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V tomto čísle:
Rekonštrukcia
lavičiek
V uliciach a sídliskách v Zlatých Moravciach sa nachádza
približne 120 lavičiek. Mnohé
z nich boli už dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Technické služby mesta sa pustili do
ich postupnej opravy.
Čítajte na strane 3

ZUŠ má novú
riaditeľ ku
V júni sa uskutočnili výberové konania na posty riaditeľov troch materských škôl
a ZUŠ-ky. Kým v materských
školách ostali na svojich stoličkách pôvodné riaditeľky,
ZUŠ-ka dostala novú šéfku.
Čítajte na strane 4

Deň detí  v Zlatých
Moravciach
Medzinárodný deň detí sme
oslávili aj v Zlatých Moravciach. Pre naše ratolesti bol
pripravený bohatý kultúrny
program. Akciu však poznačilo nepriaznivé počasie.
Čítajte na strane 5

Mesto ocenilo
žiakov a učiteľov
Na sklonku školského roka
2016/2017 ocenilo mesto žiakov a učiteľov našich škôl,
ktorí svojou prácou a šikovnosťou výrazne reprezentovali Zlaté Moravce na celonárodnej i medzinárodnej
úrovni.
Čítajte na strane 7

Vizualizácia bytovej zóny na Robotníckej ulici.

Mesto chce stavať ďalšie bytovky,
vyrásť by mohli na Robotníckej ulici
V Zlatých Moravciach sa v súčasnosti realizuje výstavba
nového bytového domu na Ulici 1. mája. Počet žiadostí
o nájomné byty však vysoko prevyšuje jeho plánovanú
kapacitu. Samospráva preto rozmýšľa nad vybudovaním nového bytového komplexu. Vyrásť by mohol na
Robotníckej ulici.
Tento plán bol oficiálne
predstavený ešte na májovom verejnom zhromaždení
občanov Zlatých Moraviec.
Samospráva by chcela postaviť bytový komplex cez
Štátny fond rozvoja bývania
v areáli Základnej školy na Robotníckej ulici a v časti jeho
priľahlých pozemkov. Podľa primátora Dušana Husára
všetky tieto pozemky patria
mestu a v súčasnosti nie sú
nijako využívané, nachádza sa
na nich iba trávnatý porast.

Byty pre takmer
170 ľudí
Predstavený plán v sebe zahŕňa výstavbu šiestich bytových domov. V každom z nich

by sa malo nachádzať šestnásť
bytov pre dvadsaťosem ľudí.
V celom komplexe by tak dokopy malo vyrásť až deväťdesiatšesť bytových jednotiek
pre 168 osôb.
Primátor pripomína, že zatiaľ
ide len o urbanistickú štúdiu,
ktorú môžu ľudia nájsť zverejnenú na internetovej stránke mesta. „Predpokladám, že
v septembri by tento zámer
šiel do zastupiteľstva, aby to
poslanci odsúhlasili,“ povedal.

Stavať by sa mohlo
na jar
Do konca leta tak majú
poslanci i občania mesta čas
na zoznámenie sa s celým
projektom a jeho prípadné

pripomienkovanie. Nie je preto vylúčené, že konečná verzia projektu bude na základe
zaslaných pripomienok úplne
odlišná od súčasného návrhu.
So zmenami alebo v pôvodnej verzii by sa mohlo stavať
už čoskoro.
„Ak by tento zámer prešiel
mestským zastupiteľstvom,
tak by sme v jesenných až
zimných mesiacoch začali
pripravovať všetky potrebné
podklady na to, aby sa na jar
2018 začali stavať prvé dve
bytovky,“ hovorí Husár, ktorý však zároveň pripúšťa, že
nie je vylúčený ani taký scenár, v ktorom mestskí poslanci
v septembri nepodporia tento projekt vôbec. „Ak by bol
zámer zastavený, tak máme
ďalšie pozemky, kde by sme
eventuálne mohli do budúcna nachádzať riešenie,“ dodal.
Mestskej poslankyni Klaudii
Ivanovičovej sa predstavený
(Pokračovanie na strane 2)
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Mesto chce stavať ďalšie bytovky,
vyrásť by mohli na Robotníckej ulici
(Pokračovanie zo strany 1)
projekt pozdáva. Vedela by
si ho však lepšie predstaviť
s nižším počtom bytových
domov. „Mne sa ten projekt
veľmi páči. Mesto potrebuje
nové bytovky. Neviem si ale

vo svojej súčasnej podobe,
jeho kompletná realizácia
by mala trvať približne tri až
štyri roky. Výstavba bude financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Mesto
by tak z vlastného muselo

Pozemok, na ktorom by mohla vyrásť bytová zóna.
predstaviť, že tam bude až
šesť bytoviek. Osobne by sa
mi viac pozdávalo, keby sú
tam len štyri, ale to je vec architekta, ako to tam naprojektoval,“ vyjadrila sa. Zároveň povedala, že keď bude
projekt predložený mestskému zastupiteľstvu na schválenie, tak ho určite podporí.
Pokiaľ teda prejde, a to

zatiahnuť len výstavbu infraštruktúry. „To pôjde zhruba o 200-tisíc eur,“ doplnil
primátor.

Výber lokality
Samospráva má podľa Husára v súčasnosti na výber
dve až tri lokality, na ktorých je možná bytová výstavba. Robotnícka ulica je

však podľa neho na tento zámer najvhodnejšia, a to hneď
z niekoľkých dôvodov.
„Základná škola Robotnícka má stále pokles žiakov.
Ostatné dve naše školy sú
naplnené na sto percent.
O Robotnícku je však žiaľ,
nižší záujem. V prípade, že
by sa okolo školy vybudovali
nové nájomné byty, predpokladáme, že tým pádom by
rodičia svoje deti dávali práve do tejto základnej školy,“
vysvetľuje Husár, ktorý vidí
veľkú výhodu tejto lokality
aj pre jej polohu. „Blízko je
aj materská škola, je tu dobrá
občianska vybavenosť, blízko
sú obchody a centrum mesta,“ uviedol.

Riaditeľka školy
má určité výhrady
Navrhovaný projekt už
videla aj Jana Dudášová,
riaditeľka Základnej školy
Robotnícka. K návrhu má
niekoľko výhrad, ktoré nám
aj prezradila.
„Trošku ma prekvapilo, že
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cesta pôjde popod jedáleň,
a tam sú hneď aj parkovacie miesta. To parkovisko je
také nevhodné, aby bolo
pod jedálňou. Boli by sme
radi, keby sa to inak dalo vyriešiť,“ povedala riaditeľka.
Okrem toho sa trochu obáva aj o bezpečnosť svojich žiakov. V okolí budovy školy by
totiž podľa navrhnutého projektu mali pribudnúť viaceré
cesty, premávka by tu preto
bola zvýšená. Výstavbou by
bol značne okliesnený aj celý
areál. Deti by sa podľa jej slov
museli uskromniť, nakoľko
trávnatú plochu, kde by mali
vyrásť bytovky, bežne využívajú na šport a zábavu.
Dudášová však napriek týmto výhradám víta myšlienku
výstavby bytov na pozemku
školy. „Keď sa to dobre urobí a zohľadní sa aj tá bezpečnosť, tak prečo nie? Budeme
spokojní. Dlhodobo nemáme
deti, tak dúfajme, že tam budú
aj mladí ľudia, ktorí budú mať
malé deti,“ povedala riaditeľka.
Peter Klimant

Poslanci schválili kritéria prideľovania nájomných bytov
V Zlatých Moravciach sa postupne rozbieha bytová výstavba. Bolo preto potrebné stanoviť si jasné pravidlá pri
prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta. Na
júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré
podrobne určuje kritériá na prideľovanie takýchto bytov.
Podľa schváleného VZNka bude bytová komisia rozdeľovať uchádzačov o byty
do štyroch poradovníkov pre bezbariérové byty, pre
jednoizbové byty, pre dvojizbové byty a pre trojizbové byty. „Každý poradovník
uchádzačov bude zostavený v závislosti od najvyššieho počtu dosiahnutých
bodov podľa hodnotiacich
kritérií,“ píše sa vo VZN-ku.

To znamená, že na prvé
miesta jednotlivých poradovníkov sa dostanú tí
uchádzači, ktorí v bodovacom systéme získajú najviac bodov. Body sa budú
udeľovať hneď za niekoľko
vecí.

