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V tomto čísle:
Rekonštrukcia
škôlky
V letných mesiacoch prebieha v Materskej škole Žitavské
nábrežie rozsiahla rekonštrukcia. V budove sa vymieňajú
detské hygienické zariadenia,
okná i postieľky.
Čítajte na strane 2

Nové ihrisko
v Prílepoch
V mestskej časti Prílepy by
malo do konca septembra vyrásť nové multifunkčné ihrisko. Samospráva na jeho vybudovanie vyčlenila 50-tisíc eur.
Čítajte na strane 3

Rozhovor s Máriou
Ďurčekovou
Na pozícii koordinátora
aktivačných pracovníkov sa
v meste vystriedalo už viacero
osôb. V súčasnosti toto miesto
zastáva Mária Ďurčeková.
V rozhovore nám prezradila
ako vyzerá práca s aktivačnými pracovníkmi.
Čítajte na strane 4

Súťaž vo
verení gulášu
V areáli za kultúrnym domov
v Chyzerovciach sa v sobotu
7. júla 2018 uskutočnil 8. ročník Súťaže vo varení guláša.
O získanie titulu najlepší guláš bojoval rekordný počet kuchárskych tímov.
Čítajte na strane 7

Dvojveža detského ihriska.

V Zlatých Moravciach bolo otvorené
nové detské ihrisko
Na začiatku letných prázdnin bolo v našom meste otvorené nové moderné detské ihrisko. Nachádza sa v areáli
za Základnou školou Mojmírova a ponúka viaceré pestré
atrakcie pre deti i dospelých.
Detské ihrisko bolo slávnostne otvorené a odovzdané Zlatomoravčanom do užívania
v stredu 4. júla 2018. O otvorenie sa postaral primátor Dušan
Husár, ktorý vyjadril nadšenie,
že sa v Zlatých Moravciach zrealizoval takýto projekt. „Som veľmi rád, že sa podarilo práve na
prázdniny pripraviť a otvoriť pre
deti toto herné centrum, kde sa
naozaj môžu vyhrať a vyšantiť.
Veľmi sa tomu teším,“ povedal.
Ihrisko je pre verejnosť prístupné zadarmo každý deň
v čase od ôsmej hodiny rána
do dvadsiatej hodiny večer,
s výnimkou utorkov, kedy sa
pre údržbu otvára vždy od trinástej hodiny.
Deti tu nájdu pieskoviská,

pružinové aj reťazové hojdačky, hracie veže so šmykľavkami
i kolotoč. Najväčšou atrakciou je
29-metrová lanová dráha s nástupišťami, ktorá je podľa slov
zhotoviteľa ihriska v súčasnosti
najväčšou lanovou dráhou svojho druhu na Slovensku.
Okrem detí si tu na svoje prídu aj dospeláci. V ihrisku sú totiž osadené tri moderné stroje

určené na cvičenie - stacionárny bicykel, dvojitý stepper
a eliptický trenažér. V areáli
nechýbajú nové lavičky, smetné nádoby a mobilná toaleta.
Ihrisko má byť ešte v tomto
roku obohatené o ďalšie tri hracie prvky, dve dvojveže a centrálne pieskovisko.

Prvá etapa
Vybudovanie detského ihriska bolo zavŕšením prvej etapy
výstavby veľkého športového a hracieho centra, ktoré
(pokračovanie na str. 2)

Okrem lanovej dráhy pútal pozornosť aj kolotoč.
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V Zlatých Moravciach bolo otvorené
nové detské ihrisko
(pokračovanie zo str. 1)
postupne vyrastá za Základnou školou Mojmírova.
V rámci druhej etapy, ktorá
aktuálne už prebieha, sa zrekonštruuje existujúce futbalové ihrisko za školou. Spolu
s ním bude zrekonštruovaný aj priľahlý bežecký ovál
a pieskové doskočisko. V tretej etape sa vybuduje multifunkčné ihrisko s umelou
trávou a s osvetlením. Športoviská budú využívané najmä žiakmi základnej školy,

no po skončení vyučovania
budú prístupné i pre verejnosť.
Celková hodnota športového a hracieho areálu je stanovená na 150-tisíc eur. Väčšinu z toho zaplatí mesto zo
svojho. Časť však bude uhradená z nenávratnej finančnej
dotácie, ktorú našej samospráve poskytol Úrad vlády
Slovenskej republiky. Mesto
Zlaté Moravce konkrétne získalo 38-tisíc eur na výstavbu multifunkčného ihriska

Prví návštevníci detského ihriska.
a 8 500 eur na výstavbu časti hracích prvkov detského
ihriska. Primátor Husár dúfa,
že športovo-hracie centrum

bude kompletne hotové ešte
v tomto kalendárnom roku.
Peter Klimant

Rekonštrukcia Materskej školy Žitavské nábrežie
V letných mesiacoch prebieha v Materskej škole Žitavské nábrežie rozsiahla rekonštrukcia. V budove sa vymieňajú detské hygienické zariadenia, okná i postieľky.

Jedna z detských kúpelní pred rekonštrukciou.
S rekonštrukciou sa začalo hneď v úvode prázdnin.
Trvať by mala do polovice
augusta. Hlavnou časťou
rekonštrukcie je výmena
detských hygienických zariadení. Tie sa vymieňajú vo
všetkých šiestich triedach
škôlky. „Pôvodné sociálne
zariadenia boli v zlom stave, už neslúžili tak, ako by
mali. Odpadávali obkladačky, detské záchodíky boli popraskané a polámané. Nádrže na vodu sa v niektorých

triedach nedali ani používať,“
hovorí Viera Sýkorová, riaditeľka škôlky.
V kúpeľniach a toaletách sa
zároveň vymieňajú okná za
nové plastové. K tejto výmene dochádza len v triedach
z vrchných poschodí, nakoľko triedy z prízemia majú tieto okná už vymenené.
Škola postupne vymieňa
aj postieľky vo svojich triedach. „Minulý rok sme ich vymieňali v prvej triede, toto
leto pokračujeme v ďalšej.

Rovnako ako vlani, i teraz sa
vymení dvadsať postieľok.
Tie staré už nezodpovedali
normám, ktoré dáva legislatíva pre materské školy,“
vysvetľuje Sýkorová, podľa
ktorej počas letných mesiacov dôjde aj k vymaľovaniu
všetkých tried a príručných
kuchyniek na vydávanie stravy pre deti.
Peniaze na rekonštrukciu
Materskej školy Žitavské
nábrežie vyčlenilo zo svojho rozpočtu Mesto Zlaté
Moravce, ktoré je zriaďovateľom tejto školy. „Na hygienické zariadenia sa vyčlenilo
približne 45-tisíc eur, na okná

10-tisíc, na postieľky 1 300
eur a na maľovanie približne tisíc eur. Ďakujeme mestu
a hlavne pánovi primátorovi
Husárovi, že sa snaží rekonštruovať materské a základné
školy v Zlatých Moravciach,“
povedala Sýkorová.
Riaditeľka chce v budúcnosti v škôlke postupne pokračovať v ďalších opravách.
Ako sama hovorí, je toho
ešte veľa. „Chceme spraviť
výmenu okien vo všetkých
triedach, vymeniť podlahy
– gumolit, chceme opraviť
fasádu aj strechu budovy,“
uviedla.
Peter Klimant

Pôvodné postieľky pred ich výmenou.
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Mesto chce zrážkovou vodou zavlažovať svoje
futbalové ihrisko
Samospráva sa uchádza o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu a budovanie vodozádržných
opatrení v Meste Zlaté Moravce. Peniaze chce použiť na
vybudovanie zavlažovacieho systému na mestskom štadióne, ktorý by na zavlažovanie využíval dažďovú vodu.
Mesto Zlaté Moravce sa na
základe rozhodnutia mestských poslancov z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva zapojilo do 40. výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP
zameranej na vodozádržné
opatrenia v urbanizovanej krajine z operačného programu
Kvalita životného prostredia,
ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Naša samospráva môže
v rámci tejto výzvy získať dotáciu až vo výške 200-tisíc
eur, pri dodržaní podmienky
spolufinancovania zo zdrojov
mesta vo výške najmenej 5 %

z oprávnených nákladov projektu. Za získané peniaze by
sa postavil zavlažovací systém,
ktorý by slúžil mestskému štadiónu.
„Zámerom je vybudovať
systém zachytávania zrážkovej vody na mestskej telocvični, ktorá má rozľahlú strechu,
z ktorej by bola zachytávaná
zrážková voda do záchytnej
nádrže. Následne bude zachytená zrážková voda využívaná pri zavlažovaní trávnika na futbalovom ihrisku pri
mestskej telocvični vybudovaním zavlažovacieho systému v rámci oprávnených výdavkov projektu,“ informuje

Ihrisko Mestského štadióna v Zlatých Moravciach.
magistrát. Ak bude mesto so
svojou žiadosťou úspešné, za
získanú dotáciu sa zrealizuje
nákup vybavenia a vybudovanie zavlažovacieho systému
vrátane systému na zachytávanie vody.
Ako to už pri podobných
výzvach býva zvykom, nie je
známy presný dátum, kedy samospráva zistí, či bola, alebo

nebola úspešná. Predpokladá sa však, že výsledky budú
známe ešte v tomto roku. Budova telocvične aj futbalové
ihrisko sú majetkom mesta
v správe príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu.

