.  V  súčasnosti  pracuje 
v Pneumologickej a ftizeologickej 
ambulancii  na  poliklinike  v  Zlatých 
Moravciach.
V  osobnom  živote  pomáha 

pri opatrovaní svojej matky 
a  spolu  s  manželom  sa  tešia 
z vysokoškolských úspechov 
svojho syna. Pani Kosztolányová 
je sestra, ktorá má rada svojich 
pacientov, cíti profesionálne, je 
kompetentná  hovoriť  s  pacientom 
o  ošetrovateľských  postupoch, 
pracuje  aj  ako  edukačná  sestra  vo 
svojej profesii. Jej kvality vedia oceniť 
aj  vďační  pacienti  pneumologickej 
ambulancie.

Marta Ďatková
Pani Marta Ďatková, navrhnutá na 

ocenenie zo zariadení sociálnych 
služieb,  navštevovala  Strednú 
zdravotnícku školu v Nitre od roku 
1978, štúdium ukončila v roku 1982. 
Po  skončení  SZŠ  začala  pracovať 
ako  detská  sestra  od  1.  októbra 
1982  v  detských  jasliach  v  Zlatých 
Moravciach.  Od  15.  decembra 
1989 nastúpila  pracovať  do Ústavu 
sociálnych  služieb  v  Olichove  ako 
diétna sestra. Na tomto úseku 
pracovala  do  12.  júla  1992.  Od  13. 
júla 1992 pracuje v našom zariadení 
ako  ambulantná  sestra.  Dlhoročnú 
skúsenosť  odovzdáva  kolegyniam 
svojím správaním, vystupovaním, 
prístupom ku klientom a svojimi 
praktickými  zručnosťami  je  pre 
nich  dobrým  príkladom.  V  práci 
je zodpovedná, empatická a 
spoľahlivá.  Pre  tieto  vlastnosti  je 
obľúbená  nielen  v  kolektíve,  ale 
aj  medzi  klientmi.  V  tomto  čase  si 
dopĺňa  svoje  vzdelanie  štúdiom 
špecializácie  Ošetrovateľská 
starostlivosť  v  komunite  na  UKF 
v  Nitre.  Novonadobudnuté 

Peter Lednár: „Ste naši anjeli v bielom“
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V  znamení  osláv  900.  výročia 
prvej písomnej zmienky o 
Zlatých Moravciach si v tomto 
roku  široká  športová  verejnosť 
pripomína  aj  okrúhle  výročie 
vzniku organizovanej turistiky 
v  našom  meste  založením  Klubu 
československých  turistov.  Pri  tejto 
príležitosti  bola  dňa  3.  júna  2013 
v priestoroch Mestského múzea 
otvorená výstava 90. rokov turistiky 
v Zlatých Moravciach.
Expozíciu  výstavy  otvoril 

koordinátor kultúrnych podujatí 
Ľudovít  Chládek,  na  ktorej  privítal  
primátora mesta Ing. Petra Lednára, 
CSc., poslancov mestského 
zastupiteľstva,  funkcionárov 
z  odboru  turistiky,  turistov 
a ďalších hostí. Koordinátor výstavy 
návštevníkov  zoznámil  s  bohatou 
históriou zlatomoraveckej turistiky 
a  kultúrne  podujatie  pokračovalo 
prehliadkou  fotografií,  turistických 
kroník a pri spomienkach na 
staré  časy  turistiky.  Pri  tejto 
príležitosti  primátor  mesta 
podporil myšlienku slávnostného 
stretnutia  so  zaslúžilými 
funkcionármi turistického hnutia 
na Mestskom úrade. Krátko po 
vzniku  Telovýchovnej  jednoty 
Sokol  bol  v  Zlatých  Moravciach 
roku  1923  založený  KČST–  odbor 
Tekov,  ktorého  predsedom  sa  stal  
prof.  František  Skovajsa  a  začali 
sa  organizovať  prvé  turistické 

podujatia do Pohronského Inovca 
a  Tribeča.  V  období  plánovania 
výstavby  turistickej  útulne  na 
Veľkom  Inovci  bol  predsedom 
klubu prof.  Bok,  tajomníkom  Jozef 
Mokoš  a  členom  výboru  Václav 
Felt. Do histórie  turistiky sa zapísal 
aj  prednosta  OÚ  Dr.  Ondrejkovič, 
ktorý  finančne  podporil  výstavbu 
útulne, ktorá sa slávnostne 
odovzdala  do  užívania  roku  1938 
pod  názvom  Jubilejná  s  prvým 
chatárom Ješkom. V tom čase mal 
klub 170 aktívnych členov a začali sa 
značkovať prvé turistické chodníky 
na vrchol Pohronského Inovca. 
V  roku  1939  sa  klub  premenoval 
na  KSTL.  Počas  2.  svetovej  vojny 
bola  útulňa  zničená    a  tým  aj 
pochované všetky písomné 
dokumenty  s  kronikou  klubu. 
Pod  vedením  predsedu  klubu 
Václava Felta sa podarilo zozbierať 
finančnú  zbierku  na  výstavbu 
chaty na ruinách útulne a na jeseň 
roku 1947 slávnostne odovzdať do 
prevádzky. Prvým jej chatárom bol 
pán Víglašský z Lehoty. V roku 1949 
bol  KSTL  na  Slovensku  zrušený, 
vzniká Jednota Sokol a  roku 
1957  ČSLTV.  Turisti  prechádzajú 
s predsedom Václavom Feltom pod 
Telovýchovnú jednotu Slávia. V roku 
1954 na počesť 10. výročia SNP sa 
na  Slovensku  začínajú  organizovať 
masové turistické podujatia. V tom 
čase s predsedom MUDr. Hamrlem 

sa  turisti  pod  TJ  Slávia,  Zlaté 
Moravce  zúčastňovali  na  rôznych 
družobných stretnutiach a zrazoch. 
Na  historických  fotografiách 
výstavy,  ktoré  vo  veľkej  miere 
poskytla  pani  Krejčiová,  sa možno 
zoznámiť s ľuďmi, ktorí významnou 
mierou prispeli k rozvoju turistiky. 
K  nim  patrí  aj  Jozef  Opálený, 
vynikajúci  lyžiar  a  funkcionár. 
Významným  podujatím  bolo 
roku  1962  zorganizovanie  IX. 
Celoštátneho zrazu turistov SNP 
v  Karlovej  doline  pri  obci  Hostie, 
ktorého  sa  zúčastnilo  štyri  tisíc 
turistov  z  celej  ČSR. Organizujú  sa 
náročné  niekoľkodňové  turistické 
podujatia  vo  Vysokých  Tatrách, 
Národné  výstupy  na  Kriváň, 
mládežnícke výstupy na Rysy, účasť 
na celoštátnych zrazoch turistov. 
V polovici sedemdesiatych rokov 
bol  založený oddiel  vysokohorskej 
turistiky pod vedením Viliama 
Holičku. V tomto období dochádza 
k rekonštrukcii chaty, na ktorej sa 
podieľajú najmä Václav Felt, Eugen 
Štift,  Jaroslav  Esterka,  Ivan  Farkaš, 
Ladislav Struk st., Ján Holý, Štefan 
Hronec  a  Viliam  Sigel.  V  čase,  keď 
predsedom  TJ  Slávia  bol  Viliam 
Bratko  a  chatárom  Eugen  Štift,  na 
Veľkom  Inovci  sa  vybudoval  prvý 
lyžiarsky  vlek.  Pod  vedením  Ing. 
Andreja Miklera turistické chodníky 
značkovali  Vojtech  Truchlík, 
Ladislav  Struk,  Ľudovít  Chládek 
a Štefan Šedivý. V osemdesiatych 
rokoch pod vedením predsedu 
Ľudovíta  Chládeka  sa  organizovali 
rôzne  ročníkové  pochody  ako  Po 
stopách SNP, Prechod Pohronským 
Inovcom,  Otvorenie  100  jarných 
km,  Pochod  oslobodenia  na 
Vtáčnik, výstupy na Benát, Pochod 
vďaky.  Rozvíjajú  sa  družobné 
vzťahy  s  turistami  v  Turčianskych 
Tepliciach  a  Hronskom  Beňadiku 
a  pod.  Zakladá  sa  TOM  pod 
vedením Milana Hrúzika, neskôr 

Mgr.  Dušana  Kramára  a Mgr.  Jána 
Mesiarkina. V roku 1981 z  iniciatívy 
Ing.  Jána  Haspru  bol  založený 
Odbor turistiky pri TJ Calex, ktorého 
prvým predsedom sa stal Peter 
Bielik. Do jeho úspešnej činnosti sa 
zapísal najmä predseda turistického 
oddielu  Emil  Záhorec  ako 
vynikajúci fotograf a organizátor 
zahraničných  Expedícií  do 
najvyšších pohorí Rumunska a 
Bulharska.  V  druhej  etape  rozvoja 
sa  organizujú  cyklotúry  a  Alpská 
turistika pod vedením Vincenta 
Meňherta s výstupmi na Dachstein, 
kopce  v  oblasti  Matterhornu,  v 
talianskych  Dolomitoch,  ako  aj 
výstup  na   Mont  Blanc.  Po  zániku 
„calexáckeho“ KST zostáva v našom 
meste  v  pôsobnosti  KST  MO 
Zlaté Moravce, ktorý organizuje 
množstvo podujatí ako Po stopách 
SNP, zimné celoslovenské zrazy 
turistov,  účasť  na  Bielej  stope 
SNP,  Prechod  I.  čs.  armádneho 
zboru  vo  Vysokých  Tatrách,  Na 
bicykloch  okolo  Tatier.  V  roku 
1996  sa  uskutočňuje  založenie 
prvého  Horolezeckého  klubu 
pod  vedením  Ľudovíta  Chládeka, 
neskôr organizujú známe ročníkové 
pochody. Po stopách zašlej slávy 
Obycko-Kostoliansko-Hostianskych 
baníkov, Po Kapolkovom chodníku, 
Prechod Pohronským Inovcom 
so Stanislavom Lopúchom 
a  bulharskými  priateľmi  v  rámci 
oslobodenia  obce  a  iné.  V  roku 
2006 sa v našom meste uskutočnil 
Slovenský zraz cykloturistov 
KST,  vyznačkovanie  300  km 
cykloturistických trás a pod. Bohatá 
činnosť  KST  MO  Zlaté  Moravce 
v  súčasnosti  pokračuje  pod 
vedením  predsedu  klubu  Tibora 
Hučku  organizovaním  pekných 
cykloturistických a peších podujatí.
Výstava potrvá do 6. júla 2013.