Bodovací systém
Hodnotiť sa bude dĺžka trvalého pobytu v Zlatých Moravciach ku dňu podania úplnej

žiadosti o pridelenie bytu.
Záujemca, ktorí v našom
meste žije 0 – 5 rokov získa
1 bod, 6 – 10 rokov 2 body,
11 – 15 rokov 3 body, 16 – 20
rokov 4 body, 21 a viac rokov
5 bodov. Bodovať sa bude
aj dátum podania žiadosti
o pridelenie bytu. Uchádzač, ktorý si podal žiadosť
do troch rokov pred nadobudnutím účinnosti spomínaného VZN dostane 1 bod.
Uchádzač, ktorý si ju podal
pred viac ako troma rokmi
pred nadobudnutím účinnosti VZN získa 2 body.
Ďalej sa budú sledovať
rodinné pomery. Uchádzač, ktorý je samostatnou

plnoletou osobou dostane
5 bodov. Pokiaľ sú uchádzačmi bezdetní manželia, získajú 20 bodov. Nezosobášený
pár 10 bodov. Osamelý rodič
s jedným nezaopatreným
dieťaťom dostane 25 bodov, plus 5 bodov za každé
ďalšie nezaopatrené dieťa.
Uchádzač, ktorý má úplnú
rodinu, nie však v manželskom zväzku, s jedným nezaopatreným dieťaťom získa
20 bodov a taktiež plus ďalších 5 bodov za každé ďalšie
nezaopatrené dieťa. Pokiaľ
však ide o manželský pár
s jedným nezaopatreným
dieťaťom, miesto 20 bodov
(Pokračovanie na strane 3)
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Poslanci schválili kritéria
prideľovania nájomných bytov
(Pokračovanie zo strany 2)
získajú 30, plus 5 bodov za každé ďalšie nezaopatrené dieťa.
Sledovať sa bude aj to, či je
uchádzač alebo člen domácnosti žiadateľa osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím, v takom prípade sa pridáva ďalších
10 bodov.
Pri prideľovaní bytov sa bude
prihliadať aj na sociálne postavenie. Nezamestnaný získa 1
bod, študent a dôchodca 2
body, zárobkovo činný, prípadne osoba na materskej či

rodičovskej dovolenke bude
obodovaná 3 bodmi. Pokiaľ
bude mať žiadateľ kultúrny, sociálny, ekonomický alebo zdravotný prínos pre naše mesto,
tak získa 5 bodov k dobru.

Mínusové body
Body sa však nebudú len pridávať, môžu sa aj strhávať. Dôvodom na takýto krok môže byť
spôsob života uchádzača a jeho
rodinných príslušníkov. Sledovať
sa budú nezhody s inými nájomcami v doposiaľ obývanom

bytovom alebo rodinnom
dome; ničenie vnútorného vybavenia mestského bytového
alebo rodinného domu; výchovné pomery v rodine s nezaopatrenými deťmi, starostlivosť
o výchovu a výživu detí, plnenie povinnej školskej dochádzky; iné odôvodnené a závažné
skutočnosti, ktoré môžu mať
podľa usúdenia komisie negatívny vplyv pre uchádzača o byt.
Za každé jedno z týchto menovaných zistení môže komisia
strhnúť po 5 bodov. V prípade
žiadateľov zaradených do Poradovníka uchádzačov pre bezbariérové byty sa bude okrem
všetkých vyššie zmienených kritérií prihliadať aj na stupeň ich
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zdravotných postihnutí, pričom
ťažší stupeň zdravotného postihnutia bude mať prednosť.
Ako uvádza VZN-ko, kombinácia jednotlivých kritérií a ich
bodových hodnotení je možná. Vo finále pridelí komisia byt
tomu uchádzačovi, ktorý podľa
hodnotiacich kritérií získal najvyšší počet bodov. „V prípade, ak
bude na určitom mieste v poradí väčší počet uchádzačov, určí
komisia poradie žrebovaním,“
píše sa vo VZN-ku. Čo sa týka už
priameho prideľovania jednotlivých bytov podľa čísla a poschodia, tie bude komisia prideľovať
taktiež žrebovaním.
Peter Klimant

Postupná rekonštrukcia lavičiek mesta
V uliciach a sídliskách v Zlatých Moravciach sa nachádza približne 120 lavičiek. Mnohé z nich boli už dlhodobo
v nevyhovujúcom stave. Technické služby mesta sa pustili
do ich postupnej opravy.
Ako uviedli Technické služby mesta, v minulých rokoch
sa v Zlatých Moravciach riešili iba havarijné stavy lavičiek. K žiadnej celoplošnej
rekonštrukcii nikdy nedošlo.
Prvé väčšie opravy sa uskutočnili len vlani, prebehli na
lavičkách v centrálnej mestskej zóne.

Opravy v celom
meste
V tomto roku sa Technické
služby rozhodli v opravách
pokračovať. Podľa vyjadrenia ich vedúceho pracovníka
Jána Koristu sa s rekonštrukciou začalo v apríli a realizovať sa bude priebežne až
do konca roka. „V súčasnosti
sú zrekonštruované lavičky
na uliciach Hviezdoslavova, Nitrianska, Brezová, Obrancov mieru. Oprava bude
pokračovať na uliciach Mojmírova, Kalinčiakova, 1.mája

a sídliskové vnútrobloky,“
informoval Korista, podľa
ktorého sa budú ďalej postupne opravovať aj všetky
zvyšné lavičky v celom meste i mestských častiach.
Koľko peňazí si tieto opravy doposiaľ vyžiadali nám
Korista momentálne uviesť
nevedel. „Presné náklady
nie sú zatiaľ vyčíslené. Náklady sú hradené z príspevku mesta, ktorý bol poskytnutý mestom Zlaté Moravce
Technickým službám,“ povedal. Zároveň však dodal,
že časť reziva na lavičky
a jeho opracovanie bolo zabezpečené sponzorsky.

Park mauzólea
Asi najzničenejšie lavičky v rámci Zlatých Moraviec môžeme nájsť v parku
pri mauzóleu rodiny Migazziovcov. Už dlhé roky
sú doslovne polámané. Pod

Lavičky na Župnej ulici.
ich žalostný stav sa podpísali
najmä vandali. Potrebná je
ich kompletná výmena.
Samospráva sa na kúpu
nových lavičiek snažila získať
peniaze z Nadácie Slovenskej sporiteľne. Ešte v marci
tohto roku mesto reagovalo na ich zverejnenú výzvu,
so svojím projektom však
neuspelo.
„V súčasnej dobe budeme
hľadať nejaké vlastné zdroje

na obnovu týchto lavičiek
a smetných košov. Buď sa
použijú peniaze z rozpočtu
mesta, alebo budeme hľadať
nejaké finančné prostriedky
z iných výziev, zhruba v tom
objeme do 4-tisíc eur,“ skonštatoval primátor Dušan Husár, ktorý zároveň nevylučuje, že nové lavičky v pietnom
parku by mohli byť realitou
už v tomto roku.
Peter Klimant
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Základná umelecká škola má novú riaditeľku
V mesiaci jún sa uskutočnili výberové konania na posty
riaditeľov troch zlatomoravských materských škôl a základnej umeleckej školy. Kým v materských školách ostali na svojich stoličkách pôvodné riaditeľky, základná
umelecká škola dostala novú šéfku.
Výberové konania sa uskutočnili v Materskej škole (MŠ) Žitavské nábrežie, MŠ Štúrova, MŠ
Prílepy a Základnej umeleckej
škole (ZUŠ) Zlaté Moravce. Ešte
pre júnové číslo Tekovských
novín povedal primátor Dušan
Husár, tieto pohovory sa konali z toho dôvodu, že v zmysle
zákona o pedagogických zamestnancoch nesplnili vtedajší
riaditelia spomínaných škôl kvalifikačný predpoklad k 31. decembru 2016. Mesto ich preto
muselo zo svojich funkcií predčasne odvolať a na ich miesta
vypísalo výberové konania.
Riaditeľkám a riaditeľovi chýbala takzvaná prvá atestácia. Tú
si však dodatočne dorobili všetky tri riaditeľky materských škôl.
Mohli sa preto uchádzať o svoje pôvodné pracovné miesta,
čo aj využili a svoje stoličky si

obhájili. Ivana Homolová tak
bude pokračovať v čele vedenia
v MŠ Štúrova, rovnako aj Viera
Sýkorová v MŠ Žitavské nábrežie a Zuzana Šalingová v MŠ Prílepy. Riaditeľky si zvolili jednotlivé rady škôl. Tie rozhodovali
v tajnom hlasovaní, okrem Rady
školy MŠ Žitavské nábrežie, ktorá dala prednosť verejnej voľbe.

ZUŠ šéfuje
Zuzana Mičkeová
Nie všetky školy však ostali bez
zmeny. Bývalý riaditeľ ZUŠ Tomáš Kečkéš, ktorý školu viedol
od júla 2015, sa výberového konania na svoje pôvodné miesto
nezúčastnil, nakoľko si chýbajúcu prvú atestáciu včas nedorobil. Rada školy si zvolila Zuzanu
Mičkeovú, ktorá na ZUŠ-ke pôsobí dlhé roky ako pedagogička
výtvarného odboru.