Peter Klimant

V Prílepoch pribudne multifunkčné ihrisko
V mestskej časti Prílepy by pravdepodobne malo už
do konca septembra vyrásť nové multifunkčné ihrisko.
Samospráva na jeho vybudovanie vyčlenila 50-tisíc eur.

Foto: ilustračná
Mesto Zlaté Moravce
sa rozhodlo v ybudovať
nové multifunkčné ihrisko
v mestskej časti Prílepy. Pre

tento účel bolo z mestskej
kasy vyčlenených 50-tisíc
eur. Samotný projekt však
môže vyjsť lacnejšie. „Cena

za výstavbu tohto ihriska
bude známa po vyhodnotení súťaže. Schválená suma
je 50-tisíc, ale verím tomu, že
vysúťažená suma bude nižšia,“ vyjadril sa Marek Holub,
viceprimátor Zlatých Moraviec a poslanec za mestskú
časť Prílepy.
Multifunkčné ihrisko bude
súčasťou prílepského parku.
Jeho hlavné využitie má byť
pre futbal, tenis, volejbal, nohejbal a iné športy. „Ihrisko
bude prioritne určené pre
obyvateľov Prílep. Hlavne
pre mládež na športové vyžitie. Využívanie bude bezplatné, ale je nutné dodržiavať prevádzkový poriadok,“
vysvetľuje Holub.

Termín realizácie projektu
zatiaľ určený nie je. Podľa viceprimátora sa v súčasnosti
pripravujú všetky potrebné
podklady na súťaž o zhotoviteľa. Vedenie samosprávy by
však uvítalo, keby bolo multifunkčné ihrisko spustené do
prevádzky už koncom septembra. „Všetko závisí od možností realizátora,“ dodal Holub.
Mestská časť Prílepy v súčasnosti nemá žiadne podobné ihrisko. V minulosti tu
bolo veľké futbalové ihrisko,
to však bolo zničené. Miestne
deti tak mohli doposiaľ využívať na hru s loptou len trávnatú plochu prílepského parku.
Peter Klimant
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ROZHOVOR s Máriou Ďurčekovou: Ako vyzerá práca
s aktivačnými pracovníkmi?
Projekty na vykonávanie aktivačnej činnosti fungujú
v Zlatých Moravciach dlhé roky. Na pozícii koordinátora aktivačných pracovníkov sa v meste vystriedalo už
viacero osôb. V súčasnosti toto miesto zastáva Mária
Ďurčeková, prácu koordinátorky vykonáva viac ako
rok. V rozhovore nám bližšie porozprávala o svojej práci.
Ako vyzerá váš
bežný pracovný
deň?
Do práce chodím o siedmej hodine ráno, do ôsmej
hodiny si pripravíme všetko, čo budeme v ten deň
potrebovať. Môj najbližší spolupracovník je Jozef
Kováč, zamestnanec Technických služieb, s ktorým si
zosumarizujeme požiadavky a urobíme si plán práce
na daný deň. Každý deň je
iný, v závislosti od podnetov, ktoré dostávam od primátora, riaditeľov podnikov,
škôl a škôlok, poslancov, ale
i občanov mesta. Po nástupe
aktivačných pracovníkov do
práce ich porozdeľujem na
pracovné pozície. Osobne
sa zúčastňujem daných prác
priamo v teréne.  
Koľko ľudí riadite
a čo v meste presne
vykonávajú?
Koordinujem približne 40
ľudí, ale len zlomok z nich
je priamo v uliciach mesta
(cca 15 ľudí denne). Počet
nie je presný, keďže sa priebežne mení. Títo pracovníci
vykonávajú rôzne činnosti
ako napr. kosenie, strihanie a opilovanie náletových
drevín, hrabanie, čistenie
krajníc a chodníkov, zbieranie odpadkov, triedenie
fliaš, upratovanie verejných
priestranstiev a maľovanie
vonkajších zábradlí a plotov.

V zime vykonávame zimnú
údržbu chodníkov, prechodov pre chodcov, mostov,
robíme posypy a odstraňovanie ľadu a odhŕňanie snehu. Ďalej upratujeme vnútorné priestory mestských
budov a prevádzkujeme
Mestskú výdajňu šatstva.
Aktivační pracovníci
sú, žiaľ, často označovaní
za osoby, ktorým sa skôr
nechce, ako chce do roboty.
Ako sa vám s nimi
pracuje?
Musíte si uvedomiť, že
hovoríme o rôznych ľuďoch. Niektorí v minulosti pracovali, ale o prácu aj
bez ich zavinenia prišli a je
pre nich z rôznych dôvodov ťažké sa začleniť do
pracovného pomeru. Ďalšia skupina má problém
vôbec začleniť do systému. Na začiatku som preto musela nastaviť jasné
pravidlá, ktoré postupne
prijali a zžili sa s nimi. Postupne sme si budovali dôveru, ktorá stála aj na tom,
že som neriešila ich pôvod,
alebo prostredie z akého
prichádzajú. Vedela som,
že bez toho, aby oni sami
chápali zmysel svojej práce
a jej dôležitosť, by som ja
nedokázala nič, preto som
ich musela presvedčiť, že aj
oni majú schopnosti zlepšiť seba a zároveň tým priniesť osoh pre ostatných.

Mária Ďurčeková
Pre nich bolo takisto zlomové, keď videli, že aj ja
robím s nimi tú istú činnosť
a osobne sa zasadzujem za
zlepšenie ich pracovných
podmienok. Po toľkých rokoch stretávania sa pri jednej ,,unimobunke“ na tržnici, kde dostali náradie,
zrazu nastala zmena, a to
tým, že nám pán primátor
našiel priestor v budove
„Domu služieb“, v opustených priestoroch bývalých Záhradníckych služieb
a zriadil nám tam tzv. Aktivačné centrum. Sem denne
prichádzajú, prezlečú sa,
porozprávajú a následne
spoločne vyrazíme do terénu. Nie všetko vždy funguje ideálne ako všade,
kde sa pracuje s ľuďmi a je
samozrejmé, že vznikajú aj
„konfliktné situácie“, ktoré
musím riešiť niekedy nekompromisne, napr. aj vyradením z projektu (kvôli
alkoholu). Cieľom však nie
je ľudí trestať a vyraďovať,
ale snažiť sa ich motivovať a nájsť im trvalý pracovný pomer. To sa nám
už v niektorých prípadoch
podarilo.

Keď ste do tejto
práce nastúpili, ktoré
lokality v meste boli
na tom najhoršie, čo sa
týka neporiadku?
V celom meste boli časti,
ktoré boli viac alebo menej
znečistené.  
Na ktorých miestach
je vidieť podľa vás
najväčšiu zmenu?
To nechám na obyvateľov na
ich posúdenie.
Viem, že ste pri
práci našli všeličo.
Aké najbizarnejšie
veci musel váš tím
upratovať?
Okrem bežného odpadu,
šatstvo, pneumatiky, nábytok bolo pre mňa najhorším
zistením to, že aj v blízkosti detských ihrísk sme našli
použité striekačky a ihly. Na
základe týchto skúseností
sme začali na niektorých
špecifických miestach spolu s Technickými službami
„presvetľovať“ prebujnené
kríky, ktoré boli ideálnym
úkrytom narkomanov a rôznych živlov.
(pokračovanie na str. 5)
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ROZHOVOR s Máriou Ďurčekovou:
   Ako vyzerá práca s aktivačnými pracovníkmi?
(pokračovanie zo str. 4)
Máte nejaký plán
upratovania, ktorým
sa riadite?
Plán činnosti si koordinujeme v súčinnosti s Technickými službami, s ktorými
úzko spolupracujeme. Naša
práca je závislá od počasia
a ovplyvňovaná množstvami podnetov od ľudí, ktorých som už predtým menovala.
Kedy vás môžu kontaktovať
ľudia so žiadosťou o pomoc
pri upratovaní svojho
okolia?
Keďže som Zlatomoravčanka, pamätám si časy,
keď sme okolo činžiakov
robili brigády a upratovali si samy, lebo nám na našom okolí záležalo. Dnes sa

s tým stretávam veľmi málo,
ale sú ešte miesta, kde sa
starajú o svoje okolie aj
občania bytoviek. Viem, že
možno mnohých nahnevám, ale mali by sme začať
od seba, upozorniť iných
,keď vidíme, že hádžu smeti
na zem, znečisťujú verejné
priestranstvá, alebo kazia
verejný majetok. Až keď si
občania nedokážu poradiť
samy, by mali zavolať Mestskú políciu, Technické služby, prípadne nás.
S akou odozvou sa
stretáte u ľudí z mes ta?
Sú spokojní s tým, čo
robíte so svojím tí
mom, alebo sa nájdu aj
sťažnosti a nespokojní
občania?
Stretávame sa s oboma
odozvami. Niektorí ľudia

Zlatomoravskí aktivační pracovníci.
majú potrebu vziať „bič“
a týchto pracovníkov chcú
doslova šikanovať. Väčšinou
sa ale stretávame s veľmi
ľudskými reakciami, najviac
ma teší, keď obyvatelia podajú našim „Vépepkárom“
pohár vody, alebo im osobne poďakujú a pochvália.
Tieto ľudské gestá sú aj pre
nich veľkým zadosťučinením
a prispievajú k budovaniu
mostov medzi majoritnou
a minoritnou spoločnosťou
a zároveň vidia, že tá ich práca má zmysel.