Anton Kaiser

poznatky  chce  ďalej  využívať 
vo  svojej  praxi.  Pani  Ďatková 
sa s ospravedlnením nemohla 
zúčastniť  prevzatia  ceny  kvôli 
študijným povinnostiam. 
Ocenenie  si  veľmi  váži 
a  zároveň  ďakuje  za  prejavenú 

dôveru. S jej súhlasom prevzala 
ocenenie  kolegyňa  pani  Beáta 
Švecová.
Po  ukončení  oceňovania  sa 

pristúpilo  k  odbornej  časti 
semináru, ktorá v sebe zahŕňala 
témy:  motivácia  a  motivačné 

faktory v práci sestry, 
Dezinfekčná  politika  v  ZZ, 
Príčiny predčasného ukončenia 
dojčenia  a  ADOS  a  jej  klienti. 
Oceneným ešte  raz dodatočne 
gratulujeme a zároveň všetkým 
sestričkám  ďakujeme  za 

ich  obetavú  a  pre  všetkých 
dôležitú  prácu,  ktorú  si  volili 
z presvedčenia pomáhať iným.

M. Petrovičová
Informácie poskytla 
Mgr. Edita Grzybová

90. rokov turistiky v Zlatých Moravciach
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Terénna sociálna práca

Projekt terénnej sociálnej práce 
v  Zlatých  Moravciach  funguje  už 
viac ako 1 rok, jeho realizácia začala 
01.  03.  2012.  Cieľom  projektu  je 
zvýšenie sociálnej mobility rómskej 
komunity  ako  cieľovej  skupiny 
a  jej  schopnosť  riadiť  si  život 
samostatne. Poskytujeme odbornú 
pomoc všetkým obyvateľom, ktorí 
sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej 
situácii. Medzi naše  činnosti patria 
aj aktivity s deťmi a dospelými. Pre 
dospelých sme v minulom roku 
usporiadali prednášku o hygiene, 
o  nebezpečenstvách,  ktoré  hrozia 
pri  nedodržiavaní  a  zanedbávaní 
základných hygienických 
návykov  a  o  možnostiach,  ako 
zabezpečiť  dostatočnú  hygienu 
aj  v  zhoršených  životných 
podmienkach.
S deťmi pravidelne organizujeme 

voľno  časové  aktivity,  ktoré 

sú  vždy  tematicky  viazané  na 
aktuálne  ročné  obdobie.  Deťom 
sme pripravili: letné hry, zimné 
hry,  septembrovú  aktivitu  Späť 
do  školy,  Jarná  tvorba,  Športový 
deň,  aktivitu  pri  príležitosti  Dňa 
Matiek. Najbližšie nás  čaká aktivita 
s  deťmi  Letné  hry  v  júli,  ktorá  sa 
uskutoční  dňa  29.  júla  2013  o  9.  h 
v  priestoroch  kancelárie  Terénnej 
sociálnej  práce.  Aktivita Návrat  do 
školy sa uskutoční dňa 30. 08. 2013 
od  10.  h  v  priestoroch  kancelárie. 
Pre dospelých pripravujeme 
prednášku  o  dôležitosti 
preventívnych prehliadok 
u  lekárov.  Bližšie  informácie 
o plánovaných aktivitách sa 
dozviete  na  telefónnom  čísle: 
0917  098  048  alebo  na  adrese: 
terennasocialnapraca@gmail.
com.  Voľno  časové  aktivity  sú 
určené pre všetky deti  zo sociálne 
slabšieho prostredia. Všetky aktivity 
sme zorganizovali za pomoci 

finančného  humanitného  daru 
od  spoločnosti  Danfoss,  spol. 
s  r.o., Zlaté Moravce. Zároveň nám 
podarovali  nefinančný  dar  vo 
forme písacích potrieb a čistiacich 
prostriedkov, ktoré sme tak mohli 
podarovať našim klientom. 
Jednou  z  činností,  ktorou 

pomáhame  sociálne  slabším 
rodinám,  je  neustále  prebiehajúca 
zbierka  ošatenia.  Do  zbierky  nám 
pravidelne  prispievajú  občania 
Zlatých Moraviec a okolitých dedín, 
ako aj Občianske  združenie Maják. 
Občania nám prinášajú do zbierky 
okrem oblečenia a obuvi aj hračky, 
nábytok  a  kuchynské  potreby. 
Prostredníctvom  našej  zbierky 
sme  tak mohli  podarovať  postele, 
gauče, stoličky a stolíky, kuchynskú 
skrinku, chladničku, periny, matrace, 
skrine, rohovú lavicu. 
Zbierka sa realizuje v MŠ Slnečná 

2,  v  pracovných  dňoch  v  čase  od 
7:30 do 11:30 h.

„Tento projekt je realizovaný vďaka 
podpore  Európskeho  sociálneho 
fondu  v  rámci  Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia.“

Sídlo terénnej sociálnej práce je:
MŠ  Slnečná  2,  953  01  Zlaté 

Moravce 
e-mail: 
terennasocialnapraca @gmail.com

Pri  príležitosti  celoeurópskeho 
podujatia realizovaného pod 
patronátom  Rady  Európy  –  Noc 
múzeí a galérií usporiadalo Mestské 
múzeum v Zlatých Moravciach dňa 
17. mája 2013 Deň otvorených dverí 
s  bohatým  kultúrnym  programom. 
Pre  návštevníkov  múzea  boli 
sprístupnené históriou opradené 
komnaty s mnohými tajomstvami 
a  zaujímavosťami  kultúrneho 
dedičstva  Požitavského  regiónu, 
Župný  dom,  priestory  kaštieľa 
Migazziovcov a mauzóleum rodiny 
Migazziovcov. Kultúrne podujatie 
sa tohto roku nieslo v znamení osláv 
900. výročia prvej písomnej zmienky 
o Zlatých Moravciach.
Kultúrne  podujatie  začínalo 

návštevou Národnej kultúrnej 
pamiatky  Župného  domu,  ktorého 
sa  zúčastnil  primátor  mesta 
Ing. Peter Lednár CSc., poslanci 
mestského  zastupiteľstva  a  ďalší 
hostia, ktorých sprevádzal svojím 
odborným  výkladom  architekt 
Ing.  Martin  Bóna  s  koordinátorom 
podujatia  Ľudovítom  Chládekom. 
Najväčší  Župný  dom  na  Slovensku 
s  barokovými  a  klasicistickými 
stavebnými  prvkami  sa  zapísal 
do  histórie  nášho  mesta  až  po 
roku  1735,  kedy  panský  dom 

Paluškovcov  odkúpila  Tekovská 
stolica a podstúpil  rôzne prestavby. 
Pomerne  zachovalý  ozdobný  erb 
nad  vstupným  portálom  budovy 
dodnes prezrádza roky jeho 
rozsiahlej  prestavby.  Posledné 
stavebné úpravy zmenili jeho vzhľad 
až  zriadením  Tekovského  múzea 
koncom  19.  stor.  Župný  dom  bol 
stoličným  sídlom  až  do  roku  1918. 
Dlhodobé  nevhodné  využívanie 
celého objektu negatívne poznačilo 
jeho dnešný stav. K vzácnostiam 
interiéru  Župného  domu  patrí 
kaplnka,  zasadacia  sieň  a  klenuté 
arkádové  chodby.  V  programe 
podujatia bola i návšteva tajomných 
a verejnosti málo známych 
priestorov  podzemia  bývalého 
kaštieľa  rodiny  Migazziovcov 
a  súčasných  reprezentačných 
priestorov Mestského strediska 
kultúry  a  športu.  Dvojkrídlová 
jednoposchodová  barokovo-
klasicistická  stavba  je  Národnou 
kultúrnou pamiatkou. Posledným 
zastavením pri putovaní historickými 
zaujímavosťami  mesta,  ktoré  sú 
súčasťou  Náučného  turistického 
chodníka  Zlatých  Moraviec,  bol 
pietny park s Mauzóleom rodiny 
Migazziovcov, v ktorom sa nachádza 
hrobka  grófa  Viliama  Migazziho 

a  manželky  Antónie.  Život  grófa 
Viliama Migazziho, posledného 
potomka  talianskeho  šľachtického 
rodu,  tekovského  župana  a  jeho 
manželky  Antónie  Migazziovej, 
návštevníkom priblížil historik mesta 
Marián Tomajko. Stavba vybudovaná 
v neorománskom slohu a ukončená 
v  roku 1897  je Národnou kultúrnou 
pamiatkou  Slovenska.  Tradičného 
podujatia sa aj tohto roku zúčastnili 
najmä  žiaci  okolitých  škôl  a  so 
záujmom sa zoznámili najmä s 
bohatou  zbierkou  okresného 
vlastivedného múzea, ktorým ich 
sprevádzali Viera Tomová a Kornélia 
Nemešová. Kultúrne podujatie 
poskytlo návštevníkom zoznámenie 
sa so vzácnymi historickými 
pamiatkami mesta, ktoré nám tu 
zanechali naši predkovia.