Primátorská kvapka krvi
Začiatkom júna sa v Zlatých Moravciach uskutočnila
už tradičná primátorská kvapka krvi. Tá sa u nás konáva
pravidelne raz za pol roka. Darovať najvzácnejšiu tekutinu prišli desiatky ľudí. Nechýbali tu ani motorkári zo
zlatomoravského Motoklubu Zubry.
Primátorská kvapka krvi sa konala v priestoroch starej knižnice Mestského strediska kultúry

Členovia Motoklubu Zubry.

a športu v utorok 6. júna 2017.
Odber sa realizoval od ranných hodín až do obeda. Podľa

Zuzana Mičkeová
„Teším sa na tú prácu, že
budem kolegom pomáhať,
stmeľovať ich a inšpirovať
v umeleckej práci,“ povedala
novopečená riaditeľka Zuzana Mičkeová. Zaujímalo nás,
či má v pláne spraviť na škole
nejaké výraznejšie zmeny. „Nič
zásadné meniť nebudem, ale
nejaké novinky by som rada
zaviedla. Hlavne u žiakov zaviesť rôzne akcie, vyjsť do mesta, s mestom bližšie spolupracovať a podobne,“ odpovedala
riaditeľka.
Zuzana Mičkeová má absolvovanú Vysokú školu

výtvarných umení v Bratislave
odbor voľná textilná tvorba. Na
zlatomoravskej ZUŠ-ke vyučuje
od roku 2001.
Všetkým zvoleným riaditeľkám bol menovací dekrét odovzdaný 29. júna 2017 a do svojich funkcií oficiálne nastúpili
1. júla 2017. Ich funkčné obdobie je päť rokov. „Všetkým želáme veľa zdravia a tvorivých
síl do ich práce,“ odkázala riaditeľkám Danuša Hollá z Oddelenia školstva a sociálnych
vecí z Mestského úradu Zlaté
Moravce.
Peter Klimant

vyjadrenia Márie Broďániovej z Národnej transfúznej
služby SR prišlo celkovo 42
darcov. „Z nich osem bolo
vyradených lekárom pred
odberom, krv tak darovalo 34
darcov. Z tohto počtu bolo
šesť prvodarcov,“ informovala Broďániová.
Oproti predchádzajúcej
Primátorskej kvapky krvi,
ktorá sa konala v decembri
2016, bol tak zaznamenaný
mierny nárast. Vtedy totiž
prišlo úspešne darovať krv
31 darcov, z toho boli dvaja
prvodarcovia.
Medzi ľuďmi, ktorí sa rozhodli prísť nezištne pomôcť
druhým formou darcovstva
tej najvzácnejšej tekutiny,
nechýbali ani zlatomoravskí

motorkári. „Členovia Motoklubu Zubry chodia pravidelne darovať krv, vždy keď
je primátorská kvapka. Tentokrát od nás prišlo darovať
krv celkovo deväť členov,“
povedal motorkár Stano Ivan,
podľa ktorého sa snažia vždy
prísť všetci ich členovia, ktorí
práve nemajú v danom termíne nejaké iné povinnosti.
Ako doplnila na záver
Broďániová, darovanie krvi
by malo byť považované každým človekom za humánny
a etický ľudský čin, nakoľko
nikto z nás nevie, kedy bude
on alebo jeho rodinný príslušník potrebovať krv na záchranu života.
Peter Klimant
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Deň detí v Zlatých Moravciach poznamenal dážď
Medzinárodný deň detí sme oslávili aj v Zlatých Moravciach. Pre naše ratolesti bol pripravený bohatý kultúrny
program, nečakane však zaúradovalo nepriaznivé počasie a celá akcia musela byť predčasne ukončená.
Oslava Dňa detí sa v Zlatých
Moravciach uskutočnila v nedeľu
4. júna v areáli Mestského parku
a na zlatomoravskom amfiteátri.
V parku boli pripravené viaceré
atrakcie ako kolotoče, maľovanie
na tvár, rôzne súťaže a športové
hry. Dokonca k nám zavítala i živá
ťava, s ktorou sa deti mohli odfotiť, prípadne sa na nej i povoziť.
Medzi ľuďmi sa prechádzali
maskoti Pat a Mat, dvojica kutilov
zo známej rozprávky, ktorí rozdávali malé darčeky. Na dopravnom
ihrisku mali deti možnosť povoziť
sa na silných mašinách s motorkármi z Motoklubu Zubry. Nechýbali ani tradičné ukážky práce hasičov a mestských policajtov.

Dážď
prerušil zábavu
Program oficiálne začal
o 15.00 hodine vystúpením
Kynologického klubu Zlaté
Moravce s ukážkami poslušnosti ich psov. Žiaľ, to bolo jediné vystúpenie, ktoré si deti
spoločne s rodičmi mohli na
amfiteátri pozrieť. Program totiž prerušil intenzívny dážď. „Je
to škoda. Mohlo to ešte aspoň
hodinku vydržať, dobre sme
sa zabávali,“ poznamenala Lucia, jedna z mamičiek, ktorá
i spoločne s ďalšími ľuďmi ešte
čakala na zlepšenie počasia.
To v š a k n e p r i c h á d z a l o a program na amfiteátri

Maskoti Pat a Mat.
i v parku bol definitívne zrušený. Ľudia však mali možnosť
ísť do divadelnej sály Mestského strediska kultúry a športu,
kde bolo presunuté interaktívne divadielko „Čin – čin,“ ktoré
sa malo pôvodne odohrať na
amfiteátri. Pozrieť si ho prišlo niekoľko desiatok ľudí. Tanečné vystúpenia CVČ a Old
Schol Brothers boli úplne

zrušené.
Podujatie ku Dňu detí v Zlatých Moravciach zorganizovalo Mestské stredisko kultúry a športu v spolupráci
s mestskými podnikmi, školami a školskými zariadeniami.
Sponzorsky prispela spoločnosť Secop.
Peter Klimant

Zberateľ bábik v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
Vo výstavných priestoroch Mestského múzea v Zlatých
Moravciach bola dňa 15. mája 2017 otvorená Výstava
bábik z celého sveta Jaroslava Burjaniva z Tlmáč. Autor
unikátnej zbierky a štyroch digitálnych kníh o Indii sa
venuje zberateľstvu spolu s manželkou celé desaťročia.

Jaroslav Burjaniv
Jaroslav Burjaniv pri príležitosti otvorenia výstavy usporiadal
prostredníctvom krásnych fotografií dve besedy. Porozprával
žiakom okolitých škôl a širokej
kultúrnej verejnosti o Záhadách
a zaujímavostiach Indie a cestovateľských zážitkoch z Ruska
a Egypta. V druhej najľudnatejšej

krajine sveta strávil pracovne
niekoľko rokov, odkiaľ si na Slovensko priniesol množstvo fotografií a krojované bábiky ako
darčeky pre rodinu. Vtedy ešte
netušil, že sa neskôr stanú jeho
zberateľskou vášňou.
Pri ďalšej návšteve Indie v roku
2001 pribudli do rodiacej sa

zbierky ďalšie bábiky, medzi
ktorými bola i Barbie v indickom
štýle. Zbierku tvoria bábiky pochádzajúce z 23 krajín a je ich
spolu 130. Prvú bábiku získal od
dievčaťa z Japonska ako študent
vysokej školy. Ďalšiu mu daroval
priateľ z Walesu. V zbierke má aj
Džina z rozprávky o Aladinovej
lampe z bývalého ZSSR. Najstaršou bábikou zbierky je bábika
v tekovskom kroji, ktorú získala
manželka od starých rodičov. Jaroslav Burjaniv v rokoch 2002 až
2004 pracoval pre OSN-UNIDO
na projektoch pre efektívnejšie
využívanie energií a znižovanie
odpadov v Petrohrade.
Po návrate na Slovensko zbierku obohatil o sadu ruských a japonských krojovaných bábik.
Ďalšie dva roky pracoval pre
OSN na podobnom projekte
v Uzbekistane. Keď pri návšteve Taškentu získal ďalšie bábiky

a z Írska skromnú vidiečanku
a zbierka začínala byť vzácna
a ojedinelá svojho druhu. Medzi vystavenými bábikami sú
i bábiky z Vietnamu, ktoré pani
Burjanivovej darovali študenti.
Autorova zbierka sa postupne
obohacovala o bábiky z Uzbekistanu, Litvy, Mexika, Vietnamu, Belgicka, Španielska, Egypta a iných krajín. Z dovoleniek
v Chorvátsku, Turecku a Grécku
mu pribudli do zbierky ďalšie
nové bábiky. Bábiku zo Senegalu získal z etno trhu v Taliansku.
K zberateľským skvostom autorovej výstavy nechýbajú ani
naše krásne krojované bábiky
v ľudových krojoch zo všetkých
kútov Slovenska. Výstava bábik
z celého sveta Jaroslava Burjaniva potrvá do 14. júla 2017.