Na záver by som chcela
dodať jednu vec. Pri mojej práci úzko spolupracujem s pánom primátorom
mesta, ktorý nám vychádza
maximálne v ústrety a celým vedením Technických
služieb, za čo by som im
týmto aj chcela poďakovať
za dobrú spoluprácu. Verím, že spoločnými silami
robíme toto mesto krajším,
čo je naším prvoradým cieľom.

bežným výdajom iná, najmä
väčším počtom vyzbieraných
vecí a pozmenenými pravidlami, ktoré museli záujemcovia
dodržať pre získanie oblečenia, hračiek či potrieb do domácnosti.
Jedinou podmienkou pre
získanie vecí zdarma bolo,
aby záujemca bol v sociálnej, zdravotnej alebo inej životnej núdzi. Každý dospelý
človek mohol obdržať maximálne desať kusov vecí.
Podľa slov koordinátorky aktivačnej činnosti mesta a organizátorky tejto akcie Márie Ďurčekovej sa
výdaju zúčastnilo približne
sto osôb a celkovo sa rozdalo
viac ako tisíc vecí. Všetky veci
boli darované ľuďmi zo Zlatých Moraviec, pre ktorých

šlo už o nepotrebné predmety.
„Ľudia, ktorí si prišli po
veci, boli spokojní. Je to pre
nich veľká pomoc, nakoľko
mnoho z nich žije v ťažkých
podmienkach. S celou akciou som veľmi spokojná.
Takéto akcie majú zmysel,
pretože Zlatomoravčania
separujú a zároveň pomáhajú. Má to teda efekt aj na
to, že v meste je väčší poriadok a na druhej strane
sa pomáha ľuďom, ktorí to
potrebujú,“ zhodnotila Mária Ďurčeková. Organizátorka zároveň vyjadrila veľkú
vďaku všetkým darcom. Podobné akcie sa podľa jej slov
budú u nás konať pravidelne.

Peter Klimant

Pomoc ľuďom v núdzi
Mesto Zlaté Moravce zorganizovalo v stredu 4. júla 2018
akciu pod názvom Pomoc ľuďom v núdzi. V rámci nej mali
ľudia zo sociálne slabšieho prostredia možnosť bezplatne
získať oblečenie, hračky a potreby do domácnosti, ktoré
mesto získalo prostredníctvom verejnej zbierky.

Akcia sa uskutočnila v priestoroch mestskej výdajne v bývalom Dome služieb na Sládkovičovej ulici, kde sa podobné

výdaje konávajú pravidelne,
vždy dvakrát do týždňa, no
v menšom rozsahu. „Pomoc
ľuďom v núdzi“ bola oproti

Peter Klimant
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Tri organizácie z regiónu získali finančnú podporu
Spoločnosť Tesco Stores zorganizovala na Slovensku
4. ročník programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“.
V rámci neho mohli aj Zlatomoravčania rozhodnúť o udelení peňažných grantov pre organizácie z nášho regiónu.
Od 7. mája 2018 do 4. júna
2018 mohli zákazníci Tesca
hlasovať za miestne charitatívne projekty v rámci programu
Vy rozhodujete, my pomáhame. Cieľom bolo aj tento rok
podporiť miestne organizácie
a pomôcť komunitám po celom Slovensku.
Odborná komisia zložená zo
zástupcov spoločnosti Tesco
a nezávislých partnerov z Nadácie Pontis vybrala na základe splnenia formálnych požiadaviek v každom regióne

Slovenska tri projekty. V regióne Zlatých Moraviec boli vybrané: ĎARMOTY Občianske združenie –Ďarmotský mlyn ožije,
Požitavská futbalová akadémia FC Vion – futbal nás spája
a Materská škola Neverice - preliezky pre škôlkarov.
Oproti vlaňajšku boli finančné
granty isté pre všetky tri vybrané projekty v každom regióne.
Otázna bola len ich výška. O nej
rozhodovali ľudia. Počas obdobia hlasovania dostali zákazníci
Tesca po každom nákupe pri

Odovzdávanie šeku zástupcom Materskej školy Neverice.
pokladni jeden žetón. Tieto žetóny mohli potom použiť na
to, aby na vyčlenenom mieste
hlasovali za svoj obľúbený projekt. Ten, ktorý od ľudí dostal
najviac žetónov, získal najvyšší grant v hodnote 1 300 eur.
Druhý projekt v poradí dostal
600 eur a projekt, ktorý získal
najmenej žetónov obdržal 300
eurový grant.

Výsledky
hlasovania

Do hlasovania sa zapojil aj primátor Dušan Husár.
Hlas odovzdal všetkým trom projektom.

Vyhodnotenie výsledkov
nášho regiónu sa uskutočnilo v piatok 29. júna 2018
v priestoroch Hypermarketu
Tesco Zlaté Moravce. Ľudia
z Moraviec rozhodli, že najvyšší grant v hodnote 1 300 eur

poputuje do Materskej školy
Neverice. Tá v súťaži získala
až 16 216 hlasov. Požitavská
futbalová akadémia skončila
s počtom hlasov 11 304 na
druhom mieste (grant v hodnote 600 eur). Ďarmotský mlyn
obsadil s počtom hlasov 5 649
tretie miesto (grant v hodnote
300 eur).
Víťazná Materská škola Neverice chce so svojím víťazným
projektom zabezpečiť pre deti
novú šmykľavku. „Deti v našej
škôlke potrebujú na hranie
novú šmykľavku, nakoľko tá
stará potrebuje opravu alebo
výmenu,“ uviedla škôlka s tým,
že nová šmykľavka bude deťmi
využívaná denne.
Peter Klimant

Nové okná na materskej škole, postavila sa i terasa
Počas letných prázdnin prebehla rekonštrukcia v Materskej škole Prílepy. Vymenili sa okná za nové plastové
a došlo aj k vybudovaniu terasy pred vstupom do budovy.
Na budove materskej školy sa vymenilo celkovo šesť
okien. Pôvodné drevené
boli podľa vyjadrenia Mesta Zlaté Moravce, ktoré je
zriaďovateľom tejto škôlky,
už znehodnotené a neplnili
svoju funkciu. Potrebná bola
i výstavba terasy pred vstupom do budovy.
Ako uviedol viceprimátor
Marek Holub, výmena okien
vyšla 4 637 eur, výstavba

terasy stála 3 149 eur. Finančné prostriedky boli vyčlenené v rámci rozpočtu
mesta. Rekonštrukčné práce
prebehli v mesiaci júl.
Materská škola Prílepy sídli
v budove bývalého kaštieľa
v Prílepoch. Okrem škôlky
túto budovu využíva Slovenská pošta, Mestské stredisko kultúry a športu má
v správe časť budovy, v ktorej sa nachádza sála slúžiaca

na spoločenské akcie. Budovu využíva aj Výbor mestskej časti Prílepy a sídli tu
i rozhlasová ústredňa. Naposledy sa na budove menili

Materská škola Prílepy.

okná a dvere v apríli tohto
roku, rekonštrukcia sa vtedy realizovala v miestnosti
výboru mestskej časti.
Peter Klimant
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Súťaž vo varení guláša v Chyzerovciach
V areáli za kultúrnym domov v Chyzerovciach sa v sobotu 7. júla 2018 uskutočnil 8. ročník Súťaže vo varení
guláša. O získanie titulu najlepší guláš bojoval rekordný
počet kuchárskych tímov.
Súťaž zorganizovalo Občianske združenie Chyzerovce. Podľa jeho predsedu Jána
Drahoša šlo o výnimočný ročník. „Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že sme mali rekordný počet mužstiev. Doteraz
bol rekord trinásť mužstiev,
teraz máme až šestnásť,“ povedal.
V minulosti bolo potrebné
nahlasovať jednotlivé tímy
vopred, to však v Chyzerovciach v súčasnosti už nie je
povinnosťou. Zasúťažiť si mohol prísť hocikto, kto sa dostavil do stanoveného času na
miesto konania súťaže.
Podľa organizátorov boli
súťažné guláše na vysokej