Vo  večerných  hodinách  sa 
v kultúrnom programe podujatia 
predstavilo svojím koncertom 
Hudobné  združenie  Musicantica 
Slovaca. V muzeálnych priestoroch 
Migazziho kaštieľa zazneli hudobné 
skladby  z  12.  –  18.  storočia  na 
historických  hudobných  nástrojoch 
s  hajdúskymi  a  janičiarskymi 
melódiami  z  obdobia  uhorsko-
tureckých  vojen.  Hudobné 
prejavy  boli  obohatené 
pútavým  rozprávaním  o  živote 
najvýznamnejšej osobnosti Požitavia 
Jurajovi  Pohroncovi  Selepčénim, 
víťaznej  bitke  kresťanských  vojsk 
pri  Veľkých  Vozokanoch  nad 
Turkami  a  rôznymi  historickými 
zaujímavosťami zo stredoveku.

Anton Kaiser

Noc múzeí a galérií
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Ako vyčariť úsmev a radosť v očiach detí? No predsa hrou, zábavou, 
tancom,  divadlom,  hľadaním  pokladu  a  ukážkou  práce  psovodov  - 
záchranárov. To sú aktivity, ktoré si pre deti pripravili rodičia a učiteľky 
ku Dňu detí  (1.  jún). Ukážka psovodov Alfa  – Rescue Nitra  sa  v našej 
materskej  škole  Slniečko uskutočnila  28. mája  2013  v  dopoludňajších 
hodinách. Počasie nám prialo, takže nič nebránilo psíkom ukázať svoje 
majstrovstvo,  ktoré  sa  naučili  pod  vedením  skúsených  psovodov  - 
záchranárov. Deti privítala za všetkých členov Janka Vagová a zároveň 
predstavila ďalších členov so psíkmi. Každý psík pozdravil deti  tak, že 
dvakrát zaštekal a tým si od nich vyslúžil potlesk. Nasledovala ukážka 
z  toho,  čo  všetko  psíkovia  dokážu,  ako  vedia  reagovať  na  pokyny,  či 
hľadať nezvestného a označiť miesto štekaním.
Členovia OZ Alfa Rescue vytvorili stanovištia, kde si mali deti možnosť 

vyskúšať zlaňovanie, základy prvej pomoci, ale aj hru so psíkmi, lezenie 
tunelom, hry s loptou a hľadanie obojkov rôznych farieb. Popri týchto 
aktivitách  členovia  OZ  Alfa  Rescue  odpovedali  na  zvedavé  otázky 
nádejných „psovodov“ a „záchranárov“.
Touto cestou by  sme chceli poďakovať všetkým z OZ Alfa Rescue  - 

vedúcemu Jozefovi Vagovi, členom Ľubošovi Belákovi, Editke Belákovej, 
Janke  Vagovej,  Aničke  Bahorecovej,  Karin  Kurucovej,  Richardovi 
Budayovi,  Tomášovi  Vagovi,  Tomášovi  Fendiakovi,  Adamovi  Vagovi, 
Jurajovi  Bezuškovi  a  za  sprostredkovanie  predsedovi  RZ  pri  MŠ  na 
Kalinčiakovej ul. v Zlatých Moravciach MVDr. Martinovi Verešovi.

Deň otvorených dverí u hasičov
V máji (4. 5.) mal sviatok Florián, patrón hasičov. Pri tejto príležitosti nás hasiči 

2. mája pozvali na návštevu. Čakali nás hasičské autá s plošinou, oblečenie 
v  prípade  výjazdu  hasičov  a  záchranársky  čln.  Hasiči  nám  predviedli,  čo 
dokážu  s  technikou  pri  záchranných  prácach  a  pri  dopravnej  nehode. 
Umožnili  deťom manipulovať  so  striekačkou  a  dali  im možnosť  sledovať 
hasičov – záchranárov, ako pomáhajú pri nehodách. A tak sa sen každého 
chlapca splnil a z našich detí sa na chvíľu stali malí hasiči. Ďakujeme celému 
Hasičskému a záchranárskemu zboru v Zlatých Moravciach za pozvanie a za 
zaujímavý zážitok. Tešíme sa na ďalšiu  spoluprácu a návštevu na budúci rok. 
Želáme všetkým záchranárom veľa šťastia v ich  práci a čo najmenej zásahov.

Kolektív škôlky Slniečko

Šum  a  vrava  mamičiek  stíchla, 
keď  sa  popoludní  začal  program 
pripravený a zostavený špeciálne pre 
ne  z  príležitosti  Dňa  matiek  (12.5.). 
V stredu 15. mája privítala v priestoroch 
materskej  školy  na  Slnečnej  ulici 
riaditeľka  Eva  Bieliková  okrem 
mamičiek  primátora  Petra  Lednára. 
Príhovor v jej podaní obsiahol všetko, 
čo mama v našich životoch stelesňuje: 
„Milé  mamy,  mamky,  mamičky... 
slovo mama  v mnohých  podobách, 
ktoré  sa  naučíme  vysloviť  ako  prvé. 
Slovo  nespočetnekrát  ospievané 
v poézii, zhmotnené v umení, ale 
predovšetkým  zachované  v  každom 

srdci. Mama, to je láska, ktorá nás 
sprevádza celým životom. Je trpezlivá, 
chápavá,  milá,  obetavá.  Pofúka 
boliestky,  teší  sa  z  našich  úspechov, 
prežíva  s  nami  naše  starosti...  stále, 
aj  keď  vyrastieme.“  Primátor  zasa 
v slovách smerovaných k prítomným 
dával do popredia prianie pevného 
zdravia, ktoré je základom. Po 
príhovoroch  sa  začali  jednotlivé 
vystúpenia plné recitovania, spievania 
a  tancovania  a  súčasne  obdaroval 
primátor  ženy  –  matky  farebným 
kvetom. Od svojich ratolestí dostali na 
záver sladké božteky a pekné darčeky 
opätované  objatiami,  úsmevmi 

Radostné dopoludnie 

Z lásky k našej mame – Deň matiek na „Slnečnej“ a materskou radosťou. „Deň matiek je 
príležitosťou poďakovať Vám za všetko: 
za  vrelú  lásku,  nehu,  starostlivosť, 
za  opateru,  nekonečnú  trpezlivosť, 
obetavosť...  za  strach  o  svoje  dieťa, 
keď ochorelo, za každé slovo, ktoré ste 
svoje dieťa naučili, za to, že držíte nad 

nimi svoje ochranné ruky, že stojíte pri 
nich v dobrom aj v zlom,“ povedané 
slovami  riaditeľky,  ale  v  prvom  rade 
očami  detí  z  materskej  školy,  ktoré 
smerovali  počas  vystupovaní  práve 
k tej svojej, milovanej mamke.

-mp-

Pestré aktivity v Slniečku
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Dňa 18.mája 2013 sa nepočujúci 
stretli  v  klubových  priestoroch 
dôchodcov v Zlatých Moravciach 
na  Mojmírovej  ulici,  aby 
pokračovali  v  šípkarskom  turnaji 
v rámci Nitrianskeho kraja. 
Stretlo  sa  tu  45  nepočujúcich 
zo Zlatých Moraviec, Nitry, 
Topoľčian,  Nových  Zámkov, 
Levíc,  Novej  Dubnice,  Žiaru  nad 
Hronom,  Prievidze  a  Žarnovice. 
Zavítal medzi nich aj primátor 
mesta Zlaté Moravce Ing. Peter 
Lednár, CSc., ktorý po svojom 
príhovore otvoril šípkarský 
turnaj  nepočujúcich  tým,  že  ako 
prvý hodil šípky do terča a súťaž 
mohla  pokračovať.  Súťažilo  sa  v 
dvoch kategóriách: kategória Muži 
a  kategória  Ženy.  Po  dlhom  boji 
nakoniec  obsadili  najbojovnejší 
tieto miesta:
kategória Muži:
1.  miesto  Ľubomír  Zemanovič 

z  CN  Zlaté  Moravce,  2.  miesto 
Gabriel  Prasna  z  CN  Levice,  3. 
miesto  Ferdinand  Dudák  z  CN 
Nové Zámky a

4.  miesto  Ladislav  Lukáč  z  CN 
Zlaté Moravce.
kategória Ženy:
l.  miesto  Jana  Tomčíková  z  CN 

Zlaté Moravce, 2. miesto Henrieta 
Bugárová  z  CN  Nitra,  3.  miesto 
Mária Mikulášová z CN Topoľčany 
a
4.  miesto  Mária  Benková  z  CN 

Zlaté Moravce.
Najbojovnejší  športovci  dostali 

pekné ceny aj od pána primátora, 
boli  nimi  veľmi  zaujímavé  knihy 
o meste Zlaté Moravce. Po 
skončení  súťaže  nepočujúci 
zostali  v  klube  do  neskorého 
večera, kde pokračovali v družnej 
debate.  Najbližší  šípkarsky  tretí 
turnaj  nepočujúcich  pokračuje 
dňa  l5.júna  2013  v  Nitre.  Touto 
cestou  chceme  poďakovať 
primátorovi mesta Zlaté Moravce 
Ing. Petrovi Lednárovi CSc. za 
jeho  osobnú  účasť  na  tomto 
turnaji,  poďakovanie  patrí  aj 
mestu Zlaté Moravce za finančnú 
pomoc na účasti našich členov na 
takýchto turnajoch.