Anton Kaiser
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Medzinárodné stretnutie troch speváckych zborov Carmina Vocum

Dragana Novakovič - Vujtas, Mario Kudel,
Zuzana Hudecová Molnárová
Priateľské stretnutie troch
zmiešaných zborov Carmina
Vocum sa rozozvučalo v popoludní dňa 13. mája 2017
v kostole sv. Michala v Zlatých Moravciach. V prekrásnom kostole so sakrálnou

akustikou sa stretli tri zbory
s rovnakým menom, a tak naštartovali kontinuálnu umeleckú spoluprácu na medzinárodnej úrovni.
Zmiešaný zbor Carmina Vocum zo Zlatých Moraviec pod

vedením zbormajsterky Zuzany Hudecovej Molnárovej, tak
získal priateľov z Prahy pod vedením zbormajsterky Dragany Novakovič- Vujtas a Kyjova pod vedením zbormajstra
Maria Kudelu. Odzneli skladby
svetových i domácich autorov
na vysokej umeleckej úrovni.
Zlatomoravčania, ktorí inklinujú k tomuto vznešenému
druhu umenia, si iste prišli na
svoje a rezonuje im harmónia vokálnych zoskupení ešte
stále v mysliach. Neopakovateľné stretnutie bolo zavŕšené spoločne predneseným
dielom G. Verdiho: Nabucco
- Va pensiero, kde mohlo publikum vnímať silu osemdesiatich spevákov.
Oba hosťujúce zbory srdečne prijal aj primátor mesta

Zlaté Moravce Dušan Husár
a deň bol úspešne ukončený milou recepciou v hoteli
Eminent, kde si všetci mohli
vymeniť názory a skúsenosti a plánovať ďalšie spoločné
stretnutia či už v Prahe, alebo
v Kyjove.
Stretnutie a koncert troch
zborov zožal veľký úspech.
V tento májový deň hudba
spájala národy, tvorila nové
priateľstvá a otvárala srdcia.
„Navždy nechajme znieť
hudbu, nech prehluší nemoc
tejto doby, pretože len ona je
priamym odrazom láskyplnej
nekonečnosti vesmíru.“
Mgr. Zuzana Hudecová
Molnárová, zbormajster
zmiešaného speváckeho
zboru Carmina Vocum

Trojkolovrátkovanie v Kúpeľoch Nimnica
V sobotu 10. júna 2017 sa
v Kúpeľoch Nimnica zišli
folkloristi z rôznych regiónov Slovenska, čoho dôkazom boli rôzne pestré
kroje. Návštevníkom pripravili program ZASPIEVA J SI ĽUDOVKU naživo
plný veselých aj smutných
ľudov ých piesní sprevádzaných akordeónmi, heligónkou, aj ozembuchmi
a tamburínou.
Organizátormi boli Kúpele NIMNICA a OKIENKO
SNOV Elenn Waltersteinovej, účinkujúcimi tri folklórne skupiny s názvom
KOLOVRÁTOK , preto na
pódiu dominoval drevený
kolovrátok a túto „ľudovkovú“ akciu sme naz vali
TROJKOLOVRÁTKOVANIE.
Každá skupina zaspievala
najprv svoju „hymnu“, potom niekoľ ko p ek ných

ľudových piesní. Aj si zatancovali. Samozrejme, zaspievali si aj spolu – najprv
znelku programu Zaspievaj
si ľudovku naživo, ktorou je
pieseň Ondava, potom pieseň, v ktorej sa predstavili
(text napísal Jožko Vencel)
a po blokoch jednotlivých
skupín zaznela na záver spoločne zaspievaná známa
pieseň Močila konope. Pred
hlavným programom, a aj
po ňom, si folkloristi veselo
spievali v Pitnom pavilóne
spolu s návštevníkmi Kúpeľov Nimnica.
Naše mesto Zlaté Moravce
úspešne reprezentoval KOLOVRÁTOK z Prílep (vedúca
Irenka Vencelová), od Piešťan
prišiel KOLOVRÁTOK z Drahoviec (vedúci Janko Turan)
a od Trenčína KOLOVRÁTOK z Melčíc-Lieskového
(vedúca Olinka Holásková).

Ďakujem Kúpeľom NIMNICA za reklamu na plagátoch, poskytnutie sály
a občerstvenia, kultúrnej
referentke Mirke Boško vej za pomoc a spoluprácu, účinkujúcim za výborne pripravené vystúpenia,
dobrú zábavu, pekné ruže
a darček y, návštevníkom

za zaplnenú sálu a často
sa opakujúci veľký potlesk
a tiež množstvo pochvál
po skončení nášho programu. Moderovalo sa mi naozaj skvelo.

Mgr. Elenn Waltersteinová
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Mesto ocenilo najúspešnejších žiakov a pedagógov
Na sklonku školského roka 2016/2017 ocenilo Mesto
Zlaté Moravce žiakov a učiteľov zo zlatomoravských škôl,
ktorí svojou prácou a šikovnosťou výrazne reprezentovali naše mesto na celonárodnej i medzinárodnej úrovni.
Slávnostné ocenenie najúspešnejších žiakov a pedagógov sa uskutočnilo v utorok 13. júna 2017 v obradnej
sále Mestského strediska
kultúry a športu. V úvode
slávnosti všetkých prítomných privítal primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár.
„Veľmi rád si vždy prečítam
o vašich úspechoch. Vždy
sa poteším ako primátor
mesta, pretože šírite dobré meno Zlatým Moravciam
a reprezentujete ich, za čo
vám všetkým chcem poďakovať. Dostať sa až na ten
pomyselný vrchol, nie je ľahké. Vyžaduje si to veľa vašej
práce, vzdelávania sa navyše
od toho, ako sú nastavené
učebné osnovy. Za to vám
patrí ozaj vďaka. Nielen vám,
ale aj vašim pedagógom,“
poďakoval sa Husár vo svojom príhovore.
Ocenenie si z jeho rúk

prevzali žiaci a pedagógovia
z desiatich základných a stredných škôl zo Zlatých Moraviec,
z každej školy dvaja žiaci a jeden učiteľ. „Žiakov a pedagógov si navrhovala každá škola
na základe dosiahnutých výsledkov,“ povedala Danuša
Hollá, vedúca školstva a sociálnych vecí zo zlatomoravského mestského úradu.

Ocenení žiaci
Za školský rok 2016/2017 boli
ocenení títo žiaci: Základná
škola (ZŠ) Mojmírova - Miroslava Halásová, Natália Novotová; ZŠ Pribinova - Ema
Belicová, Marianna Horváthová; ZŠ Robotnícka - Nina Hricová, Alica Starobová; ZŠ sv
Don Bosca-Zuzana Skubeňová, Henrieta Šulková; Základná umelecká škola Zlaté
Moravce - Filip Tonka, Alexander Gajdoš; Gymnázium
Janka Kráľa -Jakub Chrenko,

Ocenení žiaci a pedagógovia.
Emília Beniačiková; Obchodná akadémia Zlaté Moravce -Petra Caková; Stredná
odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb- Adam Ondriaš, Katarína Sviteková; SOŠ
technická - Štefan Culík, Kristirán Krta; SOŠ polytechnická - Marek Horniaček, Martin
Brodziansky.

Ocenení
pedagógovia
Za školský rok 2016/2017
boli ocenení títo pedagógovia: ZŠ Mojmírova -Mgr.
Helena Kuťková; ZŠ Pribinova - Ing. Miriam Bezušková;

ZŠ Robotnícka -PaedDr.
Hana Verešpejová; ZŠ sv
Don Bosca-Mgr. Ján Očovay; Základná umelecká škola Zlaté Moravce
- Mgr. Michaela Borčinová;
Gymnázium Janka Kráľa - Mgr. Jozefína Kováčová;
Obchodná akadémia Zlaté Moravce -Mgr. Ľubomír
Balko; SOŠ obchodu a služieb - Ing. Gabriela Ondrejmišková; SOŠ technická Mgr. Stanislav Kramár; SOŠ
polytechnická -Ing. Peter
Levický.
Peter Klimant

Projekt Slovenského Červeného kríža v Materskej škole Dúha
V školskom roku 2016/2017 sa v Materskej škole Dúha
na Žitavskom nábreží uskutočnil Národný projekt Mládeže Slovenského Červeného kríža– Dorotka a jej priatelia, vďaka ktorému sa deti mohli naučiť veľa dôležitých
vecí, ktoré môžu pomôcť aj pri záchrane ľudského života.
Cieľom projektu Dorotka a jej
priatelia je výučba prvej pomoci
hravou formou. Určený je pre
predškolákov. Sedenia s deťmi
sa konali v zlatomoravskej materskej škole počas školského
roka vždy jedenkrát mesačne.
„Učili sme deti základy poskytovania prvej pomoci v prípade zlomenín, popálenín, rezných rán, poštipnutia hmyzom.