úrovni. Väčšinou sa varili kotlíkové klasické, z bravčového alebo hovädzieho mäsa.
Nechýbalo ani mäso z teľaciny či diviny. Všetky kotlíkové
pochúťky boli posudzované
odbornou porotou. Jej predseda Milan Kollár prezradil, že
vybrať ten najlepší guláš bolo
veľmi náročné, nakoľko všetky boli vraj veľmi dobré. „Môžem skonštatovať, že úroveň
chyzeroveckých gulášov je
na vysokej úrovni,“ zhodnotil
predseda.
Porota však nakoniec predsa
len rozhodla. Prvé tri miesta
obsadili domáci Chyzerovčania. Najlepší guláš uvaril
tím s názvom Jano a Vlado,

Oceňovanie víťazného tímu Jano a Vlado.
druhá priečka patrila tímu Jäger a tretie miesto si vybojovalo družstvo Paťo. Odmeny si
neodniesli len prvé tri miesta.
Organizátori sa rozhodli oceniť až deväť najlepších družstiev. Čím vyššia priečka, tým
atraktívnejšia cena. Tímy si
svoje odmeny prevzali z rúk
primátora Dušana Husára
a predsedu OZ Chyzerovce
Jána Drahoša.

„Šlo opäť o vydarenú akciu.
Myslím si, že aj účasť návštevníkov bola vysoká. Teším sa
už teraz na ďalší ročník, ktorý,
dúfam, pritiahne ešte viac ľudí.
Súťažiaci sem nechodia vyhrávať, chodia sa sem dobre zabaviť s rodinou a kamarátmi,“
povedal na záver Ján Drahoš.

Peter Klimant

Abstraktná tvorba Stanislavy Havettovej
Vo výstavných priestoroch Mestského múzea v Zlatých
Moravciach bola dňa 12. júna 2018 otvorená výstava
obrazov amatérskej výtvarníčky Stanislavy Havettovej.
Začiatky umeleckej tvorby
Stanislavy Havettovej zo Zlatých Moraviec sa vyznačovali
spontánnym hľadaním vlastného výtvarného štýlu. Vyskúšala rôzne výtvarné techniky.
Maľovala temperovými farbami, akrylom a neskôr s prídavným materiálom glitter. Tvorí
prevažne štetcom a špachtľou. Do maľovaných obrazov
pridáva rôznofarebné trblietky, tzv. umelé drahokamy, čím
vzniká zaujímavý 3D efekt.

Prvá výstava
obrazov
Autorka výstavy sa na verejnosti predstavuje prvýkrát

svojím moderným výtvarným
umením, výberom tvorby až
po súčasnosť. Milovníkom
umenia ponúka zoznámiť
sa s trojrozmernými obrazmi, ktoré vytvorila z fantázie,
umeleckej slobody, vyjadrením svojich pocitov a myšlienok. Maľovanie pestrofarebných obrazov prinášajú
maliarke nielen potešenie, oddych, ale aj inšpiráciu do ďalšej
výtvarnej tvorby.
„V minulosti by som ani nepomyslela, že raz sa budem
venovať práve tomuto druhu výtvarného umenia. Našla
som krásnu záľubu, ktorej sa
venujem deväť rokov. Súčasná

Stanislava Havettová
doba sa neustále rozvíja vo
všetkých smeroch. Oproti
minulosti sú na nás kladené
vyššie požiadavky, predovšetkým v pracovnej oblasti, v dôsledku čoho sa musíme stále
vzdelávať, aby sme sa dokázali prispôsobiť. Veľakrát to má
však dopad na súkromný život, ktorý sa odsúva bokom.

Jedným zo spôsobov, ako sa
vymaniť z tlaku povinností, je
venovať sa činnosti, ktorá nás
napĺňa a zároveň aj privedie
na iné myšlienky,“ povedala
Havettová.
Výstava obrazov Stanislavy
Havettovej potrvá do 31. augusta 2018.
Anton Kaiser
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Zlaté Moravce a okolie v časoch Veľkomoravskej ríše
Dňa 5. júla sme na Slovensku oslávili Sviatok svätého
Cyrila a svätého Metoda. Pri tejto príležitosti sa na nasledujúci deň, v piatok 6. júla 2018, uskutočnil v priestoroch
Kaštieľa Migazziovcov odborný seminár pod názvom
Zlaté Moravce a okolie v časoch Veľkomoravskej ríše.
Seminár zorganizoval
Miestny odbor Matice slovenskej v Zlatých Moravciach spoločne s Mestským
strediskom kultúry a športu,
Domom Matice slovenskej
v Nitre a Mestským múzeom
v Zlatých Moravciach, ktoré
je pobočkou Ponitrianskeho
múzea v Nitre.
Ako už z názvu semináru
vyplýva, hlavná prednáška
bola zameraná na dejiny
nášho mesta a jeho okolia
v časoch Veľkomoravskej
ríše, teda obdobia, kedy na
naše územie prišli vierozvestci Cyril a Metod. Odbornú prednášku viedol historik
Jarolím Koprda.
Súčasťou podujatia bol
aj kultúrny program. Vystúpil

spevácky súbor Zlatomoravčianka a predstavila sa i recitátorka Anna Kiššová. Pre
návštevníkov seminára bola
na záver pripravená prehliadka Mestského múzea
v Zlatých Moravciach.
Solúnski bratia Konštantín
(Cyril) a Metod prišli na Veľkú Moravu v roku 863. Priniesli so sebou písmo hlaholiku, ktoré vytvoril samotný
Konštantín. Písmo bolo prispôsobené slovanskej reči.
Vierozvestci zo Solúna počas svojho pobytu na Veľkej Morave šírili kresťanstvo
a kultúru.
O histórii miesta, na ktorom dnes stojí Mesto Zlaté
Moravce, sa veľa z tohto obdobia nevie. Takto v krátkosti

Budova kaštieľa, v ktorej sa seminár uskutočnil.
opisuje Mestská kronika Zlatých Moraviec spomínané
obdobie: „Dejiny sú tu do
IX. storočia skoro neznáme.
Na našom území v tom čase
vzniká samostatný slovanský štátny útvar, Veľkomoravská ríša, odkiaľ sa šíri slovanská kultúra a kresťanstvo
aj k nám, čo možno predpokladať aj z blízkosti Nitry, kde

bol už v roku 836 postavený kresťanský chrám. Tu sa
môžu naše dejiny stotožniť
s dejinami Veľkomoravskej
ríše, ktorá ako sa zdá, zanikla
príchodom Maďarov, bitkou
pri Bratislave v roku 907,“ zapísal kronikár Teodor Kunst.

Slnečný rockový koncert
zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci
s Mestsk ým strediskom
kultúr y a špor tu (MSKŠ),
za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
U f anúšikov ro ckovej
hudby p o chá d z ajúcich
z nášho mesta a okolia
je táto akcia už pomerne dobre známa. Tento
rok sa uskutočnil v poradí jej ôsmy ročník. Ako to
tu bý va dobr ým zv ykom,
vstup bol pre všetk ých
ľudí voľný.
Koncert začal o 18.00 hodine. Na pódiu sa predstavili

št yri hudobné zoskupenia. Zahrali Hovädá. sk ,
Pr v ý apríl a kapela Inside. Vrcholom večera bolo
v ystúpenie finalistu prvej
slovenskej Super Star Roba
Miklu, ktorý zahral so svojimi priateľmi.
„Slnečný rockový koncert
opäť dopadol na výbornú.
Pevne veríme, že sa všetci zúčastnení ľudia dobre
zabavili a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto
pekného podujatia,“ povedala Klaudia Ivanovičová z MSKŠ.

Peter Klimant

Slnečný rockový koncert
V sobotu 20. júla 2018 sa na zlatomoravskom amfiteátri uskutočnil Slnečný rockový koncert. Divákom sa
predstavili štyri hudobné zoskupenia. Hlavnou hviezdou
večera bol superstarista Robo Mikla.

Foto: ilustračná

Peter Klimant
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Stretnutia s našimi rodákmi v Izraeli
Pobyt v Izraeli sa najčastejšie spája s návštevou Biblických miest, Mŕtveho mora, či starovekých pamiatok. Moja
nedávna návšteva Izraela bola obohatená o stretnutia
s našimi rodákmi židovského pôvodu, vďaka ktorým som
získal nové informácie do pripravovanej knihy o Židovskej
komunite a jej osudoch na hornom Požitaví.
V Zlatých Moravciach žilo
na konci 30-tych rokov minulého storočia vyše päťstopäťdesiat spoluobčanov
židovského vierovyznania.
Veľká väčšina z nich bola
počas druhej svetovej vojny
zavraždená v koncentračných táboroch. Po vojne sa
vrátilo späť do svojho rodiska iba stotridsať židov. Postupne však mnohí z nášho
mesta odišli žiť do zahraničia, a to najmä do Izraela,
Ameriky, Švajčiarska, Austrálie a iných krajín. Niektorí
odišli do iných miest na Slovensku. Dnes už v Zlatých
Moravciach nežije ani jeden
žid. Zostali už len spomienky najstarších Moravčanov
na svojich dobrých susedov, spolužiakov, priateľov,
ktorých poznali pred desiatkami rokov.