Výbor  občianskeho  združenia 
postihnutých dôchodcov 
v Zlatých Moravciach zorganizoval 
svojich  členov,  aby  zhodnotili 
aktivity v organizácii za uplynulé 
volebné obdobie od roku 2010 do 
2012,  kedy  sa  toto  zhromaždenie 
uskutočnilo. Dňa 14. mája sa stretli 
členovia  Výboru  v  zasadačke 
Strednej odbornej školy technickej 
v našom meste. Prítomných 
privítal  podpredseda  ZO  SZZP 
K. Martinec. Potešením pre našu 
organizáciu  bolo,  že  medzi 
vzácnymi hosťami bol prítomný aj 
primátor mesta Ing. Peter Lednár, 
CSc.  a  členka  Okresnej  rady  ZP 
pani  Terka  Pilčíková,  ktorých 
prítomní privítali potleskom. 
Dôstojnosť  zhromaždenia 
symbolizoval  kultúrny  program 
spevom  ľudových  piesní  a  tanca 
doprevádzaný harmonikárom 
a  zároveň  dlhoročným  vedúcim 
kolektívu  Chyzerovčianky 
pánom  Viliamom  Tonkovičom. 
Činnosť  za  uvedené  obdobie 
zhodnotil vo vyhodnocovacom 
referáte predseda organizácie 
Mgr.  Ľudovít  Andor.  Prehľadnú 
informáciu  o  hospodárení  ZO 
a revíznu správu podali naše 
hospodárky pani Rezáková 

a Murgašová. Nasledovala vecná 
diskusia,  počas  ktorej  na  otázky 
odpovedali  členovia  výboru  ZO, 
prípadne sa odvolali na riešenie 
miestnych  občianskych  autorít. 
Srdečný  pozdrav  celej  organizácii 
aj  všetkým  dôchodcom  tlmočil 
v mene svojom, aj z titulu svojej 
funkcie,  sám  osobne  prítomný 
primátor  mesta.  Veľmi  konkrétne 
je uznesenie, ktoré prítomní 
jednomyseľne  odhlasovali  aj 
s  plánom  práce  na  budúce 
volebné  obdobie.  Na  záver 
výročnej  schôdze  nechýbali 
stisky  rúk, vyjadrené poďakovania 
a  blahoželania  s  prianím  veľa 
tvorivých síl a pevného zdravia 
do  práce  pre  súčasné  volebné 
obdobie.
Nemôžeme  nepoďakovať 

Riaditeľstvu  SPŠT  za  preukázanú 
ochotu  a  zvlášť  riaditeľovi  školy 
PaedDr. Dušanovi Husárovi a jeho 
kolektívu za úctu preukázanú 
voči  dôchodcom.  Nakoniec  sa 
milými slovami s členmi ZO SZZP 
rozlúčili predseda ZO Mgr. Ľudovít 
Andor,  podpredseda  ZO  SZZP 
pán Martinec a všetci funkcionári 
a radoví členovia tejto organizácie.

 
Mgr. Ľudovít Andor

Pohotovosť lekární

V dňoch 3. – 16.  6.  Lekáreň  IRIS, 
Námestie  A.  Hlinku  28,  počas 
pracovných dní v čase od 7.00 do 
21.00 h, víkendy od 8.00 do 20.00 h.
Počas  dní  17.  –  30.  6.  Lekáreň 

U  ŠKORPIÓNA,  Bernolákova  24, 
počas  pracovných  dní  v  čase  od 
7.00 do 21.00 h, víkendy od 8.00 do 
20.00 h.

Oznam
Od 1. júna 2013 nastáva zmena 

v ordinačnej dobe Lekárskej služby 
prvej pomoci dospelých /LSPP/ 
v Zlatých Moravciach.

Ordinačná doba LSPP:
- pracovné dni: 15.30 – 24.00 h
- soboty, nedele, sviatky: 7.00 – 24.00 h

V dobe od 00.00 (polnoci) do 7.00 h v prípadoch 
náhleho zhoršenia zdravotného stavu, úrazov 

– neodkladná zdravotná starostlivosť bude i 
naďalej zabezpečená nepretržite:

- Rýchlou lekárskou pomocou
- Rýchlou zdravotnou pomocou – volať č. 155
- ústavnou pohotovostnou službou na 

chirurgickom a  internom oddelení Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca 
v Zlatých Moravciach

MUDr. Štefan Valkovič, prevádzkovateľ LSPP

Šípkarský turnaj nepočujúcich  Asociácie 
Nepočujúcich Slovenska v Zlatých Moravciach

Zdravotne postihnutí hodnotili
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Zájazd dôchodcov do Oponíc
Jednota  dôchodcov  v  Zlatých  Moravciach  usporiadala  dňa  22.  5. 

2013  zájazd  do  Oponíc.  Po  príchode  do malebnej  dedinky  Oponice 
nás  čakal  pán  Králik,  ktorý  nás  zaviedol  do  unikátnej  historickej 
knižnice Apponyiovského rodu, svojho času jedna z najväčších knižníc 
v strednej Európe známa ako Bibliotheca Apponiana, ktorá vo svojich 
obnovených priestoroch  skrýva  takmer 17 300 vzácnych barokových 
kníh.  Jej  zakladateľmi  bol  šľachtický  rod  Apponyiovcov.  Pán  Králik, 
tento  vzácny  človek,  nás  oboznámil  o  celej  neraz  pohnutej  histórii 
tejto knižnice a my sme ho všetci s údivom počúvali, lebo tak, ako nám 
tento výklad podal, bolo to niečo úžasné a my sme odchádzali domov 
obohatení  o  toto  kultúrne bohatstvo.  Po ukončení  sme  sa mu  veľmi 
pekne  poďakovali  a  zaspievali  sme  pieseň  „Slovensko  krásna  zem...“ 
Potom sme pokračovali v ceste a zastavili sme sa v Topoľčanoch, kde 
sme si pozreli námestie.
Cestou domov sme sa zastavili na salaši Kostrín, kde sme sa občerstvili 

a pobavili. O zábavu sa postarala naša členka  Irenka Vencelová, ktorá 
nám hrala na harmonike naše krásne slovenské piesne a spolu sme 
si  zaspievali  a  zatancovali.  Kultúrnym  programom  prispeli  aj  ďalšie 
naše členky Editka Kühtreiberová a Matilka Hučková. Vďaka, dievčatá. 
Po pekne strávenom dni sme sa všetci spokojní vrátili domov. 

Helena Holečková 

Mestský úrad v Zlatých 
Moravciach v zastúpení 
Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
a poslancami Mestského 
zastupiteľstva  schválili  pre 
dôchodcov  dva  autobusové 
zájazdy za poznávaním kultúrno-
historických pamiatok Slovenska. 
Dňa 28. mája 2013 smeroval prvý 
výlet do rázovitej obce Čičmany 
a Rajeckej Lesnej v prekrásnej 
prírode Chránenej krajinnej 
oblasti Strážovské vrchy.
Čičmany  (646  m)  je  najvyššie 

položená  obec  v  Žilinskom 
okrese, kde sa nachádza skanzen 
starobylej  architektúry  domov 
so  zaujímavými  maľovanými 
zrubovými  drevenicami.  Pre 
záchranu  tohto  dedičstva 
vzácnej  kultúry  bývania  aj  pre 
ďalšie  generácie,  bola  časť 
obce  v  roku  1977  vyhlásená 
za pamiatkovú rezerváciu 
ľudovej  architektúry.  V  známom 
Radenovom dome sme navštívili 
bohatú  muzeálnu  expozíciu 
ľudového  umenia,  v  ktorom 

sú  uložené  rôzne  predmety  zo 
života  a  práce  čičmianskeho 
ľudu, ako aj rôzne geometrickou 
ornamentikou vyšívané obrázky, 
obrusy  a  prekrásne  kroje.  V 
obci  je  národopisná  expozícia, 
do  ktorej  patrí  barokovo-
klasicistický  kaštieľ  a  barokový 
kostol  Nájdenia  sv.  Kríža. 
Najkrajšie a najzachovalejšie 
drevené domčeky sa nachádzajú 
v  dolnej  časti  dediny.  Z 
pôvodných  asi  1500  obyvateľov 
dnes  žije  v  obci  už  len  okolo 
250.  V  Čičmanoch,  ktoré  sú 
svojimi prírodnými krásami 
vyhľadávanou  turistickou 
atrakciou  počas  celého  roka,  sa 
dodnes pestujú miestne  ľudové 
tradície a organizujú zaujímavé 
kultúrne podujatia. 
Iba  dvanásť  kilometrov  od 

Čičmian  sa  nachádza  nádherná 
expozícia Slovenského 
betlehemu  v  Rajeckej  Lesnej, 
ktorá  zobrazuje  Kristovo 
narodenie  v  meste  Betlehem, 
jeho  život  a  dejiny  slovenského 
národa. Scénu Božieho narodenia 
možno nájsť uprostred diela a po 
jeho  stranách  sú  vyobrazené 
všetky slovenské regióny 
so svojimi najznámejšími 

miestami a pamiatkami, ako 
Hrad  Devín,  Bratislava,  Trenčín, 
Orava,  katedrály  v  Nitre,  Trnave, 
Spišskej Kapitule, Košiciach a 
ďalšie.  V  prekrásnej  umeleckej 
expozícii  nechýba  ani  Kriváň, 
symbol  Slovenska.  V  betleheme 
je stvárnený bežný život a rôzne 
pracovné  činnosti  slovenského 
ľudu.  Z  300  vyrezávaných 
postáv  je  polovica  pohyblivých. 
Autorom  diela  je    skutočný 
majster  drevorezbár  Jozef 
Pekara  (1920-2005)  z  Rajeckých 
Teplíc.  Na  betleheme,  ktorý  je 
slovenským unikátom, pracoval 
celých  15  rokov.  Slovenský 
betlehem  je  umiestnený 
v  Dome  Božieho  narodenia.  V 
budove Slovenského betlehemu 
je  zriadená  tiež  Galéria 
významných rajeckých rezbárov. 
V Rajeckej Lesnej sme navštívili 
aj  Baziliku  Narodenia  Panny 
Márie a Kalváriu.
Poďakovanie  za  pekný  zájazd 

dôchodcov patrí nielen vedeniu 
MsÚ a poslancom, ale aj 
organizátorom podujatia, pani 
Hricovej, vedúcemu zájazdu 
Karolovi Martincovi a dopravcovi 
Štefanovi Lukáčovi.