Naučili sme ich, ako volať rýchlu
zdravotnú pomoc a ako správne
robiť kardioplumonálnu resuscitáciu. Taktiež sme viedli diskusie
o tom, ako predchádzať rôznym
ochoreniam a zraneniam a ako
sa o seba správne starať,“ povedala koordinátorka a vedúca
projektu v Zlatých Moravciach
Simona Koščová, študentka
Gymnázia Janka Kráľa (GJK),

ktorá na projekte pracovala spoločne s ďalšími tromi študentmi
- Alexandrom Gajdošom, Zuzanou Majlátovou a Radoslavou
Dankovou. Všetci menovaní sú
dobrovoľníci Skupiny Mládeže
Slovenského Červeného kríža
pri GJK v Zlatých Moravciach.
Projekt sa však nerealizoval
v celej materskej škole. Zapojená bola len jedna trieda. Ako
pre nás povedala mladá koordinátorka, zúčastnené deti boli
usilovné, pozorné a aktívne sa
zapájali do diskusií a cvičení. „Za
nás, dobrovoľníkov, môžem povedať, že sme sa na stretnutia

s nimi vždy tešili a užívali sme
si priateľskú atmosféru, ktorá
v škôlke vládla,“ hovorí Koščová.
Tá zároveň dodala, že s projektom chcú v škole pokračovať aj v budúcom školskom
roku. Dokonca uvažujú, že by
jeho pôsobenie rozšírili aj na
iné materské školy v Zlatých
Moravciach. „Sme veľmi radi,
že sme mali prostredníctvom
tohto projektu možnosť odovzdať naše znalosti a skúsenosti
aj tým najmenším,“ povedala na
záver Koščová.
Peter Klimant
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Rozprávkový Deň detí na Pribinke s nádychom charity
Motorky, futbalisti ViOn-u i koncert zlatomoravskej
kapely Inside. Základná škola na Pribinovej ulici oslávila
Deň detí naozaj vo veľkom štýle. Nešlo však len o zábavu
a šport. Celá akcia mala i charitatívny rozmer.
Tretí ročník Rozprávkového
Dňa detí na Pribinke sa uskutočnil vo štvrtok 1. júna 2017.
Akciu pre deti zorganizovalo
Občianske združenie (OZ) rodičov a priateľov školy spoločne s vedením Pribinky.

Bohatý program
Pre žiakov školy boli od
rána pripravené zábavné
stanovištia, tvorivé dielne
Mestského strediska kultúry
a športu, deťom sa previedli
motorkári z Motoklubu Zubry, futbalisti FC ViOn-u Zlaté
Moravce – Vráble na čele s kapitánom klubu Petrom Orávikom, boxeristi z tréningového
centra JABA, tanečná skupina
Street Lup, policajti i hasiči. Na
deti čakalo i veľké hudobné
prekvapenie, svoj koncert tu
odohrala známa zlatomoravská kapela Inside.
Starší žiaci si počas dňa už
dokonca mohli aj trošku zapremýšľať nad svojou stredoškolskou budúcnosťou.

Predstaviť sa im totiž prišli tri
stredné školy z nášho mesta.
„Prišli študenti a pedagógovia zo Strednej odborne školy (SOŠ) technickej, SOŠ polytechnickej a SOŠ obchodu
a služieb. Tieto školy tu hravou formou predviedli učebné a študijné odbory, ktoré sa
na ich pôde vyučujú,“ povedala Mária Ďurčeková z OZ rodičov a priateľov školy.

Charitatívny
rozmer
Rozprávkový Deň detí na Pribinke však nebol len o zábave, športe či učení. Tento ročník bol výnimočný tým, že deti
okrem poriadneho oslávenia
svojho sviatku mohli zároveň
pomôcť nadácii Anjelské krídla. „Pre túto nadáciu mohli priniesť rôzne veci ako hračky,
drogériu, naozaj hocičo, čo by
mohlo pomôcť deťom, ktoré
sa nemajú tak dobre ako ony,“
povedala riaditeľka Pribinky
Lenka Herdová, podľa ktorej

boli zástupcovia nadácie Anjelské krídla dojatí z veľkého
množstva vecí, ktoré sa podarilo vyzbierať.
Tí sa celej akcii zúčastnili
i osobne. „Veľká vďaka celému tímu Základnej školy Pribinova a týmto úžasným ľuďom – rodičom aj učiteľom.
Nepočítali sme s takouto veľkosťou zbierky, s takou ústretovosťou rodičov a učiteľov.
Sme milo prekvapení a veríme, že táto spolupráca bude
medzi nami aj naďalej,“ povedal Slavomír Mlích z nadácie
Anjelské krídla.
Podľa slov jeho kolegyne Simony Pekárovej budú všetky vyzbierané veci rozdelené
medzi deti, ktorým nadácia

pomáha. „Ide zhruba o dvadsať rodín z celého Slovenska.
Všetky tie veci roztriedime
podľa potrieb. Plienky pôjdu
menším, hračky väčším a podobne,“ vysvetľuje Pekárová.
Nadácia Anjelské krídla pochádza zo Žiliny. Podľa riaditeľky Lenky Herdovej ju zo
zlatomoravskou školou spojili rodičia. „Prišli za nami rodičia
našich žiakov, či by sme mohli
podporiť túto nadáciu, na čo
sme my reagovali kladne. Boli
sme veľmi radi, že nás oslovili, a teda hneď sme sa zapojili
a skĺbili to s Dňom detí, aby
deti videli, že nie všetky deti
sa majú tak dobre ako ony,“
povedala riaditeľka.
Peter Klimant

Rozprávkové kráľovstvo v Detskom  zariadení Viktorka
Deň detí. V tento deň bolo
v  Detskom zariadení Viktorka,
na Hviezdoslavovej ulici poriadne veselo. Detské ihrisko sa premenilo na rozprávkové kráľovstvo. Z rozprávky do rozprávky
sa presúvali deti počas celého
dopoludnia.
Starostlivo pripravené kulisy,
ktoré znázorňovali rozprávky ako
o Medovníkovom domčeku,
o Janovi a fazuli, o Troch prasiatkach, o Palculienke a o Červenej
čiapočke. Aby radosť detí bola čo
najväčšia, sa pričinil celý kolektív,

pani učiteľky, pani upratovačka,
ba aj pani kuchárka znázorňovali
hlavné postavy z rozprávok.
O výzdobu sa postarali pani
učiteľky Zuzana Heldáková
a Mária Valkovičová. Deti mali
v každej rozprávke niekoľko súťažných disciplín, bolo naozaj veselo. Po krátkom poludňajšom
odpočinku ich čakalo divadlo
o Psíčkovi a mačičke, ktoré sa im
veľmi páčilo. Počasie bolo pekné, tak si deti užili svoj veľký deň.
Detské zariadenie Viktorka
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Športový Deň detí na Mojmírke
Sviatok detí bol s miernym oneskorením naplno oslávený aj na Základnej škole Mojmírova 2, Zlaté Moravce.
Žiaci sa obliekli do športového a vybehli do areálu školy, kde na nich čakal kopec rôznych športových atrakcií
i nemalá dávka histórie.
Deň detí sa na Mojmírke slávil jemne oneskorene, v pondelok 5. júna 2017. Škola posunula oslavu detského sviatku
na tento termín z toho dôvodu, aby si ju mohli užiť všetci žiaci, nakoľko 1. júna sa nachádzali až dve triedy v škole
v prírode.
Počas oslavy bolo od ranných hodín až do obeda na
Mojmírke živo, vyučovanie
neprebiehalo, deti sa zabávali vonku. „Miesto sladkostí sme
deťom objednali pohybové
atrakcie,“ povedala riaditeľka

školy Viera Striešková, podľa
ktorej si žiaci mohli vychutnať športové aktivity už aj po
minulé roky, tento ročník však
išlo čisto o šport. „Myslím si, že
je to zaujímavejšie a zdravšie.
Deti sú naozaj spokojné,“
zhodnotila Striešková.
Športové aktivity boli rozdelené do dvoch skupín –
moderné a historické. V rámci moderných si žiaci mohli
zaskákať na malých trampolínach, či vyblázniť sa na stacionárnych spinningových bicykloch, v oboch prípadoch pod

dozorom skúsených trénerov.
Okrem toho boli po areáli rozmiestnené ďalšie stanoviská,
kde si deti mohli zahrať kolky, zabehať si cez prekážkovú
dráhu, či zakopať si s futbalovými loptami.
Na školskom ihrisku sa o zábavu starala historicko–umelecká skupina Bojník, ktorá si
pre žiakov pripravila dobový

športový program. Deti si
mohli skúsiť lukostreľbu,
netradičné rozbíjanie orechov
kladivom, rytierske súboje
a ďalšie zaujímavé stredoveké
hry. Kombinácia historicky –
moderného športového Dňa
detí na Mojmírke bola ukončená pol hodinu po obede.
Peter Klimant