V Izraeli žijú bývalí zlatomoravskí občania alebo ich
deti a vnúčatá v rôznych
častiach krajiny. Najstaršia
zo všetkých je pani Alica
Agátová, ktorá žije neďaleko Libanonských hraníc
v meste Nahariya. V januári
sa dožila prekrásneho jubilea 105 rokov. Až do svojich 75 rokov bývala v činžiaku pri Mestskom parku,
a vtedy sa rozhodla odsťahovať do Izraela za svojím
jediným synom Petrom, nevestou, vnúčatami a pravnúčatami. Rodina pani
Alice má trvale priateľské
vzťahy s rodinou Dušana
Šveca, s MUDr. Lanákom
a s Pavlom Pečadným.
Pán Miki Škrek sa v tomto roku dožil 100 rokov.
V našom meste býval na
Bernolákovej ulici a do

Z návštevy 105-ročnej Alici Agátovej v meste Nazaryi.

Z návštevy 97-ročnej Kláry Chlamtačovej, jej dcéry
Evy a syna Imricha v Tel Avive.
Jeruzalemu sa vysťahoval,
keď mal dvadsať rokov,
teda v roku 1938. O dva
roky sa presťahoval do prímorského letoviska Netanya, kde si zriadil najskôr
reštauráciu a v roku 1953
aj hotel Margoa. Dnes hotel
riadi jeho syn Shmuel. Pri
našich stretnutiach sa pán
Miki neustále vracal spomienkami na Bernolákovu
ulicu s túžbou vrátiť sa do
svojho rodného mesta. Pri
rozlúčke mi daroval do múzea na Židovskom cintoríne
vzácnu fotografiu zo Zlatých Moraviec, na ktorej je
v spoločnosti svojich mladých priateľov v roku 1935
pri tenise.
V Tel Avive žije 97-ročná
Klára Chlamtačová s dcérou
Evou, ktorá sa jej narodila
v roku 1944 v koncentračnom tábore Terezín. Jej syn
Imrich sa narodil v Zlatých
Moravciach v roku 1949
a dnes je riaditeľom Európskej aliancie pre rozvoj
a inovácie so sídlom v Talianskom Trente. Do Izraela
sa vysťahovali v roku 1964.
Pani Klára napísala knihu
o svojich pohnutých životných osudoch a taktiež
v ypracovala dokument
o zavraždených zlatomoravských židoch pre archív
Múzea holokaustu Yad

Vashem v Jeruzaleme.
S bývalým košickým rabínom Jossi Steinerom sme
sa stretli v Izraeli vďaka niekoľkoročnej komunikácii
cez internet. Za ten čas sme
si vymenili množstvo fotografií a informácií o jeho
rodine a ich ťažkom vojnovom príbehu. Pán Steiner
sa narodil v Zlatých Moravciach v roku 1936 a do
Izraela odišiel s bratom
v roku 1949.
M il é b o l o aj ďa lši e
stretnutie s pravnučkou zlatomoravského kníhtlačiara
Bertalana Kalmára. Pani Renee Doron žije v Jeruzaleme od roku 1979 a na naše
stretnutie v Netanyi prišla
aj so svojím manželom. Aj
od nej som získal veľa nových informácií a vzácnych
starých fotografií z histórie
Židovskej komunity v Zlatých Moravciach.
Pri našich stretnutiach
som našim milým rodákom odovzdal mnoho darčekov a medzi nimi aj knihy o Zlatých Moravciach
na starých fotografiách od
Pavla Pečadného, s venovaním a pečiatkou primátora
Mesta pána Dušana Husára.

Ľudovít Chládek
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Dožinkové slávnosti v Mestskom múzeu – V. ročník
Slávnostná atmosféra odovzdávania dožinkového venca, spievanie dožinkových piesní v podaní OZ Babička zo
Zlatých Moraviec, neodolateľná vôňa makových periek
a šúľancov sa bude šíriť 16. augusta 2018 o 17.00 hod.
na V. ročníku Dožinkových slávností pred Mestským múzeom v Zlatých Moravciach na nádvorí Migazziovského
kaštieľa, Námestie A. Hlinku 1.
Dožinky sú slávnosťou po
ukončení žatvy. V minulosti sa počas nich vykonávali
rôzne magické úkony, ktoré
mali zabezpečiť dobrú úrodu v nasledujúcom roku.
Rozmnožovaciu schopnosť
obilia symbolizoval dožinkový veniec, ktorý sa plietol

z prvých a posledných klasov. Neskôr dožinkové slávnosti nadobudli ďakovný
charakter. Hospodárovi sa
poďakovalo a slávnostne
mu bol odovzdaný žatevný veniec a nasledovala
hostina. V posledných desaťročiach prišlo k inovácii

pletenia i obohateniu tvarov žatevných vencov, ktoré
sa odovzdávali predsedom
družstiev, alebo sa niesli pri
príležitosti celoštátnych
dožinkových osláv.
Mestské múzeum v Zlatých Moravciach, pobočka Ponitrianskeho múzea
v Nitre v spolupráci s Mestským strediskom kultúry
a športu v Zlatých Moravciach si pripomenie ukončenie žatevných prác 16.
augusta 2018 o 17.00 hod.
na nádvorí Migazziovského
kaštieľa.

Dožinkový veniec bude
symbolicky odovzdaný gazdovi podľa tradícií v sprievode dožinkových piesní.
Dožinkovú atmosféru spríjemní vystúpenie OZ Babička zo Zlatých Moraviec
a spevácky súbor Kolovrátok z Prílep. Nebude chýbať
ani ochutnávka tradičných
makových periek a šúľancov.

spoločnú realizáciu s dobrovoľníkmi a zamestnancami
a zlepšiť tým kvalitu života
imobilných klientov. Spoločná práca zblížila všetkých
zainteresovaných, priniesla
nielen krásny výsledok v podobe novej záhradnej zóny,
ale aj krásne zážitky a skvelý pocit.
Uskutočnenie tohto projektu by nebolo možné bez
nezištnej práce všetkých
zúčastnených zamestnancov, dobrovoľníkov a klientov a samozrejme finančnej

podpore Nadácie Ekopolis
a spoločnosti Slovnaft a.s.
v rámci programu Zelené
oázy. Veľká vďaka patrí aj
samotnému Zariadeniu
sociálnych služieb „SVETLO“
Olichov a FC ViOn, bez ktorých by materiálna a finančná
spoluúčasť OZ nebola možná. Ešte raz všetkým ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Ľubica PackováZahradárová

Tvoríme okolie spoločne
Občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV zrealizovalo projekt „Tvoríme okolie spoločne“ vďaka finančnej
podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s.
v rámci programu Zelené oázy.
Od apríla 2018 OZ nadviazalo spoluprácu so Základným
klubom jednoty dôchodcov
Volkovce a so skautmi Skautského zboru II Buen Camino.
Spoločne vybudovali záhradnú zónu slúžiacu pre imobilných klientov, v ktorej klienti
aktívne trávia svoj voľný čas
starostlivosťou o kvety, bylinky a okrasnú záhradu. Na
všetkých prácach sa aktívne
podieľali klienti, zamestnanci ZSS, členovia OZ v spolupráci s dobrovoľnými skautmi
a dôchodcami z Volkoviec.
V prvej fáze, po výkopových
prácach, navození kameniva
a jeho zhutnení, osadili obrubníky a zámkovú dlažbu.
Na zastavanú plochu umiestnili lavičky a mobilné záhradky. Do mobilných záhradok
klienti vysadili kvety a bylinky. Druhá fáza spočívala

v príprave terénu na výsadbu
okrasnej záhrady. Po prečistení a navození zeminy vysadili
dokopy 31 stromov, 33 kríkov,
10 okrasných tráv, 44 trvaliek
a 15 byliniek. Za návrh okrasnej záhrady patrí vďaka dobrovoľníčke, skautke srdcom
i telom, Lucke Kériovej. Pri výsadbe sa všetci veľa naučili.
Všetci sa tešia, ako sa záhrada
bude meniť a rásť v nasledujúcom období.