Anton Kaiser

Návšteva Čičmian a Slovenského betlehemu
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Náhodné stretnutia, ako 
im  zvykneme  hovoriť,  nie 
sú  v  konečnom  dôsledku  až 
také náhodné. Z takýchto 
stretnutí  zvyknú  vzísť  skvelé 
nápady,  ktoré  sa  ďalej  rozvinú 
a realizujú. Jedným z nich 
bolo  zorganizovanie  stretnutia 
bývalých  kolegov  a  kolegýň 
z Ponitrianskych tehelní, 
podnikového riaditeľstva 
strojného a dopravného 
závodu.  Konalo  sa dňa 29. mája 
v  popoludňajších  hodinách 
v priestoroch reštaurácie 
Eminent. Posledné zorganizované 
spoločné  stretnutie  prebehlo 
pred  desiatimi  rokmi,  pričom 
počet zúčastnených sa zastavil na 
čísle 60, toto stretnutie sa priblížilo 
k vyššiemu číslu a spoločné chvíle 
plné  spomínania  spolu  zdieľalo 
presne  93  priateľov  a  bývalých 
kolegov.  Keď  sa  všetci  stretli  na 
určenom  mieste,  pristúpilo  sa 
k privítaniu všetkých prítomných, 
úvodná  reč  patrila  bývalému 
technickému námestníkovi 

podnikového  riaditeľstva  Ing. 
Štefanovi  Červenému,  na  záver 
prišiel na rad prípitok. Skvelý 
kolektív  nezabudol  ani  na  tých, 
ktorí  už  dávno  nie  sú  medzi 
nami, uctili si ich minútou ticha 
a  symbolickou  kyticou  bielych 
ruží. 
Niet  pochýb  o  tom,  že  to  bolo 

krásne spomienkové stretnutie 
na  dlhoročnú  spoluprácu,  aj  keď 
sa spolu stretlo viac generácií, 
od  tých  najmladších,  až  po  92  – 
ročných.
Hovorí  sa,  že  teraz  je  možné 

zmeniť  výhodné  zamestnanie 
za  ešte  výhodnejšie,  ale  bývalí 
tehliari odkazujú mladým, 
aby,  ak  sa  dá,  skúsili  vydržať 
pracovať  na  jednom  pracovisku 
viac  rokov  (nemusí  to  byť  33 
rokov)  a  zdokonaľovali  sa  v práci 
a  zároveň  prehlbovali  priateľské 
vzťahy  na  pracovisku,  lebo 
„priateľstvo  je  hodnota,  ktorá 
vekom priberá na cene“.

 
Kolektív organizátorov stretnutia

Pred  80-timi  rokmi,  presne 
8.  mája  1933,  sa  v  podhorskej 
obci  Kostoľany  pod  Tribečom 
v  horárni  „Jedliny“  narodilo 
dievčatko  Terézia,  ako  desiate 
dieťa v poradí, manželom Margite 
a Štefanovi Strukovým.
Detstvo  Terézia  prežila 

uprostred  tribečských  hôr,  kde 
jej otec pracoval ako polesný 
u grófa  Forgáča.  V  rannom veku 
prežila  vojnu,  zažila  partizánov, 
ktorí sa skrývali pred nemeckými 
vojakmi, ale aj nemeckých 

vojakov,  ktorí  hľadali  partizánov 
v horách.
Do  základnej  školy  chodila 

Terézia  do  Kostolian  pod 
Tribečom  a  potom  ju  zapísali 
do  „mešťanky“  v  Zlatých 
Moravciach, kde sa nechala 
nahovoriť  na  učiteľstvo,  nakoľko 
po vojne bolo málo učiteľov a tak 
absolvovala  pedagogický  kurz 
a v  roku 1953 začala  jej učiteľská 
kariéra v novopostavenej ZDŠ na 
Leninovej ulici.
Počas  štúdia  si  našla  lásku 

a  od  roku  1954  aj  manžela 
Gábora  Deáka.  V  roku  1956  sa 
im narodil syn Lacko, v roku 
1960  dcéra  Zuzka  a  v  roku  1962 
syn  Teodor.  Osud  však  v  roku 
1964  tvrdo  zasiahol  a  nedoprial 
Terézii  spoločne  s  milovaným 
manželom vychovávať ich tri deti 
– 14. augusta 1964 Gábor tragicky 
zahynul vo veku 32 rokov. V tomto 
roku otvorili druhú veľkú ZDŠ na 

sídlisku  a  tu  Terézia  pokračovala 
vo  svojej  učiteľskej  kariére  až  do 
odchodu do dôchodku v roku 
1988.  Svoje  tri  deti  vychovávala 
sama,  obdarovávala  ich  láskou 
a dobrotou a keď odrástli, v roku 
1975  sa  vydala.  Veľa  žiakov  si  ju 
pamätá pod menom Šilleová. 
Toto  manželstvo  nedopadlo 
podľa  predstáv  a  dnes  Terézia, 
opäť  ako Deáková,  žije  skromne, 
stará sa o syna Teodora a rozdáva 
lásku  a  dobrotu  svojim  deťom, 
vnukom  a  malej  pravnučke 
Adelke,  ktorá  jej  vlieva  veľa 
radosti a lásky tak, ako to dokážu 
len deti.
Do  roku  1999  s  malými 

prestávkami  chodila  vypomáhať 
do základných škôl okolitých obcí 
ako dôchodkyňa a svoje učiteľské 
remeslo zavesila na klinec ako 
66-ročná.  Celých  45  rokov 
odovzdávala generáciám svoje 
skúsenosti  a  vedomosti,  bola 

obľúbená učiteľka, vychovala veľa 
vplyvných aj vyššie postavených 
osobností,  ktorým  dala  základy 
a  zasiala  zrnko  ich  budúceho 
úspechu.  Ako  najmladšia  z  detí 
sa  starala  o  svojich  rodičov, 
ktorých nekonečne milovala. Svoj 
život  žije  pre  nás,  naše  rodiny 
a v neposlednom rade lásku 
rozdávala všetkým okolo seba.
Chceli  by  sme  našej  milovanej 

mamičke  Terézii  Deákovej  ešte 
raz  touto  cestou  z  príležitosti 
uplynulého  jubilea  v  mene 
celej  rodiny,  všetkých  priateľov 
a  známych,  do  ďalších  rokov 
zaželať veľa zdravia, lásky, radosti 
a  veľa  šťastných  chvíľ  v  kruhu 
svojich najbližších.

Ďakujeme jej za lásku, 
ktorú nám dáva, za všetko, 
čo pre nás obetuje a hlavne 
za život, ktorý nám dala.

Deti s rodinami

Spomienky a priateľstvá 
n e p r e t r h n e  a n i  č a s

„Dožiť sa radosti kvitnúceho rána, je zázrak milosti, najkrajší dar Pána...“
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Na Námestí hrdinov sa vo 
štvrtok  9.  mája  stretli  ľudia 
z  radov  občanov,  poslancov, 
zástupcov mestských podnikov, 
škôl  a  členov  SZPB,  aby  si 
pripomenuli  68.  výročie víťazstva 
nad  fašizmom.  „Verím,  že  toto 
pietne  zhromaždenie  je  možné 
chápať nielen ako prejav najhlbšej 
úcty voči obetiam druhej svetovej 
vojny,  ale  tiež  ako  poďakovanie 

jej  hrdinom,“  odzneli  slová  z  úst 
Lukáša  Belicu,  ktorý  úvodom 
privítal všetkých prítomných 
a  následne  predniesol  báseň 
od  Jána  Turana  Oslobodenie 
Bratislavy.  K  prítomným 
sa tematicky prihováral 
viceprimátor Zlatých Moraviec 
Jozef Škvarenina, ktorý, okrem 
iného,  povedal  veľmi  zaujímavú 
myšlienku  v  znení:  „Ak  si  chce 
niekto  pripomínať  tieto  udalosti 
z pohľadu, že mu to niekto nariadi, 
že  to  musí,  tak  nech  to  radšej 
nerobí.  Ale,  ak  jeho  svedomie 
cíti,  že  musí  vzdať  vďaku,  tak 
tomu  som  veľmi  rád.  A  ďakujem 
všetkým tým, ktorí spolu s nami 
prišli  túto  vďaku  a  úctu  vzdať.“ 
Po slovách viceprimátora 
prezentoval svoje sprievodné 
slovo k tejto významnej udalosti 
predseda  organizácie  SZPB  Ivan 

Malý, vďaka ktorému sme oprášili 
dôležitú  spomienku  na  takú 
boľavú  minulosť  a  pripomenuli 
sme  si,  že  vo  vojne  zahynulo  50 
miliónov  ľudí.  Podľa  jeho  slov  je 
len na našom území pochovaných 
vyše 60 tisíc príslušníkov Červenej 
armády,  viac  ako  10  tisíc  vojakov 
rumunskej  armády,  2790 
príslušníkov  československého 
vojska  a  približne  50  tisíc 
nemeckých  a  maďarských 
vojakov. Na Slovensku sa našlo 
176  hromadných  hrobov.  Je 
dôležité,  aby  mladá  generácia 
vedela,  čo  všetko  v  sebe,  okrem 
toho, že je to deň voľna, ukrýva 8. 
máj.  Ivan Malý  svoju  reč  ukončili 
slovami: „Vzdajme hold našim 
osloboditeľom,  dedom,  otcom 
a mamám,  ktorí  bojovali  za  našu 
slobodu  a  lepší  život.  Nech  II. 
svetová vojna bola posledná!“

Z príležitosti pietnej spomienky, 
ako  býva  vo  zvyku,  odznela  tiež 
Slovenská hymna. Kultúrnou 
súčasťou  bolo  vystúpenie 
speváckeho  súboru  Babička, 
ktorej  členovia  zaspievali  na 
smutnejšiu nôtu. Záverom 
stretnutia bolo samotné dôstojné 
kladenie vencov k soche nášho 
zlatomoraveckého partizána, 
každodenne  nám  s  výstrahou  a 
mlčky pripomínajúceho dôsledky, 
ktoré so sebou prináša vojna.