Materská škola Štúrova a jej Deň detí
Aj slniečko sa vo štvrtok 1.
júna 2017 usmievalo na našich šikovných škôlkarov. Počas dňa, ktorý patrí iba im
– Deň detí, si užili na školskom dvore veselé športové
dopoludnie. Čakali ich rôzne
súťaže, športové disciplíny
a hlavne zábava.
A ako sa na takýto sviatok
patrí, nechýbala dobrá zábava, sladké prekvapenie
a samozrejme všetci naši
športovci dostali za odmenu medailu.
Ale to ani zďaleka nebol
koniec našich osláv. Aby si
každý užil do sýtosti, pokračovali sme aj v piatok. Teraz
už aj s rodičmi, súrodencami
a kamarátmi sme si užili horúce popoludnie v materskej
škole.
Popoludnie sme odštartovali spoločným tancom, a potom prišlo jedno

prekvapenie za druhým.
Zavítala medzi nás Simsalala, s ktorou sme si veselo
zaspievali, zatancovali a zahrali na hudobné nástroje.
No a čo si deti najviac želali na osvieženie po takomto

výkone? No predsa zmrzlinu... Deti čakalo na stolíkoch
občerstvenie, a to sa už rozbiehala naša tradičná opekačka. Mamičky, oteckovia,
ale aj deti opekali dobroty
a medzitým boli škôlkari

obdarovaní. Každé dieťa si
odnášalo okrem zážitkov aj
milé lopty, s ktorými mohla
zábava pokračovať aj doma.
Ivana Micheličová
MŠ Štúrova
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„Čítajte s nami“ v Mestskej knižnici
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach usporiadala pre
žiakov 2.-4. ročníkov základných škôl v našom meste už
po deviatykrát čitateľskú súťaž „Čítajte s nami,“ ktorá sa
konala v mesiacoch marec - máj.
Súčasná doba rozvoja informačných technológií so sebou
prináša pokles záujmu o knihy,
knižnicu a čítanie. Cieľom našej súťaže je prilákať do knižnice čo najväčší počet detí
a vzbudiť u nich záujem o knihy a čítanie. Vyhodnotenie sa
uskutočnilo dňa 15. júna 2017
v priestoroch knižnice. Tento
rok sa do súťaže zapojilo 14
tried zo všetkých základných
škôl v Zlatých Moravciach. Celkový počet žiakov, ktorí sa zapísali do knižnice a v rámci súťaže knižnicu aj navštevovali,
bol 268 a spolu si vypožičali
939 kníh.
Súťažné triedy boli rozdelené do troch kategórií podľa
ročníkov. Pri hodnotení sme
brali do úvahy rôzne kritériá,
napr. počet žiakov zapísaných

do knižnice, návštevu knižnice
spoločne aj individuálne, počet prednesov o prečítaných
knihách pri spoločnej návšteve
knižnice, počet vypožičaných
kníh a body sa prideľovali tiež
za praktické a kvízové otázky.
Vyhodnotili sme tiež najlepšieho čitateľa v triede. Vyhodnotenia súťaže sa zúčastnili
zástupcovia súťažiacich tried
v sprievode pani učiteliek.
Víťazné triedy si prevzali
diplomy, vecné ceny a sladké odmeny. Najlepší čitatelia
boli odmenení knihou. Ceny
zabezpečila a odovzdala riaditeľka Mestského strediska
kultúry a športu Simona Holubová, ktorej patrí naše poďakovanie. Zároveň ďakujeme
pani učiteľkám všetkých zapojených tried, bez ich ochoty by

sa súťaž nemohla uskutočniť
a už teraz sa tešíme na ďalšiu
spoluprácu. Veríme, že súťažou
sme motivovali deti k čítaniu
kníh a naďalej budú našu knižnicu radi navštevovať.
Výsledky 9. ročníka čitateľskej súťaže „Čítajte s nami“,
rok 2017:
1. kategória 2. ročníkov:
Do súťaže sa zapojili tieto triedy
2. roč. ZŠ sv. Don Bosca, 2.A ZŠ
Mojmírova, 2.A ZŠ Pribinova, 2.A
ZŠ Robotnícka. V tejto kategórií
sa na prvom mieste umiestnil 2.
roč. ZŠ sv. Don Bosca.

2. kategória 3. ročníkov:
Do súťaže sa zapojilitriedy:3.A
ZŠ Pribinova, 3.B ZŠ Pribinova, 3. roč. ZŠ sv. Don Bosca,
3.A ZŠ Mojmírova, 3.B ZŠ
Mojmírova, 3.C ZŠ Mojmírova. Víťazom sa stala 3.A ZŠ
Pribinova.
3. kategória 4. ročníkov:
Do súťaže sa zapojili 4.B ZŠ
Pribinova, 4.A ZŠ Mojmírova, 4. roč ZŠ sv. Don Bosca,
4.A ZŠ Robotnícka. Na prvom
mieste sa umiestnila 4.B ZŠ
Pribinova.
Anna Šútorová,
vedúca knižnice

Úspešný polrok tanečného odboru DANCINY Základnej umeleckej školy
Tanečný odbor Základnej
umeleckej školy v Zlatých Moravciach DANCINY sa v tomto školskom roku teší veľkým
úspechom a mnohým krásnym vystúpeniam. Mladý odbor umelecky vedie šikovná

a ambiciózna učiteľka Michaela Borčinová. Učí svojich žiakov láske k umeniu a k umeleckým výkonom, mottom,
ktorým sa riadia, vštepuje
všetkým svojim žiakom: „Nesnažím sa tancovať lepšie ako

ostatní – snažím sa tancovať
lepšie ako ja sám.“ Michail
Baryšnikov
V súčasnosti sa DANCINY
venujú scénickému a modernému tancu, v ktorom
žiaci dosiahli veľké úspechy
a reprezentovali tak školu
na celoslovenskej úrovni.
Na postupových tanečných
súťažiach si tento školský rok
vybojovali 8 prvých miest,
1 druhé miesto a 1 tretie
miesto.
Vyvrcholením školského
roku bola veľkolepá tanečná show, kde sa odprezentovali všetci žiaci tanečného
odboru. Dňa 14. júna 2017
patrilo javisko mestského

kultúrneho strediska iba tanečníkom DANCINY a oni si
to patrične užili. Tancovali
pre žiakov zlatomoravských
škôl a škôl z blízkeho okolia
a popoludňajšie predstavenie bolo venované rodičom,
priateľom a divákom ako poďakovanie za pomoc a podporu počas celého školského roka.
Žiaci odtancovali tri nádherné predstavenia plné
tanca, skvelej hudby, choreografií, radosti a krásnych
kostýmov, ktoré boli umocnené a podporené skvelou
technikou mestského kultúrneho strediska.
ZUŠ
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Andrej Radlinský – oduševnený intelektuál a organizátor
slovenského národného života
V našich dejinách máme osobnosti, bez ktorých by náš
národ bol dnes len mŕtvou spomienkou v encyklopédiách
histórie strednej Európy, a ktorých život by dnes obsiahol pokojne aj životné cesty desiatich dnešných smrteľníkov. Medzi ne určite patrí aj národný buditeľ Andrej
Radlinský, pričom práve tento mesiac ubehne 200 rokov
od jeho narodenia.

Miloslavom Hurbanom, Michalom Miloslavom Hodžom
a ďalšími má veľký podiel na
vytvorení spoločného jazyka a zjednotení kultúrneho
a literárneho života. Bol vedúcou postavou pri založení
najstaršej kultúrnej ustanovizne slovenského národa
Matice slovenskej v Martine
(1863) a slovenského vydavateľského rímskokatolíckeho Spolku sv. Vojtecha
(1870). Napísal a vydal vyše
40 kníh.

Náboženskoosvetová
činnosť

Pamätná tabuľa z kostola sv. Michala archanjela.

Pamätná tabuľa v
Zlatých Moravciach
Pričom dva roky jeho života
sú bytostne spojené aj s našim
mestom, kde v rokoch 18421843 pôsobil ako rímskokatolícky kaplán. V Zlatých Moravciach mu bola 5. septembra
1994 slávnostne odhalená
pamätná tabuľa na rímskokatolíckom farskom Kostole sv.
Michala archanjela, ktorá je
dnes umiestnená na ľavej strane steny vo vonkajšej hlavnej
vstupnej chodbe kostola.

Aktívna mladosť
Narodil sa 8. 7. 1817 v Dolnom Kubíne do národne
uvedomelej rodiny. Promoval v roku 1840 na Pázmáneu
vo Viedni s vysokoškolským
diplomom z teológie. V roku

1841 získal doktorát z filozofie
na peštianskej univerzite. Po
ukončení štúdia pôsobil ako
kaplán najprv v Budíne, ďalej
u nás v Zlatých Moravciach
a nakoniec šesť rokov v Banskej Štiavnici, odkiaľ musel
v roku 1849 tajne utiecť ako
„pansláv“ počas revolúcie do
Viedne, keďže vtedajšia vládnuca trieda ho považovala za
nepriateľa štátu.