Vďaka podpore Nadácie
Ekopolis a spoločnosti
Slovnaft a.s. v rámci programu
Zelené oázy, sa podarilo aktivovať mobilných klientov,
poskytnúť im priestor na

Mgr. Simona Blažková, Dis. art
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Zo života SOŠ obchodu a služieb

Študentky SOŠ obchodu a služieb.
Prvoradým cieľom školy je
poskytnúť svojim študentom
kvalitné vzdelanie a dôkladnú
prípravu na budúci profesijný život. Ale nezanedbateľnou
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je určite aj úsilie
pedagógov o vytváranie pozitívneho vzťahu študentov
nielen k pracovným povinnostiam a návykom, ale i o rozvíjanie empatie v kolektíve,
ochote pomáhať ľuďom, prírode, jednoducho pozerať sa
okolo seba a nenechať nepovšimnutým to, čo si zasluhuje
pozornosť, prípadne pomoc.

Naši študenti dosahovali
počas uplynulého školského
roka výborné výsledky v rôznych vedomostných, športových i kreatívnych súťažiach,
čím vzorne reprezentovali
nielen seba a našu školu, ale
i mesto či región. O niektorých týchto úspechoch sme
už písali, ale veľmi pozitívne
hodnotíme i aktivity našich
študentov na poli humanity,
pomoci a ochoty podať pomocnú ruku tam, kde to niekto potrebuje. Zapájali sa do
mnohých projektov a akcií,
z ktorých spomenieme aspoň

účasť našich študentov na 14.
ročníku celoslovenskej zbierky Týždeň modrého gombíka 2018, kde sa im podarilo
nazbierať pekný finančný príspevok pre deti, ktoré sú v núdzi a ktorým každé euro môže
pomôcť. „Chráňme živočíchy
a rastliny na Slovensku“ – to
je heslo projektu Tatranskí
rytieri, ktorého súčasťou boli
i naši študenti a jeho hlavným
poslaním bolo okrem absolvovania „ekologických“ brigád v prírode viesť študentov
k zodpovednému správaniu
sa k svojmu okoliu a k ochote
spoznávať prírodné krásy našej krajiny.
Počas školského roka veľmi
aktívne pracovala i naša študentská rada. Jej predsedníčka Simonka Nehézová sa
zúčastňovala aktivít a workshopov organizovaných
Stredoškolskou študentskou úniou Slovenska a svoje poznatky týkajúce sa

problematiky spolunažívania ľudí v Európskej únii, fenoménu dnešnej modernej
doby – šikane a o možnostiach štúdia na vysokých školách ďalej odovzdala svojim
spolužiakom prostredníctvom
prezentácie v priestoroch auly
našej školy.
Veľmi obohacujúcou bola
i spolupráca našich študentov s deťmi Základnej školy
Pribinova, kde im líčením na
tvár, vytváraním rôznych účesov, podávaním palaciniek či
miešaných nápojov spríjemnili ich sviatok Medzinárodného
dňa detí.
Sme radi, že naši študenti sú
nápomocní v týchto i mnohých iných nespomenutých
aktivitách a do nového školského roka im želáme veľa
elánu a kreatívnych nápadov.

SOŠ obchodu
a služieb Zlaté Moravce

Výlet za umením, Základná
škola Robotnícka

Materská škola Štúrova a jej
rozlúčka s predškolákmi

A opäť, ako minulý rok,
sme v závere školského roka
2017/2018 navštívili Banskú
Bystricu. Tentokrát to bolo
popoludní po chutnom obede v školskej jedálni. Pani vychovávateľka Mária Tonková
zo Školského klubu detí ZŠ Robotnícka zorganizovala výlet pre prváčikov a ich rodičov.
Pridali sa aj žiaci zo ZŠ Čaradice. Dievčatá nám svojím
spevom spríjemnili cestu autobusom. Po prechádzke námestím sme si pochutili na
zmrzline, nakúpili darčeky
a zavítali sme do Štátnej opery. Na detskú rozprávkovú
operu „Kocúr v čižmách“ sa

Znovu po roku nastal ten
čas, kedy prichádza chvíľa
lúčenia. Detičky, ktoré prišli nesmelo pred tromi-štyrmi rokmi do materskej školy,
odchádzajú z nej teraz už ako
smelí predškoláci, z ktorých sa
od 1. septembra 2018 stanú
žiaci prvej triedy.
Na konci júna si užili svoje
posledné vystúpenie v materskej škole, kde sa tancom, básničkami a spevom rozlúčili so
škôlkou, so svojimi kamarátmi
a so všetkými zamestnancami
materskej školy.
Program bol ozaj bohatý. Predviedli sa mažoretky,
tanečníci aj speváci. Po

deti veľmi tešili. Rodičia a hlavne deti boli očarené krásnymi
kostýmami účinkujúcich, spevom, tancom, hovoreným slovom aj orchestrom.
Deti boli interaktívne vtiahnuté do deja a tie, ktoré inklinujú k takémuto umeniu od
malička, boli tým viac očarené. Mali možnosť sa v zákulisí odfotiť s účinkujúcimi. Plní
krásnych dojmov a zážitkov
sme sa vrátili domov. Dúfam,
že aj do budúcna sa nám podarí zorganizovať takéto výlety za umením a navštíviť
mnoho ďalších nových predstavení.
Mária Tonková

spoločnom balónovom tanci, predškoláci vypustili balóny, ktoré symbolicky, tak oni,
odleteli zo škôlky.
Keď už boli všetci slávnostne pasovaní za prvákov, nastal
čas na sladkú pochúťku – krásnu tortu, na ktorej si všetky detičky pochutili.
Ďakujeme za trofej, ktorou
sme boli ocenení a verte, že
nezabudneme. Rovnako ďakujeme všetkým, čo pomohli
akýmkoľvek spôsobom našej materskej škole a prajeme
krásne a príjemne strávené
letné chvíle.
Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova
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Druhý polrok školského roka 2017/2018
v Materskej škole Dúha
V januári k nám prišla pesničková Simsalala - zaspievala,
zahrala na hudobných nástrojoch a zatancovala si s deťmi
na svoje nové piesne pre deti.
Vo februári sme mali karneval,
kde sa deti a ich pani učiteľky
premenili na rozprávkové postavičky. Plnili rôzne súťažné
úlohy, tancovali, hostili sa a za
svoje originálne masky dostali
sladkú odmenu. V spomínaných mesiacoch chodili prihlásené deti jedenkrát v týždni
na klzisko a zdokonaľovali sa
v špeciálnych pohybových
zručnostiach – korčuľovaní.
Viedli ich p. učiteľka M. Mankovecká a zástupkyňa školy
A. Szegényová. V týchto mesiacoch sme využívali pobyt
detí vonku na zimné sezónne
aktivity – sánkovanie, kĺzanie,
guľovanie, stavanie snehuliakov a hlavne hry so snehom.
V marci sme navštívili mestskú knižnicu, kde nám tety
knihovníčky pripravili besedu o knihách, ukážku správneho používania kníh a mohli
sme si knihy aj pozrieť. Triedy
predškolákov s pani učiteľkami boli na exkurzii v Krajskej
hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, kde si pozreli filmový
rozprávkový príbeh o chlapcovi Martinovi, ktorý chcel
navštíviť najžiarivejšiu hviezdu

na nočnej oblohe. Odborný
zamestnanec deti oboznámil
so slnečnou sústavou, planétami a planétou Zem, kde žijeme. Jar sme privítali typickou
ľudovou tradíciou „ Vynášanie Moreny,“ nechýbali pri tom
riekanky, jarné piesne, samotné vynesenie Moreny a jej hodenie do rieky Žitava bolo pre
deti poznatkom o príchode
jari a jej zmenách, hlavne
v prebúdzaní sa prírody.
V apríli sme si pripravili
s deťmi prezentáciu básní,
piesní, riekaniek, tancov pod
názvom „Všetko, čo máme
radi“, bola to zábavná súťaž medzi triedami, hodnotila porota detí a nechýbalo ocenenie účastníkov. Na
konci mesiaca sme nezabudli
na ľudovú tradíciu „Stavanie
mája“ v MŠ. Deti viazali mašle na máj a spolu sme si zaspievali pieseň „Sadíme my
máje.“S približujúcim sa slnkom, prebúdzajúcou prírodu
a pekným počasím sme sa vybrali s deťmi do prírody na turistickú vychádzku. S menšími
deťmi sa pani učiteľky vybrali
do okolia MŠ a s predškolákmi na Studený hrad a Gýmeš,
kde spoznávali históriu hradov, turistické značky, stromy, živočíchy a učili sa správať v prírode.
V máji oslavujú hasiči svoj