M. Petrovičová

Urbankove slávnosti

V  sobotu  25.  mája 
vinohradníci oslavovali svoj 
deň  slávnosťami  sv.  Urbana, 
patróna vinohradníkov. 
Zlatomoravecký vinohradnícky 
spolok oslavoval pod kalváriou v 
penzióne “U Vlčka”. Prítomných, 
vrátane viceprimátora Jozefa 
Škvareninu,  pre  ktorých  bolo 
pripravené moravecké víno 
a guláš, privítal Jozef Valent, 
predseda spolku a o kultúrny 

program sa postarala spevácka 
skupina  Babička.  Za  sprievodu 
živej  hudby  oslava  pokračovala 
do neskorých večerných hodín. 

Podľa výboru prebehla slávnosť 
podľa očakávaní a zúčastnilo sa 
jej vyše 100 ľudí.
O  pár  hodín  neskôr  sa  začali 

tradičné  oslavy  na  viniciach  v 
Chyzerovciach pri kaplnke sv. 
Urbana  za  účasti  poslanca  NR 
Mariána Kéryho, mestských 
poslancov  Jozefa  Tonkoviča, 
Ivana Madolu, viceprimátora 
Jozefa  Škvareninu  a  riaditeľa 
Záhradníckych  služieb  Mariána 
Tomajku.  Oslavy  začali  svätou 
omšou, poďakovaním za dary a 
posvätením vinohradov. Po omši 
oslavy  pokračovali  tradičnou 
dychovkou a občerstvením.
-js-

N a  25.  máj  pripadol 
sviatok svätého 
Urbana.  Bol  to  kňaz 

–  biskup,  ktorý  bol  v  dávnej 
minulosti prenasledovaný. 
Modlil sa a skrýval vo viniciach 
a tak si ho vinohradníci zvolili 
za svojho patróna. Preto vo 
vinohradoch stoja jeho kaplnky 
-  symboly  ochrany  úrody  pred 
nepriazňou  počasia  ako  je 
mráz, vietor a krupobitie.

Svoje vinice majú aj 
Prílepčania,  nachádzajú  sa 
pod Prílepskou horou na 
Čiernej  Doline,  tu  majú  dobrú 

polohu  a  celý  deň  čakajú  na 
teplo  slnka.  Iní  Prílepčania 
zdedili  vinohrady  po  rodičoch 
v  Čiernych  Kľačanoch,  kde 
je postavená aj kaplnka sv. 
Urbanka.  Svätú  omšu  tu  pri 
tejto  príležitosti  pravidelne 
celebruje  správca  farnosti 
vdp.  Imrich  Dočolomanský.  Aj 
tento  rok  poďakovali  prítomní 
vinohradníci  sv.  Urbanovi  za 
vlaňajšiu úrodu a zároveň prosili 
o  ochranu  tej  tohtoročnej, 
pričom  záver  patril  pesničke 
v nasledujúcom znení:

J. Vencel

V Zlatých Moravciach sa vzdal „tichý“ hold padlým

Sviatok svätého Urbana v Prílepoch
Za našou dedinou pole, kopanice,

cestičkou prídeme hore na vinice.

Prvá nás privíta tatranská mohyla,

čo národ slovenský 

doposiaľ zdobila

Ref.: Tu v údolí roľa, je vinička 

moja, mozoľami obrobená.

Pod vôňou agátov, 

kde teraz stojíme,

je svätý Urbanko, k nemu 

sa modlíme. V kaplnke deň aj 

noc, stojí on na stráži, a tak po 

celý rok vinohrady stráži.

Ref.: Veď my sme tu doma a zem 

je úrodná, mozoľami obrobená.
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Program Kina Tekov

11. – 12. 6. Renoir, FR
Skutočný  príbeh maliara  Auguste  Renoira  a  jeho  syna  Jeana,  ktorí 

sú  poznačení  smrťou  ženy  i  matky  zároveň.  Ich  životy  však  zmení 
mladá kráska s ohnivými vlasmi, ktorá im prinesie stratenú energiu a 
umeleckú inšpiráciu.
Ut.: 18.00, st.: 19.00, vstupné 2 €, MN do 15 r.

14. – 15. – 16. 6. Nič nás nerozdelí, USA
Skvelá  Naomi  Watts  a  perfektný  Ewan  Mc  Gregor  vás  dostanú 

v dojímavom príbehu ľudskej vytrvalosti, odvahy, lásky a neotrasiteľnej 
viery  v  seba  samého. Manželia Mária  a  Henry  a  ich  traja  synovia  sa 
rozhodli  stráviť  Vianoce  v  tropickom  Thajsku.  Vlna  cunami  oddelí 
Henryho od manželky a najstaršieho syna. Hoci členovia rodiny prežijú, 
nájsť jeden druhého uprostred pekla je skoro nemožné.
Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.

18. – 19. 6. Medvedík, DAN
40-ročný  Denis  je  starý  mládenec,  žije  so  svojou  panovačnou 

matkou a nedarí sa mu so žiadnou ženou zoznámiť. Jedného dňa sa 
Denis rozhodne skoncovať so samotou, odchádza do sexuálneho raja 
Pattaya, kde hľadá pravú lásku. Navštívi mnoho erotických podnikov, v 
ktorých sa snaží nájsť ženu svojich snov.
Ut.: 18.00, st.: 19.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.

21. – 22. – 23. – 24. – 25. 6. Kráľovstvo lesných strážcov, USA
V  tejto  výbornej  animovanej  komédii  prežije  17-ročná  Mary  Kate 

nevídané dobrodružstvo, o akom sa jej nesnívalo ani v najdivokejšom 
sne.  Kúzlom  sa  ocitne  v  podivnom  spoločenstve  drobných  lesných 
mužíkov. Pokiaľ sa chce dostať späť domov, musí partičke zábavných 
zelených postavičiek pomôcť zachrániť ich tajuplný svet. Tento film je 
nabitý originálnym svetom fantázie a jedinečným humorom.
Pi.: 17.00, so.: 18.00, ne., po., ut.: 17.00, vstupné 2,30 €, MP.

28. – 29. – 30. 6. Ladíme, USA
V tejto skvelej nenápadnej komédii o babách sa zoznámite s hlavnou 

hrdinkou  Becou,  ktorá  príde  na  univerzitu  a  nemá  kam  zapadnúť. 
Nakoniec  sa  skamaráti  so  skupinou  dievčat,  ktoré  sa  venujú  kapele 
a  akustickému  spevu.  Keďže  Beca má  hudobný  talent,  vytvorí  sériu 
remixov i mash-upov a jej hudobné sny sa pomaly začínajú napĺňať.
Pi.: 18.00, so., ne.: 19.00, vstupné 2 €, MP.

http://kinotekov.webs.com/

Preskúšanie prevádzkyschopnosti 
systémov varovania obyvateľstva 
v roku 2013
Podľa  ustanovenia  §  3a,  ods.  4  zákona NR  SR 

č.  42/1994  Z.z.  o  civilnej  ochrane  obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov, v súlade so 
znením  §  5  vyhlášky  Ministerstva  vnútra  SR  č. 
388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

technických a prevádzkových podmienok 
informačného  systému  civilnej  ochrany  v  znení 
neskorších predpisov a „usmernenia sekcie 
integrovaného záchranného systému civilnej 
ochrany MV SR č.p. IZCO-20-20/2012“, preskúšanie 
prevádzkyschopnosti systémov varovania 
obyvateľstva v Slovenskej republike (hlasitá skúška 
o 12.00 h dvojminútovým stálym tónom sirén) je 
stanovené v roku 2013 v týchto termínoch:

14.06.2013 – vykonajú Slovenské elektrárne, a.s. 
OZ AE Mochovce,
13.12.2013  –  vykoná  sekcia  integrovaného 

záchranného systému a civilnej ochrany MV SR 
Bratislava.
Obvodný  úrad  v Nitre,  odbor  civilnej  ochrany 

a krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 
Nitra.

Ing. Jozef Barát, vedúci odboru

Bobor aj v 
Zlatých Moravciach

Prvé zistené dôkazy o 
prítomnosti  bobra  vodného 
na  Požitaví  sú  z  roku  2009,  keď 
v  Dolnom  Ohaji  boli  nájdené 
ohryzené  stromy  spôsobom 
charakteristickým  iba  pre  tohto 
vodného  hlodavca.  O  rok  neskôr 
v marci  2010  boli  v  Úľanoch  nad 
Žitavou  taktiež  zistené  podobné 
ohryzy drevín. V našom meste 
bol bobor na rieke Žitava prvýkrát 
pozorovaný  v  apríli  2010  v 
nočných hodinách a bola urobená 
aj  fotografická  dokumentácia. 
Bobor  prechádzal  cez  cestu  pri 
moste na ulici 1. mája práve v čase, 
keď  tadiaľ  prechádzala  hliadka 
Mestskej polície. Na cestu sa 
dostal  pravdepodobne  preto,  že 
nedokázal  prekonať  proti  prúdu 
rieky  Žitava  neprechodný  splav  a 
musel túto prekážku obchádzať po 
brehu a tak sa dostal nedopatrením 
až  na  cestnú  komunikáciu. 
O  niekoľko  dní  tohto  bobra 
pozorovali  aj  v  obci  Machulince 
neďaleko  sútoku  potoka  Hlboká 
so  Žitavou.  Aj  toto  pozorovanie 
bolo  zadokumentované  na 
fotografických  záberoch.  Ďalšia 
informácia  je  z  1.  1.  2013,  kedy 
bol zavčasu  ráno o piatej hodine 
bobor pozorovaný na Hostianskom 
potoku v katastri nášho mesta. V 
poslednom  období  monitorujem 
činnosť  bobra  v  našom  meste 
vďaka čerstvým stopám na brehu 
Hostianskeho potoka a typickým 

bobrím  ohryzom  na  drevinách. 
Čas ukáže, či  je prítomnosť bobra 
v  našom  meste  iba  prechodná 
alebo tu zostane natrvalo.
Bobor  vodný    je  v  Európe 

najväčším  žijúcim  hlodavcom. 
Dosahuje  veľkosť  až  jeden meter 
a hmotnosť až 30 kilogramov. Na 
Slovensku  bol  v  roku  1856  úplne 
vyhubený a znovu sa prvé bobry k 
nám vrátili až po 120 rokoch. Dnes 
sa odhaduje,  že na Slovensku žije 
asi  tisíc  bobrích  jedincov.  Najviac 
ich je na Záhorí na rieke Morave 
a  v  okolí  Bratislavy  na  mŕtvych 
ramenách  Dunaja.  Tieto  bobry 
prišli  k  nám  z  Rakúska,  kde  boli 
v  polovici  minulého  storočia 
vypustené  do  voľnej  prírody 
ochranármi z umelých chovov. 
Bobor  je  úplný  vegetarián,  keďže 
sa  živí  výlučne bylinami  a  v  zime 
kôrou mäkkých drevín a to najmä 
z topoľov a vŕby. Je aktívny najmä 
večer  a  v  noci.  Žije  v  kolóniách 
spoločne  aj  niekoľko  generácií. 
Jedna  rodina  obsadzuje  asi 
dva kilometre dlhé teritórium 
brehového  porastu.  Potrebuje 
dostatočne  hlbokú  vodu,  ktorá  v 
zime nepremŕza, ak ju nemá, stavia 
si z konárov takzvané hrádze. Cez 
deň  sa  zdržiava  v  nore,  ktorú  si 
vyhrabáva  vo  vysokých  brehoch 
potokov.  Vchod  do  nory  je  vždy 
pod  vodou.  Pod  vodou  vydrží  až 
dvadsať  minút.  Nemá  žiadnych 
predátorov  (okrem  človeka)  a 
neprekáža  mu  ani  znečistená 
voda, či prítomnosť ľudí.

 
Ľudovít Chládek

Predaj, kúpa
l Ubytovanie vašich domácich miláčikov, vonkajšie 

a vnútorné voliéry – PSÍ HOTEL, Kontakt: 0904 158 259
6/011/2013/PČ, 6/011/2013-79/DZ
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Posledná rozlúčka 
 

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa 

prišli rozlúčiť dňa 18. apríla 2013 
s našou drahou zosnulou 

Julianou Szantovou 

a slovami sústrasti 
a kvetinovými darmi sa 
snažili zmierniť náš žiaľ.
Zvlášť ďakujeme primárke 

MUDr. Kataríne Bielikovej z odd. 
JIS-ky, ako aj celému kolektívu 

sestričiek za maximálnu 
a obetavú starostlivosť 

počas jej choroby.
Smútiaca rodina.

6/010/2013/PČ, 6/010/2013-77/DZ

 
Poďakovanie 

 
S hlbokým zármutkom ozna-
mujeme všetkým priateľom 

a známym, že nás dňa 27. apríla 
2013 vo veku nedožitých 77 

rokov navždy opustila naša drahá 
mamička a stará mamička 

 
Helena Tomová

Posledná rozlúčka s našou 
milovanou sa konala v stredu 
1. mája 2013 na Mestskom 

cintoríne v Zlatých Moravciach. 
Týmto zároveň vyslovujeme 

úprimné poďakovanie všetkým 
prítomným za prejavy sústrasti, 
spolupatričnosti a kvetinové 

dary, ktorými sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ.

Odpočívaj v pokoji! 
Deti s rodinami.

6/012/2013/PČ, 6/012/2013-80/DZ

Pozvánky

n Mesto,  TIK,  KST-MO a Múzeum v Zlatých Moravciach 

Vás v rámci 900. výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých 

Moravciach pozývajú na výstavu 90. rokov turistiky 

v Zlatých Moravciach. Múzeum Zlaté Moravce  3.  –  30. 

júna 2013, pondelok až piatok v čase od 8.00 do 16.00 h

n Tretí ročník SUMMER OPEN NIGHT – 14. júna 2013, 

amfiteáter  Zlaté  Moravce,  tanečný  bazén,  penové  delo, 

gogo dancers, laserová show, súťaže a ceny, live projekcie

n IRONBULL CUP – Európsky pohár v tlaku na lavičke, 

pod záštitou primátora Petra Lednára, za účasti pretekárov 

ako je Lászlo Mészároš (20 násobný majster sveta v tlaku na 

lavičke), 15. júna 2013 na Námestí A. Hlinku o 10.00 h

n  Obec  Machulince  a  Folklórny  súbor  Kamenec  Vás 

pozývajú  na  3.  ročník  podujatia  „Folklórne 

slávnosti pod Kamencom“  dňa  16. júna o  17:00 

h, prírodný amfiteáter v športovom areáli v Machulinciach

n Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

– sobášna sieň MSKŠ, 22. júna 2013 o 15.00 h

n Primátorská kvapka krvi – sobášna sieň MSKŠ, 

25. júna 2013 od 8.00 h do 12.00 h

n Varenie gulášu v Chyzeroviach spojené s krstom 

knihy prof.  Ing.  Ivana Hričovského DrSc.  - Kultúrny dom v 

Chyzerovciach, 29. júna 2013

n  Dňa  30. júna  sa  v mestskej  časti  Prílepy  o  15.  00  h 

uskutoční 2. ročník športového popoludnia pod 

názvom HURÁ PRÁZDNINY.  Akciu usporiada  spevácky 

súbor Kolovrátok a obecný výbor. Pozývame prílepské deti, 

aby sa zapojili do športových súťaží a pretekov na bicykloch 

okolo parku. Rodičov a občanov pozývame povzbudzovať 

svojich pretekárov. Miesto konania: park pri KD

Spoločenská kronika
Narodili sa
21. 04. Norbert Šabo, (N) Levice
22. 04. Samuel Bolla, (N) Nitra
02. 05. Miriam Volfová, (N) Nitra
02. 05. Nikoleta Volfová, (N) Nitra
13. 05. Jakub Pukaj, (N) Nitra
13. 05. Juraj Škula, (N) Levice
19. 05. Lukas Rajnoha, (N) Nitra
22. 05. Samuel Bajan, (N) Levice

Povedali si áno
04. 05. Tomáš Betín, Kozárovce a Mária Komžíková, 

Zlaté Moravce
04. 05. Ľuboš Siklienka, Hosťovce a Mária Lukáčová, 

Zlaté Moravce
11. 05. Ing. Peter Poldruhák, Trebišov a Ing. Dagmara 

Dekanová, Zlaté Moravce
18.  05.  Jiří  Kolomazník,  ČR  a  Martina  Chrenová, 

Zlaté Moravce
18. 05. Michal Žúbor, Zlaté Moravce a Viera Turzová, 

Zlaté Moravce
25.  05.  Ján  Števlík,  Čaradice  a  Denisa  Tomanová, 

Čaradice
25. 05. Martin Levický, Beladice a Monika Očkayová, 

Zlaté Moravce
25. 05. Dušan Ďurovič, Zlatno a Renáta Uhrinová, 

Zlaté Moravce
25. 05. Jozef Varhaník, Tekovské Nemce a Veronika 

Komačková, Tekovské Nemce

Jubilanti
01. 06. MUDr. Jarmila Sýkorová, Zlaté Moravce, 85 r.
04. 06. Jozef Blaško, Zlaté Moravce, 85 r.
11. 06. Ján Pavlenda, Zlaté Moravce, 85 r.
11. 06. Anna Valkovičová, Zlaté Moravce, 80 r.
15. 06. Rozália Határová, Zlaté Moravce, 80 r.

17. 06. Pavol Huňady, Zlaté Moravce, 80 r.
17. 06. Mária Rendeková, Zlaté Moravce, 85 r.
18. 06. Irma Valašíková, Zlaté Moravce, 85 r.
20. 06. Viola Šumná, Zlaté Moravce, 80 r.
22. 06. Jarmila Baranová, Zlaté Moravce, 85 r.
23. 06. Ján Murgaš, Zlaté Moravce, 80 r.
23. 06. Mária Turzová, Prílepy, 85 r.

Opustili nás
04. 05. Mária Kakodyová, 1933, Nemčiňany
04. 05. Ján Müller, 1931, Nová Baňa – Štále
08. 05. Pavel Kúsek, 1939, Žikava
09. 05. Paulína Ondrejková, 1940, Zlaté Moravce
13. 05. Vilma Horváthová, 1927, Zlaté Moravce
14. 05. Tomáš Žilka, 1929, Malé Chyndice
16. 05. Anna Gundová, 1955, Skýcov
17. 05. Ing. Peter Ferenc, 1930, Žitavany
26. 05. Branislav Šalát, 1962, Zlaté Moravce
26. 05. Anna Baťalová, 1955, Zlaté Moravce
27. 05. Ján Ďuriač, 1913, Hostie
27. 05. Rozália Izáková, 1934, Vráble
28. 05. Peter Pečadný, 1956, Zlaté Moravce
28. 05. Daniela Lutišanová, 1960, Velčice
29. 05. Miroslav Vrecko, 1961, Zlaté Moravce
31. 05. Jolana Kralovičová, 1933, Vieska nad Žitavou
31. 05. Emil Beňo, 1935, Velčice
31. 05. Zuzanna Baranovičová, 1926, Zlaté Moravce
01. 06. Mária Čekmová, 1942, Zlaté Moravce
01. 06. Ladislav Kováč, 1928, Zlaté Moravce
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Dňa  22.5.2013  zorganizovalo  CVČ  Zlaté  Moravce  z  poverenia 
Obvodného  úradu,  odbor  školstva  v  Nitre  Majstrovstvá  Nitrianskeho 
kraja  v malom  futbale  žiačok ZŠ  – Dôvera  Školský pohár.  Podujatie  sa 
konalo na štadióne Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce. 
Počet účastníkov 65. Hralo  sa  v  skupinách  systémom každý  s  každým. 
Družstvá umiestnené na prvých miestach  sa  stretli  v  súboji  o  celkové 
víťazstvo. Družstvá umiestnené na druhých miestach bojovali o celkovú 
tretiu  priečku.  Počet  zúčastnených  družstiev  6.  Účastníci:  Víťazné 
družstvá okresných kôl.

Výsledky stretnutí:
I. skupina: ZŠ Močenok – ZŠ Jelenec 3:3, ZŠ Tribečská, Topoľčany – ZŠ 

Jelenec 0:4, ZŠ Močenok - ZŠ Tribečská, Topoľčany 2:1
II. skupina: ZŠ A. Kmeťa, Levice – ZŠ s MŠ Imeľ 0:3, ZŠ Pribinova, Zlaté 

Moravce – ZŠ s MŠ  Imeľ 3:2, ZŠ A. Kmeťa, Levice – ZŠ Pribinova, Zlaté 
Moravce 1:3

O 3.miesto: ZŠ Močenok – ZŠ s MŠ Imeľ 1:6
Finále: ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce – ZŠ Jelenec 1:2
Konečné poradie:  1.  ZŠ  Jelenec,  2.  ZŠ  Pribinova,  Zlaté Moravce,  3. 

ZŠ  s MŠ  Imeľ,  4.  ZŠ Močenok,  5.-  6.  ZŠ A.  Kmeťa,  Levice,  ZŠ  Tribečská, 
Topoľčany
Postup na Majstrovstvá SR si vybojovali dievčatá zo ZŠ Jelenec.

Mgr. Jozef Zlatňanský

riaditeľ CVČ

Dňa 13.5.2013 sa uskutočnilo v CVČ vyhodnotenie 18. ročníka okresnej 
streleckej  ligy  žiakov  a  žiačok  ZŠ.  V  rámci  okresu  Zlaté  Moravce  sa 
zúčastnilo v piatich kolách 137 súťažiacich z ôsmich základných škôl.

Celkové výsledky:
Družstvá starších žiakov ZŠ: 1. ZŠ Jedľové Kostoľany, 2713 b., 2. 

ZŠ Obyce, 2503, 3. ZŠ, Pribinova ul., Zlaté Moravce, 2466, 4. ZŠ, Mojmírova 
ul., Zlaté Moravce, 2395, 5. ZŠ Topoľčianky, 1677, 6. ZŠ Tesárske Mlyňany, 
1148, 7. ZŠ, Robotnícka ul., Zlaté Moravce, 461

Jednotlivci: 1. Karolína Krnáčová – ZŠ, Pribinova ul.,  Zlaté 
Moravce, 1030 b., 2.  Andrej  Šabo  -  ZŠ  Obyce,  982,  3.  Patrícia 
Kapitančíková  - ZŠ  Jedľové Kostoľany,  923,  4. Miloš  Šabo  - ZŠ  Jedľové 
Kostoľany,  919,  5. Hana Kazimírová  -  ZŠ  Jedľové Kostoľany,  908,  6.  Erik 

Mikuš - ZŠ Obyce, 890, 7. Adam Horvát - ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce, 
882, 8. Filip Fejfar - ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce, 876, 9. Filip Mikla - ZŠ 
Pribinova,  Zlaté Moravce,  785,  10.  Jakub Kúnsky  -  ZŠ Mojmírova,  Zlaté 
Moravce,  758,  11. Adam Šútor  - ZŠ Topoľčianky,  581,  12. Patrik Mladý  - 
ZŠ Topoľčianky, 550, 13. Lukáš Kučera  - ZŠ Topoľčianky, 546, 14. Marko 
Geleta  -  ZŠ  Pribinova,  Zlaté  Moravce,  539,  15.  Stanislav  Švarba  -  ZŠ 
Tesárske Mlyňany, 416, 16. Andrej Ďuriš - ZŠ Tesárske Mlyňany, 387, 17. Jan 
Řeháček - ZŠ Tesárske Mlyňany, 345, 18. Peter Šabo - ZŠ Obyce, 294, 19. 
Roman Šimovič - ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce, 188, 20. Juraj Strečka - ZŠ 
Obyce, 171, 21. Andrej Gregora - ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce, 160, 22. 
Aneta Chrenová - ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce, 157, 23. Juraj Hejtmánek 
- ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce 152, 24. Marek Vostárek - ZŠ Obyce, 144, 25. 
Richard Koprda - ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce, 125

Družstvá mladších žiakov ZŠ: 1. ZŠ Jedľové Kostoľany, 2630 b., 
2. ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce, 2530, 3. ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce, 
2501, 4. ZŠ Topoľčianky, 1657

Jednotlivci: 1. Ondrej Rajnoha - ZŠ Jedľové Kostoľany, 934 
b., 2. Sabina Žemberyová - ZŠ Jedľové Kostoľany, 898, 3. Filip Žiga - ZŠ 
Mojmírova, Zlaté Moravce, 894, 4. Jakub Bánsky - ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté 
Moravce,  892,  5.  Andrej  Chren  -  ZŠ Mojmírova,  Zlaté Moravce,  887,  6. 
Dana Gubová - ZŠ Jedľové Kostoľany 841, 7. Matúš Očovay - ZŠ sv. Don 
Bosca, Zlaté Moravce 837, 8. Alex Jelínek - ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce 
774, 9. Patrik Šútor  - ZŠ  sv. Don Bosca, Zlaté Moravce, 772, 10. Kristián 
Krpala - ZŠ Topoľčianky, 668, 11. Roman Drienovský - ZŠ Topoľčianky, 533, 
12. Samuel Robeš  - ZŠ Topoľčianky, 330, 13. Tobiáš Frajka  - ZŠ sv. Don 
Bosca, Zlaté Moravce, 178, 14. Adam Bán - ZŠ Topoľčianky, 126

Mgr. Jozef Zlatňanský

riaditeľ CVČ

Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v malom futbale žiačok základných škôl 

Dôvera Školský pohár

Vyhodnotenie okresnej streleckej ligy v streľbe zo vzduchovky 
zmiešaných družstiev a jednotlivcov žiakov a žiačok ZŠ 
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Dňa 12. mája prejavujeme 
úctu všetkým mamkám 
výnimočnejšie  ako  po 

iné dni v roku. V tento Deň matiek, 
ktorý tentokrát padol na nedeľu, sa 
konali oslavy vo všetkých častiach 
nášho mesta. Mesto Zlaté Moravce 
a Mestské stredisko kultúry a 
športu  ponúklo  mamičkám 
program detských vystúpení, do 
ktorého nás svojím úvodným a 
vrúcnym vyznaním vtiahla Marika 
Ďurčeková. Je to človek, ktorý ani 
na sekundu nezaváhal pri oslovení 
k moderovaniu a zostrojeniu 
scenára,  napriek  tomu,  že  popri 
svojich materských povinnostiach 
a svojej práci venuje takmer všetok 
svoj voľný čas prípravám vystúpení 
detí  v  bohatých  programoch 
prebiehajúcich  po  celý  rok  v 
mestskej  časti  Chyzerovce. 
Samozrejme, že na to, aby všetko 
fungovalo ako má, na slávnostiach 
u  nich  doma  nepracuje  sama.  A 

hoci  najväčšia  vďaka  za  skvelú, 
po  rokoch  sa  už  dá  povedať,  že 
profesionálne odvedenú prácu 
s deťmi, patrí predovšetkým  jej  a 
Simone  Poliakovej,  je  potrebné 
zdôrazniť, že ide o úžasnú tímovú 
prácu,  nezištnosť,  entuziazmus 
a  zohratosť  množstva  ľudí,  ktorí 
sú za svoje aktivity na margo 
podujatí  v  tejto  prímestskej  časti 
právom  hrdí.  To,  aká  skvelá  a 
chytľavá  nálada  prúdi  Kultúrnym 
domom Chyzerovce, dokazuje 
prekvapujúca spontánna výzva 
Mariky na adresu primátora k 
ich  spoločnému  spevu,  ktorá 
bola  z  jeho  strany  prijatá  a 
tak sa k speváckym výkonom 
ľudových  skupín  Chyzerovčanky 
a  Trniek  svojím  spevom  zaradil  k 
účinkujúcim aj Peter Lednár.
O  nič  vo  svojom  družnom 

a  priateľskom  spolunažívaní 
nezaostávajú ani veselí Prílepčania. 
Svojimi  aktivitami  Občianskeho 

združenia  a  folklórneho 
speváckeho  súboru  Kolovrátok 
s  manželmi  Vencelovými  a 
Materskej škôlky pod vedením 
Zuzky Šalingovej, znovu prispeli 
k zaplneniu Kultúrneho domu v 
Prílepoch doslova do prasknutia. 
„Veľké ďakujem“ - zaznelo pri tejto 
príležitosti  z  úst  poslanca  Ivana 
Hritza - „patrí všetkým mamám za 
to všetko, čo pre svoje deti  robia. 
Mama je najzaslúžilejší človek pre 
každého z nás a preto aj po dlhých 
rokoch s láskou na svoju mamičku 
každý spomína.“
Všetky tri akcie mali spoločného 

menovateľa...  prejav  úcty, 
poďakovanie,  obdarovanie,  či 
už  v  podobe  kvietku,  veselého 
vystúpenia malých ratolestí 
alebo milej pozornosti  vyrobenej 
detskými  rúčkami  s  pomocou 
pedagógov  našich  škôl.  Veľká 
vďaka patrí nielen mamkám, ale aj 
vystupujúcim  detičkám  a  ľuďom, 

ktorí do dnešného vystúpenia 
vložili  celé  svoje  srdce,  vďaka 
ktorému dokázali tak všetkým 
prítomným vyčariť úsmev na tvári 
a  darovať  pokoj  na  duši  aspoň  v 
túto slávnostnú chvíľu.
„Dávajte  si  pozor,  milé  ženy, 

všetky  mamičky  a  babičky 
predovšetkým na svoje zdravie, 
lebo  keď  je  zdravie,  môžete  mať 
všetko  a  len  tak  môžeme  byť 
všetci  spokojní.  S  Vami  je  život 
oveľa  ľahší,  radostnejší  a  krajší,“ 
praje primátor Peter Lednár.

Ľ. Rosinská

Najväčší poklad na svete je naša mama
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