Jeden zo štúrovcov
Ani vo Viedni Andrej Radlinský nezaháľal a v revolučných časoch aktívne hájil
a zastupoval práva Slovákov.
S Danielom Lichardom spoluredigoval Slovenské noviny a rovnako vydával časopis
Cyrill a Method. Spolu s Ľudovítom Štúrom, Jozefom

V roku 1851 mu v yšla zbierka rusk ých kázní
Sobranije rusk ich pro povedej spolu s rusko -nemecko-latinským slovníkom, ktor ý mal uľahčiť
ich čítanie. V 50. rokoch 19.
storočia rovnako vydával
Prostonárodnú bibliotéku,
k torá bola publikovaná
v šiestych zväzkoch. Prvý
zväzok obsahoval astronómiu, zemepis, prírodopis
a f yziku, ale aj vianočné
spevohr y od Emmanuela Sasinka. Spolu s Jánom
Palárikom od roku 1850
v ydával t ýždenník Cyrill
a Method, ktorý prehlboval náboženské vedomosti, prebúdzal národné povedomie a šíril myšlienku
spolupráce slovensk ých
katolíkov a evanjelikov na
Slovensku.
Z náboženského hľadiska
je najhodnotnejšie Radlinského dielo Nábožné výlev y, k toré bolo v ydané
v roku 1850 a neskôr bolo
preložené do nemčiny
a maďarčiny, pričom bolo

po dlhé desaťročia skutočnou encyklopédiou náboženských vedomostí.

Školník – životné
dielo
Jeho najväčším životným
dielom je encyklopedický
zborník Školník (1871), ktorý obsahoval astronómiu,
geografiu, fyziku, históriu,
biológiu, agronómiu, hodvábnictvo a právo. Učebnica mala 316 strán a 12
strán obrázkov a bola významným prostriedkom
pri pozdvihnutí vzdelanostnej úrovne slovenského národa.

Kľúčový
predstaviteľ
slovenského
národného života
V päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch 19. storočia svojimi všestrannými
schopnosťami sa podieľal na literárnom a spoločenskom živote a má nezabudnuteľné zásluhy pri
napomáhaní rozvoja slovenského školstva, najmä
pri jeho záchrane.
Zomrel náhle 26.4.1879 vo
veku nedožitých 62. rokov
a je pochovaný v Kútoch.

Jeho odkaz pre nás
Svojím aktívnym a oduševneným životom a nezištnou celosp olo čenskou
prácou v prospech slovenského národa môže byť nepochybne príkladom aj pre
dnešné generácie mladých
ľudí.

JUDr. Martin Kováč
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov 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 vo
vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
g nebytové priestory o výmere 43,90 m2 v budove so súpisným číslom 444 (Dom služieb),
nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č.
3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov:
kancelárie na administratívne účely, ostatný maloobchod.
g nebytové priestory o výmere 7,11 m² v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna
budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: skladové priestory.
g nebytové priestory o výmere 22,38 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna
budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. 07. 2017 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov 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

Oznam Mestskej knižnice
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach oznamuje, že bude od 3. júla do 15. septembra 2017
zatvorená z dôvodu inventarizácie knižničného fondu.

Riadková inzercia
Spevácka skupina Babička príjme ženy, prípadne aj mužov do svojich radov. Záujemcovia hláste
sa na telefónne číslo 0905 770 248 u vedúcej súboru Márie Bencovej.
38/2017
Ponúkame montáž slovenských slnečných kolektorov s možnosťou dotácie až do výšky 1750
EUR. Info: 0944 545 923 0905 768 051
37/2017
Predám budovu v Zlatých Moravciach, novostavba, centrum - pri Pošte, všetky siete, zateplená, prízemie 78m², podkrovie 78m², využitie - bytové a nebytové priestory, 69000,-€ alebo dohodou 0902672387.
Predám starší dom, centrum ZM - pri pošte, tehla, všetky siete - voda, elektrina, plyn, kanalizácia, 95m², 33000,-€ alebo dohodou, 0902672387.
Predám budovu -dom, centrum, 63m²- prízemie, 63m² - podkrovie, novostavba, zateplená,
všetky siete, 65000,- €, možná dohoda, 0902672387.
39/2017

Program
KINA TEKOV
n Ja zloduch 3 - 1.až 16. 7.
sobota 17.00, nedeľa 17.00, až
po 16. 7. denne o 17.00 - 4 €
n Brloh - 1.- 2. 7 - sobota
19.00, nedeľa 19.00 - 4 €
n Chatrč - 4.- 5. 7 - utorok
19.00, streda 19.00 - 4 €
n Spider-man – Návrat
domov - 6.- 7.- 8. 7 -štvrtok
19.00, piatok 19.00, sobota
19.00 - 4 €
n 47 metrov - 9.- 10. 7
nedeľa 19.00, pondelok 19.00
-4€
n V utajení - 11.- 12. 7 - utorok 19.00, streda 19.00 - 4 €
n Vojna o planétu opíc
- 13.- 14.- 15. 7 -štvrtok 19.00,
piatok 19.00, sobota 19.00 - 4 €
n Láska stojí za všetko 16. - 17. -18. 7 - nedeľa 19.00,
pondelok 19.00, utorok 19.00
-4€
n Oklamaný - 18.- 19. 7.
utorok 18.00, streda 19.00 - 4 €
n Dunkirk - 20.- 21.- 22. 7.
- štvrtok 19.00, piatok 20.00,
sobota 19.00 - 4 €
n Valerian a Mesto
tisícich planét - 21. 7., 23.- 24.
7. - piatok 17.30, nedeľa 19.00,
pondelok 19.00 - 4 €
n Bocian Riško - 22. - 23.
a 28. - 29. - 30. 7. - sobota 17.00,
nedeľa 17.00, piatok 17.00, sobota 17.00, nedeľa 17.00 - 4 €
n Srdcu nerozkážeš
26. 7. - streda 19.00 - 4 €
n Baby driver - 27. - 28. 7.
-štvrtok 19.00, piatok 19.00 - 4 €
n Ako sa stať zlatokopom
- 29. - 30. 7. - sobota 19.00,
nedeľa 19.00 - 4 €
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Informácia o voľných
nebytových priestoroch
Mesto Zlaté Moravce, zast. PaedDr. Dušanom Husárom, primátorom mesta, si týmto dovoľuje zverejniť zoznam voľných nebytových priestorov v majetku mesta Zlaté
Moravce, ktoré sú k dispozícii na prenájom:
Administratívna budova so súp. č. 1330, ,,Daňový
úrad“, Hviezdoslavova ulica č. 183
Prízemie: nebytový priestor č. 002 o výmere 7,11 m2
1. poschodie: nebytový priestor č. 111 o výmere 17,50 m2
3. poschodie: nebytové priestory č. 304-315, každý o výmere
17,50 m2
Budova so súp. č. 2087, ,,CENTRUM ŽITAVA“, Hviezdoslavova ulica č. 64
Prízemie: nebytový priestor o výmere 14,20 m2
1. poschodie: nebytový priestor o výmere spolu 400,00 m2,
z toho:
287,00 m2- nebytové priestory využívané ako maloobchod
113,00 m2- nebytové priestory využívané ako výstavná plocha
pred predajňou
Budova so súp. č. 1572, ,,Stredisko občianskej vybavenosti“, Duklianska 2/A a 2/B
1.poschodie vchod 2/A: nebytový priestor o výmere 84,84 m2
nebytový priestor o výmere 80,83 m2
1.poschodie vchod 2/B: nebytový priestor o výmere 44,00 m2
nebytový priestor o výmere 35,00 m2
štyri nebytové priestory, každýo výmere 18,00 m2
Budova so súp. č. 444, ,,Dom služieb“, Ul. Sládkovičova 1
1. poschodie: nebytový priestor o výmere 237,63 m2
Budova so súp. č. 2062, ,,CVČ“, Ul. Rovňanova č. 7
Prízemie: nebytový priestor o výmere 128,46 m2
Predajný stánok bývalý ,,TIK“ na Ul. Námestie Hrdinov
-nebytový priestor o výmere 17,40 m2
Bližšie informácie o prenájme získate na webovej
stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu,
(Mestský úrad; Predaj, prenájom), prípadne na telefónnom č. 037/69 239 22.
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Prerušenie dodávok TÚV
Váš dodávateľ tepla Prvá energetická a teplárenská spoločnosť
z dôvodu opravy centrálneho zdroja výroby TÚV v dňoch od 24.
7. 2017 do 28. 7. 2017 prerušuje dodávku teplej úžitkovej vody
(ďalej TÚV) všetkým našim odberateľom pripojených na centrálny zdroj tepla CTZ biomasa v Zlatých Moravciach. Prerušenie
dodávky TÚV sa netýka bytových domov na ul. Tekovská 51,
Kalinčiakova 2 - 10, ktoré majú vlastnú výrobu TÚV.

Mestské stredisko kultúry a športu
Program na mesiac júl:
8. júl 2017 od 18,00 hod. (v sobotu) - „Rockový koncert“ –
Mestský amfiteáter Zlaté Moravce, vstupné zdarma
29. júl 2017 od 15,00 hod. (v sobotu) - „Zašportuj si s nami“
- športové podujatie pre deti a rodičov na Mestskom štadióne
v Zlatých Moravciach

Pripravujeme v mesiaci august:
„Kultúrne leto“
12. august 2017 od 18,00 hod. (v sobotu) – „Slnečný rockový koncert“ - Mestský amfiteáter Zlaté Moravce, vstupné zdarma
19. august 2017 od 11,00 hod. (v sobotu) – „Súťaž vo varení
gulášu“ – 2. ročník - Mestský štadión Zlaté Moravce
28. august 2017 o 15, 00 hod. (v pondelok) – „Výročie SNP“
- program pri pamätníku hrdinov
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Smútočné
oznámenie
S hlbokým žiaľom v srdci
oznamujeme, že nás dňa
14. 6. 2017 navždy opustil
náš milovaný manžel,
syn, brat, otec

Ľuboš „Konik“
Krogman.

Spomienka

Spomienka

„Je to už osem rokov, čo nie
si s nami, zabudnúť nemôže
rodina, známi. Na hrobe kytica, kahanec svieti, spomienka
manželky a tvojich detí.“

Dnes doma je tak ticho ako
nikdy predtým...
nie je tu Tvoj hlas, ani smiech...
a kroky pri dverách...
tak čo mohlo byť viac, ako
cítiť Ťa pri nás?
...na chvíľu vrátiť čas...
Stojíme tam, kde si Ty predtým stál...
...to miesto hreje, lebo si ho
predtým hrial...
V sebe nosím to čo si mi s láskou dal...
Náš dom je prázdny ako nikdy predtým...
...na chvíľu vrátiť čas...

Dňa 6. júla 2017 sme
si pripomenuli ôsme
výročie úmrtia manžela, otca, starkého

Jozefa Šutku.

Ďakujeme všetkým priateľom, známym a motorkárom z klubu Zubry, ktorí sa
s naším drahým zosnulým
prišli rozlúčiť dňa
17. 6. 2017. Odpočívaj
v pokoji. Smútiaca
rodina Krogmanová.
34/2017

Dňa 22. júla
uplynie rok čo nás navždy opustil náš drahý

Miroslav Štift.
S láskou a úctou na neho
v modlitbe spomína manželka a dcéry s rodinami.
32/2017

Spomienka

Spomienka

„Odišiel tíško, už nie je
medzi nami, no
v našich srdciach stále
žije spomienkami.“
Dňa 28. júla 2017 uplynie desať rokov, čo nás
navždy opustil manžel,
otec, dedko a pradedko

V júni uplynulo už 12
rokov, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, starý otec

Vladimír Hlásny.

Jozef Sperka.

S úctou a láskou na
neho spomíname.
33/2017

Bol si pre nás najdrahším pokladom. Láskou
spomíname, nikdy na
Teba nezabudneme.
Manželka, dcéry
a vnúčence
35/2017

Navždy zostaneš
v našich srdciach.
Smútiaca rodina.

36/2017

Povedali si
spoločné áno

Júl 2017

Opustili nás
 Antonín Staroba
nar. 1948, zom. 26. 05. 2017
 Koloman Hreždovič
nar. 1934, zom. 01. 06. 2017
 Štefan Vedej
nar. 1940, zom. 03. 06. 2017
 Valéria Chrenová
nar. 1949, zom. 05. 06. 2017
 František Brunclík
nar. 1943, zom. 07. 06. 2017
 Štefan Vicena
nar. 1948, zom. 10. 06. 2017
 František Bednár
nar. 1933, zom. 12. 06. 2017
 Ľuboš Krogman
nar. 1965, zom. 14. 06. 2017
 Alžbeta Záhorcová
nar. 1936, zom. 15. 06. 2017
 Miroslav Šabík
nar. 1956, zom. 15. 06. 2017

10. 06. 2017
Peter Kotora
trvalý pobyt Tlmače
a Izabela MalgorzataWójcik
trvalý pobyt Zlaté Moravce

27. 05. 2017
Lukáš Valkovič
trvalý pobyt Zlaté Moravce
a Miroslava Valkovičová
trvalý pobyt Čierne Kľačany

17. 06. 2017
Ladislav Hudec
trvalý pobyt Zlaté Moravce
a Denisa Duchoňová
trvalý pobyt Zlaté Moravce

03. 06. 2017
Marián Kolesar
trvalý pobyt Zlaté Moravce
a Simona Sachlová
trvalý pobyt Žitavany

17. 06. 2017
Tomáš Vice
trvalý pobyt Hosťovce
a Paulína Spáčová
trvalý pobyt Zlaté Moravce
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Box Club Zlaté Moravce, najnovšie úspechy
V dňoch od 29. - 30. apríla 2017 sa v Nitre uskutočnil
medzinárodný turnaj “Olympijské nádeje“ za účasti boxerov z krajín V 4. Náš klub reprezentoval Lukáš Fernéza ,
ktorý v semifinále porazil českého reprezentanta a vo finále
vzdaním sa súpera v treťom
kole reprezentanta Maďarska.
Týmto sa kvalifikoval na jesenné ME.
Od 24. mája až do 27. mája
2017 sa náš odchovanec L.
Fernéza zúčastnil medzinárodného turnaja v maďarskom meste Eger. Po troch víťazstvách získal zlatú medailu
vo svojej kategórii mladšieho
dorastu do 70 kg. Ďalší turnaj,
ktorého sa zúčastnil, bol MT
“Čierne diamanty“ v poľskom

Lukáš Fernéza vo víťaznom geste z turnaja Olympijské nádeje.
Rybniku, konal sa v čase od
9. - 11. júna 2017. Po dvoch
výhrach siahol opäť na zlatú
medailu. Na tomto turnaji
získal v poradí už tretie zlato
z medzinárodných turnajov
za sebou.

Dňa 24. 6. 2017 sa uskutočnilo 6. kolo 2. Ligy boxu v Leviciach. Náš klub mal zastúpenie
v boxeroch Marek Galamboš,
Lukáš Fernéza a Dominik Kurkin. L. Fernézovi a D. Kurkinovi žiaľ nenastúpili súperi

z rodinných, respektíve zdravotných problémov. Marek
Galamboš po veľmi dobrom
výkone jasne zvíťazil 3:0 na
body.
Box Club Zlaté Moravce

Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO
Okresný úrad Zlaté Moravce – odbor krízového riadenia
zastúpený vedúcou odboru
Michaelou Bučkovou bol organizátorom II. ročníka okresného
kola súťaže Mladých záchranárov CO, ktorej vyhlasovateľom je
Ministerstvo vnútra SR Bratislava. Okresné kolo sa uskutočnilo
v znamení priateľského súboja
11 súťažných družstiev žiakov
základných škôl: Zlaté Moravce
– Mojmírova ul., Zlaté Moravce
– Pribinova ul., Tesárske Mlyňany, Červený Hrádok, Topoľčianky, Žitavany a Tekovské Nemce.
Okresné kolo sa uskutočnilo
dňa 11. mája 2017 na futbalovom štadióne v Zlatých Moravciach, kde súťažiaci na trati dlhej
približne 1 km súťažili v nasledovných disciplínach :
1 Civilná ochrana
1.1 Použitie ochrannej masky
1.2 Improvizované PIO
1.3 Evakuačná batožina
1.4 Rozoznávanie varovných
signálov

2 Pohyb v prírode
3 Zdravotnícka príprava
4 Hasenie malých požiarov
5 Streľba zo vzduchovky
6 Testy
Spestrením súťažnej trate
bolo stanovište, kde si súťažné družstvo po splnení súťažných disciplín vyzdvihlo sladkú
odmenu.
Víťazom okresného kola súťaže Mladých záchranárov CO
bolo súťažné družstvo zo Základnej školy Červený Hrádok,
ktoré reprezentovali žiaci: Monika Sviteková, Katarína Šabíková, Benjamín Šabík a Ján Pavol
Babocký. Víťaznému družstvu
gratulujeme k postupu na Majstrovstvá SR v súťaži Mladých
záchranárov a všetkým súťažiacim k ich umiestneniu v okresnom kole.
Spoluorganizátorom súťažného dňa bolo Mestské
stredisko kultúry a športu
Zlaté Moravce, zastúpené riaditeľkou Simonou Holubovou,

Okresné riaditeľstvo HaZZ Zlaté Moravce, zastúpené riaditeľom Miroslavom Sukom,
Obvodné oddelenie PZ Zlaté
Moravce, zastúpené riaditeľom
Petrom Visolajským, Slovenský
Červený kríž Nitra, zastúpený
riaditeľkou územného spolku
Beátou Miškovičovou.
Dovoľujeme si poďakovať
za spoluprácu všetkým spoluorganizátorom súťaže, najmä Mestu Zlaté Moravce,

zastúpené primátorom mesta
Dušanom Husárom, ako aj občianskemu združeniu – Mikroregión Tríbečsko zastúpené Jurajom Meskom za sponzorstvo
súťaže a členkám z Únie žien
Slovenska za aktívnu pomoc.
Ďakujeme a tešíme sa na budúci ročník súťaže.
Mgr. Zita Koprdová,
prednostka okresného úradu

1. miesto ZŠ Červený Hrádok družstvo A.
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