sviatok sv. Floriána dňom
otvorených dverí. Záujemcovia o ich prácu môžu prísť na
prehliadku ich dopravného
parku. S našimi deťmi sme sa
zúčastnili prehliadky, z čoho
mali veľkú radosť a hlavne videli autá, rôzne hasičské prístroje, hadice, prilby, oblečenie a hasičov naživo. Od 14.
mája do 18. mája 2018 sa deti
z predškolských tried spolu
s pani učiteľkami zúčastnili školy v prírode v Nízkych
Tatrách, hotel Krpáčovo. Krásne prostredie a zážitky z prírody boli nezabudnuteľným
5-dňovým pobytom. Potom
nás čakal galaprogram detí
z celej MŠ ku „Dňu rodiny,“
ktorý tradične mávame na
našom škôlkarskom amfiteátri pre rodičov, starých rodičov, rodinných príslušníkov
a pozvaných hostí.
MDD sa v našej MŠ spája
s rôznymi aktivitami. V tomto
roku sme mali 1. jún na kolesách – deti si priniesli z domu
bicykle, kolobežky, odrážadlá
a súťažilo sa v disciplíne podľa stanovených pravidiel.
Praktickú ukážku kynológov
z Nitry si deti mohli pozrieť
4. júna, 5. júna bola bublinová
show, maľovanie tvárí a diskotéka. Predškoláci si urobili
celodenný výlet na Donovaly

do detského mestečka Donovalkovo, ostatné triedy mali
piknik v prírode 6. júna. Prezentácia, praktická ukážka
ochrany pred požiarom s pani
I. Vaškovičovou a návšteva kominárov v MŠ sa uskutočnila
7. júna.
Pani učiteľky stredných
tried si naplánovali s deťmi
poldenný výlet do Nitry na
Sihoť do mestského detského parku s rôznymi lezeckými atrakciami a zvieratami.
Bodkou za júnovými aktivitami bola slávnostná rozlúčka predškolákov s MŠ, kde si
rodičia pozreli program detí,
slávnostné odovzdávanie
diplomov, kníh a darčekov.
Po programe nasledovalo pohostenie a ako prekvapenie
od rodičov bola pre deti„ penová show“, diskotéka a maľovanie tvári dievčatami zo ZUŠ.
Nie všetko sa dá opísať slovami, ale jedno je isté - bohatý program, radosť detí, nezabudnuteľné zážitky, nové
poznatky, hravé prostredie,
odborný prístup sú výchovno
- vzdelávacou prácou pedagogických zamestnancov MŠ
Dúha. Všetkým zamestnancom MŠ prajem krásnu letnú
dovolenku.
Viera Sýkorová,
riaditeľka MŠ
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov
a pozemkov vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce formou priameho prenájmu  
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_001/2017,
účinných od 01. 01. 2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
l nebytové priestory o výmere 138,94 m2 (administratívna budova) nachádzajúce sa v budove so
súpisným číslom 3344, na Ul. Tekovská 37 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN
registra „C“, č. parcely 3430/9 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísaná na LV č. 3453, pre
katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelárske
priestory, obchodné priestory, služby, skladové priestory.
l nebytové priestory o výmere 134,70 m2 (sklad) nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom
3345, na Ul. Tekovská 37 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely
3430/8 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) a časť pozemku o výmere 1838,2 m2 z parcely KN
registra „C“, č. parcely 3430/7 zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: skladové priestory.
l nebytové priestory o výmere 75,00 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 2087
(CENTRUM ŽITAVA) v Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej ulici č. 64, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2, zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4537, účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: športové účely.
l nebytové priestory o výmere 75,00 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 2087 (CENTRUM ŽITAVA) v Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej ulici č. 64, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 1078/2, zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4537, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelárske priestory, obchodné priestory, služby, skladové priestory, priestory na ostatné účely.
l nebytové priestory o výmere 22,81 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1330
(Administratívna budova), na Ul. Hviezdoslavova č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelária na administratívne účely, služby.
l časť pozemku o výmere 107,16 m² z parcely KN registra „C“, č. parcely 2394/1, ktorý sa nachádza na
Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach pri Hostianskom potoku, zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce,
katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 5417, účel využitia prenajímaného pozemku: v súlade s ÚPN.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. 08. 2018 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemkov získate na úradnej
tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, (Mestský úrad; Predaj, prenájom),
prípadne na č. telefónu 037/6923922 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

Program
KINA TEKOV
n HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA - 1. 8.a 17.- 18.- 19.
8. 2018 - streda 17.00, piatok
17.00, sobota 17.00, nedeľa
17.00 – 4 € a 5 €
n RODINKA ÚŽASNÝCH
2 - 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.
8.a 24.- 25.- 26. 8. 2018 - štvrtok 17.00, piatok 17.00, sobota
17.00, nedeľa 17.00, pondelok 17.00, utorok 17.00, streda 17.00, štvrtok 17.00, piatok
17.00, piatok 16.30, sobota
16.30, nedeľa 16.30 – 4 € a 5 €
n MEG: HROZBA Z HLBÍN
- 9.- 10. 8. 2018 - štvrtok 19.30,
piatok 19.30 – 4 € a 5 €
n SMELÉ MAČIATKO - 11.12.- 13. 8. 2018 - sobota 17.00,
nedeľa 17.00, pondelok 17.00
–4€a5€
n MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN - 11.- 12. 8. 2018 sobota 19.00, nedeľa 19.00 – 5 €
n DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
- 16.- 17.- 18.- 19.- 20. 8. 2018
- štvrtok 19.00, piatok 19.00,
sobota 19.00, nedeľa 19.00,
pondelok 19.00 – 5 €
n EQUALIZER 2 - 21.- 22.
8. 2018 - utorok 19.00, streda
19.00, 4 € a 5 €
n SLENDER MAN - 23.- 24.
8. 2018 - štvrtok 19.00, piatok
19.00 – 4 € a 5 €
n SKOROSESTRY - 25.- 26.
8. 2018 - sobota 19.00, nedeľa
19.00 – 4 € a 5 €
n ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL - 28.- 29. 8. 2018 - utorok
19.00, streda 19.00 - 4 € a 5 €
n NÁČELNÍK - 30.- 31. 8.
2018 - štvrtok 19.00, piatok
19.00 – 4 € a 5 €
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Mestské stredisko kultúry
a športu
Program na mesiac júl
l 24. august 2018 od 20.00 hod. (v piatok) – „Adam
Ďurica“ – Mestský amfiteáter Zlaté Moravce. Od 18.30 hod.
vystúpi Juraj Hnilica. Vstupné v predpredaji – 12 eur, v deň
koncertu – 15 eur,
l 28. august 2018 (v utorok) o 15.00 hod. na Námestí
hrdinov pri soche partizána - spomienkové stretnutie pri príležitosti osláv SNP.

Pripravujeme:
l 28. a 29. september 2018 Zlatomoravecký jarmok.
Spracovala: Klaudia Ivanovičová

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

PRACUJEME
PRE VÁS

TRESTNÉ PRÁVO • OBCHODNÉ PRÁVO • OBČIANSKE PRÁVO
PRACOVNÉ PRÁVO • RODINNÉ PRÁVO • KOMUNÁLNE
VYMÁHANIE PODHĽADÁVOK
Advokátska kancelária
CIMMERMANN s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 1735/23
953 01 Zlaté Moravce

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

durica_a5_v3.pdf 1 27.06.2018 12:51:51

+421 908 428 021
+421 905 945 291
office@cimmermann.com

www.cimmermann.com

43/2018

VÝDAJŇA ŠATSTVA

1. Prevádzkovateľ Výdajne
šatstva je Mesto Zlaté Moravce.
2. Podmienky prijímania a
výdaja šatstva určí prevádzkovateľ v osobitných podmienkach.
3. Do výdajne je možné priniesť: oblečenie a obuv, potreby do domácnosti (napr.
poháre, návlečky, záclony,
deky), hračky, knižky a iné.
Všetko musí byť ČISTÉ A NEPOŠKODENÉ:
4. Príjem a výdaj vecí sa
uskutočňuje počas otváracích hodín.
5. Organizácie, ktoré majú
záujem o spoluprácu, môžu
kontaktovať zodpovednú

osobu aj mimo otváracích
hodín.
6. Veci z výdajne môžu byť
poskytnuté
- osobe staršej ako 18 rokov
- osobe, ktorá je v sociálnej,
zdravotnej alebo inej životnej
núdzi
7. Počet vydávaných vecí
na osobu sa mení a závisí od
množstva vecí vo výdajni.
8. Na veci z výdajne nie je
žiadny nárok.
OTVÁRACIE HODINY
UTOROK - 8:00 - 12:00
ŠTVRTOK - 8:00 - 12:00
V Zlatých Moravciach
Zodpovednýpracovník:
Mária Ďurčeková
Tel.č.: 0905 970 333

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

August 2018

Strana 15

ŠPORT

August 2018

Úspešná sezóna Šípkárskeho klubu Zlaté Moravce
2017/2018
Sezóna šípkárov začína vždy
v septembri a končí spravidla
v júni. Zlatomoravskí šípkari začali sezónu veľmi smutne, majiteľ baru, v ktorom
už dlhé roky mali základňu,
žiaľ, odišiel tam, odkiaľ niet
návratu. Začalo sa zháňanie
nových priestorov. Sme radi,
že mestskí poslanci a mesto
nám poskytli možnosť rozvíjať
tento šport už nie v barových
priestoroch, ale v klubových.
K sťahovaniu klubu z pôvodne
predpokladaného termínu október, došlo reálne až v marci
2018 do priestorov Domu služieb. Nastali základné opravy
ako maľovanie, rekonštrukcia
stropu, umývanie a prispôsobenie priestorov na požiadavky dobre fungujúceho klubu.
Nové priestory nám umožnia v novom školskom roku
rozvinúť činnosť s mládežou,
poloha klubu tomu veľmi dopomáha.
V tejto šípkárskej sezóne sme
usporiadali 39 lokálnych turnajov našej mestskej ligy, ktorá je rozdelená podľa výkonnosti hráčov do troch úrovní.
Prvá a druhá liga sú uzavreté
a tvorené postupnou kvalifikáciou z tretej a druhej ligy.
Tretia liga je otvorená pre
všetkých, pre celú verejnosť,
začiatočníkov a aj mierne pokročilých. Okrem toho hráme
ženskú a juniorskú ligu. Otvorené tréningy pre verejnosť
sú každú stredu o 18.00 hod
v priestoroch Domu služieb
na 1. poschodí (bývalá fotoslužba). Vítaní sú všetci, ktorí si chcú šípky vyskúšať, zahrať, zabaviť sa. Organizujeme
každý rok otvorené Majstrovstvá Zlatých Moraviec, ktoré
sa tešia veľkej obľube medzi
hráčmi z celej republiky. V lete

organizujeme turnaj O pohár
predsedu klubu v jedinečnej
kategórii zmiešaných dvojíc a Funny game, tento rok
sa turnaj uskutočnil 14. júla
2018. Okrem lokálnych turnajov sme usporiadali dva regionálne turnaje Master Západ pod hlavičkou Slovenskej
šípkárskej federácie, prvý turnaj sa odohral hneď na jeseň
v Chyzerovciach v Kultúrnom
dome, ďakujeme MsKS za pomoc pri usporiadaní turnaja.
Hneď na prvom nami usporiadanom Mastri Západ sme
získali v hlavnom turnaji krásne tretie miesto vďaka Vladimírovi Jakubíkovi, pri účasti
56 hráčov z celého regiónu západ, v ženách štvrté miesto
a najvýraznejším úspechom,
bolo prvé miesto v junioroch
vďaka Oliverovi Novotnému.
Druhý turnaj sme usporiadali už v nových priestoroch na
jar. V hlavnom turnaji sme si
odniesli tretie a štvrté miesto
z 54 zúčastnených, v ženskom
turnaji tretie miesto, v junioroch prvé miesto a vo dvojiciach druhé a tretie miesto.
Počas celého hracieho roka
sme sa zúčastnili všetkých
turnajov organizovaných Slovenskou šípkárskou federáciou, ktorých bolo celkovo 13
- Mastrov, Regiónov, TOP-iek,
pričom v každom z turnajov
naši hráči bodovali. V apríli
sme sa zúčastnili Majstrovstiev
Slovenska v Tatranskej Lomnici, kde sme sa reprezentovali
jednou z najväčších výprav,
hoci sme nezažiarili ako sa
očakávalo, ale zanechali sme
vynikajúci dojem a veríme, že
o rok to dáme.
Okrem softových turnajov
sme sa zúčastňovali aj turnajov v klasických šípkach, kde

Sebastian Valný
sme zaznamenali tiež niekoľko
pohárových umiestnení.
V Zlatých Moravciach už
tretí rok funguje priateľská
liga so šípkármi z Novák, raz
mesačne usporiadavame tzv.
Zlatomoravsko-novácku ligu
a raz mesačne sa zúčastňujeme Novácko-zlatomoravskej
ligy. Ďakujeme spriatelenému klubu za pekný projekt,
ktorý nám napomáha vymeniť si skúsenosti a za možnosť
hrať aj s inými hráčmi ako len
v rámci nášho klubu.
Počas roka sme hrali kvalifikáciu na Majstrovstvá Slovenska v družstvách tzv. extraligu.
Na Majstrovstvách Slovenska
družstiev sme získali nádherné štvrté miesto zo 16-tich
kvalifikovaných družstiev.
Tento rok sme mali možnosť
zúčastniť sa a podieľať sa aj na
organizovaní medzinárodného turnaja Slovak Open v Šamoríne v klasických šípkach

vo februári tohto roka. Prvýkrát v histórii Slovenska sme
mali možnosť zmerať si sily
so zvučnými menami svetových šípiek, pričom registrovaných hráčov v hlavnom turnaji
bolo 594 a my sme si odniesli
v konkurencii hráčov z Holandska, Nemecka, Maďarska,
Poľska, Veľkej Británii, Walesu,
Rakúska nádherné 33. miesto
a v ženách 17. miesto.
Počas celej sezóny sme
zbierali body do slovenského
rebríčka, z ktorého sa tvorila
reprezentácia Slovenska na
Majstrovstvá Európy.
Náš junior 13-ročný Sebastián
Valný sa nominoval na Majstrovstvá Európy ako reprezentant Slovenska, odniesol si
okrem neopakovateľných zážitkov aj dve siedme miesta, jedno v jednotlivcoch a druhé vo
dvojiciach, pričom juniorskú kategóriu tvoria hráči do 18 rokov.
(pokračovanie na str. 16)
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Marek Eliáš – najsilnejší študent Úspešná sezóna Šípkárskeho
Zlatých Moraviec
klubu Zlaté Moravce 2017/2018
(pokračovanie zo str. 15)

Vo štvrtok 28. júna 2018 sa
v telocvični TJ Sokol na Štúrovej ulici uskutočnil II. ročník
súťaže ,,Najsilnejší študent Zlatých Moraviec v tlaku na lavičke“. Akciu usporiadala TJ Sokol
– kulturistika, o.z. v spolupráci
s Mestom Zlaté Moravce.
Podujatie bolo určené pre
študentov navštevujúcich školy v Zlatých Moravciach. Súťažilo sa bez rozdielu hmotnostných kategórií podľa pravidiel
IPF na základe výpočtu tzv.
Wilksových bodov.
Podujatie, tak ako aj minulý
rok, podporil primátor Mesta
Zlaté Moravce Dušan Husár.

Podujatie sa konalo pod taktovkou hlavného rozhodcu
Juraja Ostatníka a výsledky
boli nasledovné:
1. miesto Marek Eliáš – 80,57
Wilks. bodov
2. miesto Denis Néma –
77,90 Wilks. bodov
3. miesto Roman Drienovský – 72,41 Wilks. bodov
4. miesto Juraj Šumný –
61,14 Wilks. bodov
Najvyššiu hmotnosť na súťaži zatlačil Denis Néma, a to
115 kg.
Mgr. Ivan Hritz,
predseda TJ Sokol
Zlaté Moravce

Sebastián začal hrať šípky
len v tejto sezóne a pravidelný tréning mu priniesol
tento obrovský úspech.
V mene všetkých zlatomoravských šípkárov mu
ďakujeme. Veríme, že od
septembra sa nám podarí
rozvinúť jedinečný projekt
Stredoškolskej šípkarskej
ligy s možnosťou kvalifikácie na Majstrovstvá Slovenska stredných škôl. Ponúkame stredným školám
možnosť v rámci v ýučby telesnej výchovy naše
priestory na výučbu tohto
netradičného, ale stále populárnejšieho športu. Prvú
otvorenú hodinu usporadúvame 26. júna a druhú ku
koncu augusta. Pracujeme
úspešne aj s handicapovanými osobami, darí sa nám
práca s autistickými deťmi.

Hráči Zlatých Moraviec sú
pojmom medzi nielen slovenskými šípkarmi, ale už
aj za hranicami, a to nielen
svojou hrou, ale aj organizáciou skvelých turnajov.
Úspechy pripisujeme hlavne tomu, že šípky tu v našom meste už nemajú len
povesť „krčmového športu“,
ale vďaka novým priestorom sa stali jedným z najúspešnejších športov nášho
mesta, veď ku dnešnému
dňu máme do 50 registrovaných členov.
Všetkých Zlatomoravčanov srdečne pozývame na
otvorené tréningy každú
stredu, prípadne o všetkých
našich aktivitách sa dozviete na našej stránke www.
zm-darts.sk.

Šípkársky klub
Zlaté Moravce

44/2018

n Mesačník mesta Zlaté Moravce n Vydavateľ: Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce n Schvaľuje redakčná rada
nŠéfredaktor: Mgr. Peter Klimant, mobil: +421 904 560 678, e‑mail: msks.tekovskenoviny@gmail.com
n Evidenčné číslo: EV 3148/09 n ISSN 1338 – 8800 n Adresa vydavateľa a redakcie: Nám. A.Hlinku č.1, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 n Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. n Príspevky dopisovateľov nehonorujeme
n Uzávierka čísla je vždy k 25. dňu v mesiaci n Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov

