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V tomto čísle:
Staffino
v Moravciach?
Mestský poslanec navrhuje samospráve zaviesť nezávislý online hodnotiaci systém Staffino,
prostredníctvom ktorého by
ľudia mohli hodnotiť úradníkov a jednotlivé oddelenia
mestského úradu. Čo na to vedenie mesta?
Čítajte na strane 3

Osvetlenie
priechodov
Samospráva sa uchádza
o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Za získané
peniaze chce dať osvetliť sedem priechodov pre chodcov
v uliciach Zlatých Moraviec.
Čítajte na strane 4

Deň učiteľov
Koncom marca sme aj v Zlatých Moravciach oslávili Deň
učiteľov. Pri tejto príležitosti
ocenil primátor Dušan Husár
pedagogických i nepedagogických zamestnancov našich škôl.
Čítajte na strane 6

Rozhovor s Ľubomírom Bajaníkom
Výsledky celoslovenskej ankety OTO 2018 sú už známe. Na
18. ročníku odovzdávania cien
tejto prestížnej ankety zažiaril
aj rodák zo Zlatých Moraviec –
Ľubomír Bajaník z RTVS.
Čítajte na strane 7

Mesto stihlo odoslať svojim občanom už niekoľko správ.

Nová sms informačná služba mesta
bola spustená
Očakávaná novinka mesta bola koncom marca naplno uvedená do prevádzky. Samospráva po novom
posiela svojim občanom všetky dôležité informácie aj
prostredníctvom sms správ a emailov. Na to, aby ste
správy dostávali sa však musíte zaregistrovať. Služba
je pre všetkých bezplatná.
Mesto Zlaté Moravce spustilo pre svojich občanov nový
informačný systém. Cez smsky a emailové adresy rozposiela všetky dôležité informácie
ohľadom nášho mesta. Ľudia
sa tak včas cez svoje mobily
môžu dozvedieť napríklad aj
o plánovaných odstávkach
elektriny, vody, plynu i dopravných obmedzeniach.
Nechýbajú ani kultúrne pozvánky na podujatia organizované mestom.
Na to, aby ste tieto správy
dostávali, sa však treba zaregistrovať na webe mestawww.zlatemoravce.eu. Ako

na to? Je to jednoduché. Na
pravej lište titulnej strany nájdete odkaz s názvom „Sms,
e-mail služba“. Po kliknutí vám
vyskočí formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Zadáte číslo
mobilného telefónu, na ktorý
chcete dostávať správy, prípadne emailovú adresu. Zvolíte si mestskú časť (volebný
obvod 1, volebný obvod 2,
Chyzerovce a Prílepy), z ktorej chcete dostávať informácie. Vybrať sa dá len jedna,
no po opätovnom vyplnení
formuláru si môžete vybrať
aj ďalšiu. Vo formulári si treba
zvoliť aj typ správ, aké chcete

dostávať. Buď úradné oznamy, kultúru, šport či havarijné oznamy. Tu si zvoliť môžete, samozrejme, i všetky štyri
možnosti súčasne. Potom už
len stačí označiť, že súhlasíte
so spracovaním vašich osobných údajov (vášho telefónneho čísla a emailovej adresy)
a potvrdiť. Následne vám na
vami zvolené telefónne číslo či emailovú adresu budú
chodiť všetky potrebné informácie z vybranej časti Zlatých
Moraviec. Registrácia i každá
jedna správa, ktorú dostanete,
sú zdarma. Zaregistrovať sa dá
aj osobne, prípadne telefonicky, na mestskom úrade.

Miesto rozhlasu
Mesto Zlaté Moravce sa
rozhodlo zaviesť túto službu
najmä z toho dôvodu, že už
(pokračovanie na str. 2)
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Nová sms informačná služba
mesta bola spustená
(pokračovanie zo str. 1)
dlhšie u nás nefunguje mestský rozhlas. Funkčný je len
v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy. „Preto sme
sa inšpirovali inými mestami
a rozhodli sme sa zaviesť informovanie občanov prostredníctvom sms a emailov. Takéto požiadavky boli aj zo strany
občanov ale aj poslancov MsZ,“
povedal viceprimátor Zlatých
Moraviec Marek Holub.

Na trhu je množstvo spoločností, ktoré ponúkajú pre
samosprávy takéto služby. Magistrát podľa viceprimátora pri
výbere oslovil viaceré z nich,
nakoľko sa hľadala taká, ktorá poskytne tie najvhodnejšie
podmienky pre potreby nášho mesta.
„Niektoré firmy ponúkajú takéto služby prostredníctvom
webového rozhrania, kde sa
platí podľa počtu odoslaných

SMS. Nakoniec sme sa rozhodli pre taký variant, že sme zakúpili zariadenie v hodnote
takmer 2 400 eur, ktoré dokáže posielať sms a emaily a má
predprípravu na možnosť vyhlasovania oznamov rozhlasom v mestských častiach.
Tento variant je z prevádzkových nákladov najlacnejší,“ povedal Holub, podľa ktorého
mesačné náklady predstavujú
len 8,50 eura a k dispozícii je
až 30-tisíc sms správ za mesiac. Pôvodne sa uvažovalo,
že služba nebude určená pre
Chyzerovce a Prílepy, pretože tie funkčný rozhlas majú.
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Nakoniec sa však mesto rozhodlo zapojiť do systému aj
obe mestské časti, nakoľko náklady na prevádzku systému
sú nízke. Rozhlas v Chyzerovciach a Prílepoch bude fungovať v normálnej prevádzke
aj naďalej.
V súčasnosti je služba už
plne funkčná. Radnica za prvý
deň od jej spustenia zaevidovala okolo sto registrácií. „Samozrejme, našou snahou je
informovať čo najväčší okruh
ľudí. Preto budeme veľmi radi,
keď sa zapojí čo najviac občanov,“ dodal Holub.
Peter Klimant

Informačná kancelária opäť otvorená:
Mesto by chcelo jej celoročnú prevádzku
Turistická Informačná kancelária otvára pre turistov
svoje brány už tento mesiac. Tí v nej nájdu všetky potrebné
informácie ohľadom Zlatých Moraviec i rôzne spomienkové predmety. Kancelária by mala byť v prevádzke do septembra. Mesto by však chcelo, aby fungovala po celý rok.
Po zimnej prestávke v apríli obnovila svoju činnosť zlatomoravská Informačná kancelária, ktorá sa nachádza na
Námestí Andreja Hlinku. Otvorená je v pracovných dňoch
od 8.00 hodiny do 16.00 hodiny.
Jej prevádzkovateľom je
Mestské stredisko kultúry
a športu (MSKŠ). Podľa slov
jeho riaditeľky Simony Holubovej by mala byť funkčná do septembra tohto roka,
kedy bude opäť zatvorená.
Kancelária sa počas zimných
mesiacov pravidelne zatvára,
nakoľko je problém vykúriť
dané priestory a zabezpečiť
tak vhodné pracovné prostredie pre jej zamestnankyne.
Počas zimnej prestávky
prácu informačného stánku z námestia vždy supluje

kancelária MSKŠ, ktorá sídli
v budove Kaštieľa Migazziovcov. Rovnako tak tomu bolo
i túto zimu. Tento systém letnej a zimnej „striedačky“ by sa
však v budúcnosti mohol natrvalo zmeniť. Mesto sa uchádza o finančnú dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky
vo výške viac ako pol milióna
eur. Za tieto peniaze chce dať
zrekonštruovať a zmodernizovať Kaštieľ Migazziovcov. Tejto
téme sme sa bližšie venovali
v marcovom čísle Tekovských
novín.
Pokiaľ bude samospráva
so žiadosťou úspešná a tieto
peniaze získa, v rámci rekonštrukcie kaštieľa by malo dôjsť
aj k zriadeniu stálej – celoročnej Informačnej kancelárie
v priestoroch jeho prízemia.

Informačná kancelária Zlaté Moravce.
To, či mesto so svojou žiadosťou o finančnú dotáciu uspeje,
sa dozvieme niekedy v priebehu tohto roka.

Finančne
nenáročná
Turistická Informačná kancelária je financovaná z rozpočtu MSKŠ. Prevádzkové náklady za rok 2017, ktoré zahŕňajú
vodu a elektrinu, boli podľa
Holubovej vyčíslené na sumu
231 eur. „Na prevádzku sme
mali dvoch pracovníkov. Sú

to ľudia z úradu práce, ktorí
ukončili vysokoškolské štúdium. MSKŠ nemalo žiadne
mzdové náklady na tomto
stredisku,“ doplnila riaditeľka.
Ľudia si tu môžu zakúpiť šálky, magnetky, perá a rôzne
darčekové predmety s erbom
mesta. Turisti tu taktiež nájdu
všetky potrebné informácie,
či už ohľadom turistických zaujímavostí a kultúrnych akcií
alebo možností ubytovania
v Zlatých Moravciach.
Peter Klimant
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Bude v Moravciach fungovať hodnotiaci systém Staffino?
Mestský poslanec Michal Cimmermann navrhuje samospráve zaviesť nezávislý online hodnotiaci systém Staffino, prostredníctvom ktorého by ľudia mohli hodnotiť
úradníkov a jednotlivé oddelenia mestského úradu. Čo
na to vedenie mesta?
Podľa poslanca Michala
Cimmermanna je systém
Staffino v súčasnosti využívaný najmä v súkromnom
sektore, no postupne si ho
začínajú osvojovať aj samosprávy. Ako príklad uviedol
mestá Martin či Trnava, ktoré
túto službu už poskytujú pre
svojich občanov.
„Je to vlastne mobilná aplikácia, ktorá sa dá používať
aj normálne cez počítač, na
základe ktorej môžu občania hodnotiť prácu mestských úradníkov, ich odbornosť a rýchlosť vybavovania
podnetov alebo celkový prístup úradníkov k ľuďom,“
povedal poslanec, ktorý už
apeloval na magistrát, aby
nad zavedením tejto služby
začal uvažovať. „Je to môj
návrh a mesto sa už k tomu
nejako postaví, pretože ja
ako poslanec to nemôžem
zrealizovať. Ak to bude výhodné pre mesto, nebude
to drahé, tak si myslím, že
to bude pre prospech fungovania mestského úradu,
ktorý na základe podnetov
od občanov môže zlepšovať
svoje služby,“ dodal.
Radnica však oponuje, že
zavedenie systému Staffino nezávisí od nej. „Všetko to závisí od toho, ako sa
k tomu postavia poslanci,
či budú mať o to záujem
alebo nie. My z mesta sme
komunikovali so zástupcami firmy Staffino, kde sme
si upresňovali, koľko peňazí by táto služba stála. I keď
oni na stránke uvádzajú, že
služba Staffino je bezplatná,

po komunikácii sme zistili,
že je tam mesačný poplatok v hodnote 50 eur, ale to
ešte nie je konečný poplatok. Závisí to od všetkých
možných služieb, ktoré nám
vedia poskytnúť,“ vyjadril sa
viceprimátor Marek Holub,
podľa ktorého je bezplatné
len slovné hodnotenie bez
akýchkoľvek štatistík. Práve
tie sú podľa neho kľúčové
pri hodnotení zamestnancov.
Keďže za službu treba platiť, musia o nej rozhodnúť
poslanci na pôde mestského
zastupiteľstva. „Pokiaľ bude
tento návrh podaný a odsúhlasený, tak to u nás zavedieme,“ povedal viceprimátor,
ktorý sa tejto službe vo všeobecnosti nebráni. Uvítal by
dokonca hodnotenie nielen
úradníkov, ale i mestského
zastupiteľstva.

Pomoc pri
udeľovaní odmien?
Cimmermann vidí pozitívum systému Staffino aj
pri udeľovaní zamestnaneckých odmien, nakoľko
podľa hodnotenia, ktoré zadajú občania, by sa určovalo v akej výške a či vôbec
daný pracovník mesta dostane koncoročnú odmenu.
„Každý podnet, ktorý občan
napíše, sa dostane priamo
k nadriadenému úradníkovi alebo prednostovi a na
základe toho má prednosta obraz o fungovaní celého mestského úradu, ale
aj každého zamestnanca,
pretože zamestnanec je

Ilustračná foto
priamo hodnotený občanom,“ vysvetľuje Cimmermann, ktorý sa neobáva
toho, že by bol systém slabo objektívny.
Viceprimátor Holub si
však myslí, že ľudia majú
tendenciu písať skôr negatívne ako pozitívne hodnotenia, preto to podľa neho
nebude úplne objektívne
a nesúhlasí, aby sa na základe takéhoto systému rozhodovalo o zamestnaneckých odmenách.„Pokiaľ sú
ľudia spokojní, tak s úsmevom odídu. Keď sú však nespokojní, tak vtedy majú
snahu zanechať tu sťažnosť. Tak predpokladám, že
by boli len negatívne hodnotenia, a to teda neodzrkadľuje prácu toho človeka.
Prácu jednotlivých ľudí vie
najlepšie zhodnotiť priamo ich nadriadený,“ myslí
si Holub, ktorý vidí problém aj v tom, že občania neprichádzajú do priameho
styku so všetkými úradníkmi. Nie každý by tak mohol
byť hodnotený. Ak by teda
bolo Staffino u nás zavedené, radnica podľa neho
udeľovať odmeny zrejme
nebude.

Kam podať
sťažnosť?
Napriek tomu, že v Zlatých
Moravciach v súčasnosti Staffino nefunguje, neznamená
to, že ľudia nemajú možnosť
podávať sťažnosti na úradníkov či oddelenia mesta, ak
majú takú potrebu. „Najjednoduchšie je prísť za mnou alebo primátorom s konkrétnou
pripomienkou na daného pracovníka, ktorú my vieme zaevidovať a riešiť to priamo na
mieste. Poprípade tu máme
smernicu o sťažnostiach, ktorú môžu ľudia využiť, poslať
oficiálne sťažnosť a máme
presne stanovený systém na
to, ako treba postupovať pri
vybavovaní sťažností,“ povedal Holub s tým, že pokiaľ sa
na radnici nakopia sťažnosti
na konkrétneho človeka alebo
oddelenie, tak z toho určite
vyvodzujú dôsledky.
Okrem toho mesto Zlaté
Moravce v súčasnosti na svojom webovom portáli využíva službu Odkaz pre starostu,
na ktorej môžu občania taktiež zanechávať svoje podnety a sťažnosti. Samospráva sa
nimi následne zaoberá.
Peter Klimant
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Mesto chce dať osvetliť priechody pre chodcov
Samospráva sa uchádza o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Za získané
peniaze chce dať osvetliť sedem priechodov pre chodcov
v uliciach Zlatých Moraviec.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu
číslo I. Prezídia Policajného
zboru 2018 na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Účelom
výzvy je podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.
Úspešné projekty budú ministerstvom podporené finančnou čiastkou maximálne
do výšky 24-tisíc eur. Samosprávy v prípade schválenia

svojich žiadostí však musia
projekty spolufinancovať vo
výške piatich percent. Do
výzvy sa rozhodlo zapojiť aj
Mesto Zlaté Moravce, ktoré si
svoju žiadosť podalo v marci.
Tento krok odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo na svojom
34. zasadnutí.
„Cieľom Mesta Zlaté Moravce je v súlade s hlavnou aktivitou projektu zabezpečiť
osvetlenie siedmich existujúcich priechodov pre chodcov,“ povedal primátor Dušan

Husár. Konkrétne ide o priechody na uliciach: Sládkovičova, Ulica SNP (pri kostole a pri SOŠ polytechnickej),
Ulica Bernolákova (pri Poliklinike), Ulica Duklianska (OD
Tesco), Ulica Hviezdoslavova
(Zdravotné stredisko a Daňový úrad). Celkové oprávnené
náklady na tento projekt sú
podľa primátora odhadované
na približne 28-tisíc eur. Táto
suma v sebe zahŕňala dotáciu
z ministerstva i spolufinancovanie mesta.
„Zámerom Mesta Zlaté
Moravce je zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu,
pri ktorej je možné očakávať
rýchly a bezprostredný efekt

smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu
počtu usmrtených osôb pri
dopravných nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej
premávky a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu
dopravno-bezpečnostnej situácie v čo najkratšom čase,“
dodal Husár.
To, či bude mesto so svojou
žiadosťou úspešné a či získa
peniaze na osvetlenie siedmich priechodov pre chodcov, sa dozvieme v priebehu
tohto roka. V súčasnosti je
v Zlatých Moravciach osvetlených desať priechodov.
Peter Klimant

Schôdza jednoty dôchodcov: Nová predsedníčka
sa volila dodatočne
V piatok 9. marca 2018 sa v divadelnej sále Mestského
strediska kultúry a športu uskutočnila výročná schôdza
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov (ZO JD) Zlaté
Moravce. Priamo na stretnutí malo dôjsť aj k zvoleniu
novej predsedníčky alebo predsedu, k tomu však nakoniec nedošlo.

Schôdza ZO JD Zlaté Moravce.
Program výročnej schôdze
bol už tradične otvorený kultúrou. Pred preplnenou divadelnou sálou vystúpil náš domáci
folklórny súbor Inovec či folklórny súbor Vatra z Tlmáč. Po
kultúrnom programe sa pristúpilo k samotnému rokovaniu,
počas ktorého zlatomoravská
organizácia dôchodcov zhodnotila svoju činnosť za rok 2017.

Najdôležitejšou témou rokovania však bola otázka –
kto sa postaví do čela ZO JD
Zlaté Moravce. Viac ako 20
rokov bola predsedníčkou
tejto organizácie Emília Páleníkova, ktorá ešte na minuloročnej výročnej schôdzi
ohlásila, že sa svojej funkcie
vzdáva. Zlatomoravských seniorov mala pôvodne viesť

len do konca roka 2017. Nakoľko však do daného termínu za ňu nebola zvolená
žiadna náhrada, organizáciu
viedla i naďalej.
Priamo na výročnej schôdzi
malo dôjsť podľa nových
pravidiel Jednoty dôchodcov k voľbe nového predsedu, ktorý sa po novom volí
na štyri roky, miesto pôvodných troch rokov. Ešte pred
týmto krokom sa vedenie ZO
JD Zlaté Moravce i prítomní
hostia, medzi ktorými nechýbal primátor Dušan Husár či
prednostka Okresného úradu Zlaté Moravce Zita Koprdová, poďakovali pani Páleníkovej za dobrú prácu,
ktorú v organizácii dlhé roky
odvádzala a popriali jej do
života všetko dobré, najmä
veľa zdravia.
K zvoleniu nového predsedu však napokon nedošlo.
Výbor ZO JD Zlaté Moravce

sa na výročnej schôdzi nedohodol na žiadnom mene.
Táto voľba tak bola odložená, nie však na dlho. K novému hlasovaniu prišlo vo
štvrtok 15. marca 2018. Výbor
si v zlatomoravskom Klube
dôchodcov na nasledujúce
štyri roky vybral za predsedníčku 71-ročnú Helenu Holečkovú, ktorá v organizácii
doposiaľ zastávala funkciu
tajomníčky. Samotná Páleníková je spokojná s týmto výberom. Prisľúbila, že z Jednoty dôchodcov neodchádza
a je pripravená predsedníčke
pomáhať. „Som ochotná pomáhať novozvolenej predsedníčke. Pri každej akcii, kde
bude potreba, jej budem nápomocná,“ povedala teraz už
bývala šéfka zlatomoravskej
Jednoty dôchodcov Emília
Páleníková.
Peter Klimant
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Nemocnica Zlaté Moravce otvorila moderné
rádiologické oddelenie
Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, 14. marca 2018 slávnostne otvorila obnovené rádiologické oddelenie. Nanovo vybudované oddelenie vzniklo vďaka
kompletnej rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala finančné
prostriedky v hodnote takmer 150-tisíc eur. Investícia
do zakúpenia nového RTG skiagrafického prístroja predstavuje viac ako 117-tisíc eur.

Slávnostné otvorenie rádiologického oddelenia.
Slávnostné prestrihnutie
pásky zrekonštruovaného
oddelenia vykonali, Nina
Horniaková vedúca lekárka
oddelenia, primátor Mesta
Zlaté Moravce Dušan Husár,
riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová, predseda
predstavenstva spoločnosti
Nemocnice Zlaté Moravce
a.s. Miroslav Jaška.
„Na oddelení sa nachádzajú úplne nové zdravotnícke prístroje potrebné
k prevádzkovaniu oddelenia. Priestory boli novo dispozične usporiadané, zmenená bola elektroinštalácia,
nové podlahy a podhľady.
Bolo zakúpené potrebné prístrojové vybavenie, ktoré je
nevyhnutné pre modernú
diagnostiku,“ priblížil predseda predstavenstva nemocnice Miroslav Jaška.
Splnením rozvojových zámerov sa nemocnica priblížila k poskytovaniu komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Potreba investícií do takéhoto oddelenia súvisí s rozvojom medicínskeho vedomia a zvýšením štandardov
v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. V rámci
oddelenia bolo vybudované
nové pracovisko s moderným röntgenovým zariadením s priamou digitalizáciou
s PASC-som.
,,Dnešným dňom zvyšujeme úroveň diagnostických
vyšetrení, z čoho budú profitovať nielen pacienti, ale
i lekári. Pre náš región je to
obrovský posun, ide o jeden
z najvýraznejších momentov,
kedy si uvedomuje, že sme
nemocnici dali druhú šancu.
Zlatomoravská nemocnica
kráča veľkými krokmi k modernizácií. Veríme, že nastavený progres ocení i široká
verejnosť,“ povedala Marta
Eckhardtová, riaditeľka Nemocnice Zlaté Moravce.
„Systém bez filmovej technológie nám umožňuje

vykonávať vyšetrenia rýchlejšie, spoľahlivejšie ako pri
analógových prístrojoch.
Digitálny obraz je vysokej
kvality, umožňuje prehliadať
a hodnotiť snímky ihneď po
vyšetrení. Archivácia v digitálnej forme nám umožňuje rtg obraz využiť kedykoľvek v nezmenenej kvalite.
Zariadenie prinesie želaný
efekt zníženia nákladov na
samotnú prevádzku oddelenia a rtg materiál, ktorými sú
filmy a chémia a vyvolávacie
zariadenia. Šetrí viac ako 60
% pracovného času, pretože
manipulácia s kazetami a vyvolávacím procesom už nie
je súčasťou pracovného postupu,“ vysvetlila Nina Horniaková.
,,Nové technológie zabezpečia kvalitnú diagnostiku
priamo v regióne. Jednou
z výhod bude aj prijímame
pacientov z celého Slovenska po splnení určených kritérií bez obmedzenia, do
naplnenia kapacitných možností,“ dodala Nina Horniaková.
Zrekonštruované pracovisko sa vyznačuje vysokým
štandardom, umožňuje prístup do siete k záznamom,
ktoré sa archivujú v centrálnom digitálnom úložisku PACS. Lekári majú oddnes k dispozícií digitálne
snímky, dokážu si ich zobraziť napríklad na operačnej
sále. Digitalizácia umožňuje
i rýchle konzultácie naprieč
rôznymi zdravotníckymi zariadeniami.
Rádiologické oddelenie
je rozdelené do dvoch častí. V chirurgickom pavilóne slúži pre potreby lôžkových pacientov, pacientom

traumatologickej, ortopedickej a chirurgickej ambulancie prichádzajúcich do
ústavnej pohotovostnej služby. V tejto časti zdravotníckeho zariadenia sa vykonáva
i skiagrafia na oddeleniach
s pomocou mobilných RTG
prístrojov. Na operačnej sále
sa navyše prevádzajú operácie kostí pod skiaskopickou
kontrolou RDG monitorom,
ktorý obsluhuje personál
RTG oddelenia. Súčasťou
tohto pracoviska je aj sonografická ambulancia, ktorá
slúži hospitalizovaným i ambulantným pacientom.
V internom pavilóne sa
vykonávajú špeciálne vyšetrenia pre lôžkov ých
a ambulantných pacientov a základné skiagrafické
a skiaskopické vyšetrenia pre
hospitalizovaných pacientov.
Súčasťou pracoviska je mamografické pracovisko, kde
sa v najbližšej dobe počíta
s obnovením mamografických vyšetrení. Na pracovisku v kardiologickej ambulancii lekári vykonávajú
ultrazvukovú kardiografiu.
Zlatomoravská nemocnica v uplynulom roku hospitalizovala 3 410 pacientov, z toho 2 913 akútnych
a 497 plánovaných pacientov. Z celkových ukončených
hospitalizácii zaznamenala
1 862 hospitalizácií žien a 1
548 mužov. Ambulantne
ošetrených pacientov bolo
viac ako 20-tisíc. Celkový
počet operačných výkonov
v roku 2017 bol vyčíslený na
758.
Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK a.s.
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Deň učiteľov v Zlatých Moravciach
Deň 28. marec – pre niektorých možno iba jeden z prvých jarných dní. Ale pre nás –
pedagogických zamestnancov je to jeden z dní, ktorý je výnimočný. Pripomíname si
odkaz velikána pedagogiky Jána Ámosa Komenského. Po stáročia sa vraciame k jeho
myšlienkam, vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní, povolaniu učiteľa.
Bol jedným z prvých, ktorí začali zápas za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu
pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Presadzoval ideu názorného vyučovania, žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i k samému žiakovi. Bol hlboko presvedčený
o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii
školy pokračujú učitelia i dnes.

Ocenení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci škôl.
Povolanie, či skôr poslanie učiteľa, je odjak živa
spájané s takými vlastnosťami ako sú zodpovednosť,
trpezlivosť, slušnosť, čestnosť, úprimný vzťah k práci
či osobný príklad. Je ťažké
v yrátať všetky vlastnosti,
ktorými má pedagóg oplývať. Jeho práca je vysoko
tvorivá hlavne preto, že vychovať zo žiakov osobnosti, si vyžaduje veľkú mieru
citu, veľa pedagogických
úvah v ychádzajúcich zo
sústavného štúdia, vzdelávania a analyzovania výsledkov svojej práce.
Mesto Zlaté Moravce pozvalo súčasných i bývalých
zamestnancov našich škôl
do Mestského strediska
kultúry a športu. Čestné
uznanie za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu
v školstve si z rúk primátora Dušana Husára prevzalo

šesť pedagogick ých zamestnancov:
n Mgr. Renáta Belicová – učiteľka ruského jazyka a geografie, ZŠ Mojmírova 2,
n Anna Holičková – vychovávateľka ŠKD, ZŠ Pribinova 1,
n Mgr. Zuzana Hatiarová – učiteľka 1. stupňa, ZŠ
Robotnícka 25,
n Mgr. Zuzana Molnárová – učiteľka hudobného odboru v ZUŠ,
n Eva Frajková - učiteľka v Materskej škole, Kalinčiakova 12,
n Martina Mankovecká – učiteľka v Materskej
škole, Žitavské nábrežie 1.
Deň učiteľov – je symbolom „vďaky a uznania“ nielen pre učiteľa v pravom
význame slova, ale aj pre
všetkých tých pedagogických a nepedagogických

zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.
Za dlhoročnú obetavú prácu v školstve boli ocenení aj
nepedagogickí zamestnanci. Čestné uznanie z rúk primátora si prevzali:
n Anna Erdödyová prevádzkový pracovník Zariadenia školského stravovania pri ZŠ Mojmírova 2,

Dušan Husár

n Janka Bronišová –
hlavná kuchárka v Zariadení školského stravovania
pri MŠ Žitavské nábrežie,
n Iveta Pavlendová –
ekonómka ZŠ Pribinova 1,
n Helena Jenisová –
prevádzkov ý pracovní k
v MŠ Slnečná 2.
Slávnostného podujatia
sa okrem primátora Dušana Husára zúčastnili aj: Ida
Ďurčeková – predsedníčka Obecnej školskej rady
v Zlatých Moravciach, Marián Kováč – prednosta
MsÚ.
Na záver chcem vysloviť
slová vďak y všetk ým zamestnancom – pedagogick ým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na
v ýchov no -v zdelávacom
procese a celkovom „imidži“ školy v súčasnosti, ale
aj tým, ktorí si už svoje „odkrútili“ a teraz sú už dôchodcami a vychutnávajú
si chvíle oddychu. Verím,
že popoludnie bolo plné
veselých zážitkov a spomienok, na krátky čas všetci zabudli na svoje osobné problémy. Prajem Vám
všetkým nádhernú jar!
Mgr. Danuša Hollá,
vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ
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ROZHOVOR s Ľubomírom Bajaníkom:
Úspešný moderátor z Moraviec, ktorý vyhral sošku OTO
V marci sme spoznali výsledky celoslovenskej ankety
Osobnosť televíznej obrazovky – OTO 2018. Na 18. ročníku odovzdávania cien tejto prestížnej ankety zažiaril
aj rodák zo Zlatých Moraviec – Ľubomír Bajaník z RTVS.
Sošku OTO získal v kategórii Moderátor spravodajstva.
Pri tejto príležitosti vám s ním prinášame rozhovor.

Ľubomír Bajaník
Čo pre vás znamená
víťazstvo v ankete OTO?
Ide o ocenenie od divákov,
takže cenu OTO pociťujem ako
odraz sympatií, ale zároveň je to
ocenenie práce, ktorú robíme.
Spravodajstvo je kolektívne dielo. Cena preto patrí aj kolegom.
Zároveň OTO umožňuje ešte
viac dostať do povedomia
ľudí význam verejnoprávneho
média. Predstava, že by naše
správy boli suché, ako sa to neraz zdôrazňovalo, neplatí. Snažíme sa podávať fakty zasadené
do kontextu, v zaujímavej forme a dodržaním zásad verejnoprávnosti. Vďaka za všetky hlasy
v ankete, veľmi si ich cením.
V minulosti ste v tejto ankete skončili viackrát medzi
nominovanými, víťazom ste
sa však stali po prvýkrát až
teraz. Čím ste si podľa vás
získali priazeň ľudí?
Úprimne, neviem. Len môžem predpokladať, že sa zvýšil

záujem o naše správy, ľudia
ich viac vyhľadávajú a tým
pádom sa človek dostáva do
povedomia. Potvrdili sme, že
dokážeme pokrývať na slušnej
úrovni domáce i zahraničné
dianie. Zároveň sa v RTVS venujem aj rôznym špeciálnym
vysielaniam a publicistike, napríklad moderovaniu relácie
SK Dejiny, čo je zase iná cieľová skupina a naši noví diváci.
V neposlednom rade sa snažím kontinuálne o profesionalitu a v prejave pred kamerou sa
na nič zbytočne nehrať.
Čím je pre vás práca
v spravodajstve? Čo je na
nej najťažšie a čo vám naopak robí najväčšiu radosť?
Každý deň je iný, prináša nové
výzvy, musíte sa rýchlo rozhodnúť, kooperovať, hľadať
riešenia, neustále sa vzdelávať,
televízia núti byť kreatívny. Výhodou RTVS je, že moderátori
spravodajstva sa podieľajú na

dramaturgii relácií, pripravujú
si vlastné bloky a rozhovory.
Máme príležitosť moderovať
rôzne špeciálne bloky, napríklad k voľbám a tiež pripravovať
interview. Mal som šťastie spovedať viaceré osobnosti, vrátane prezidentov, dánskej kráľovnej i dalajlámu. Pomáham aj
s tréningami nastupujúcich kolegov, napríklad skúšame živé
vstupy a učíme sa vystupovaniu pred kamerou. Na druhej
strane je to práca plná stresu
a nervov, niekedy malých bojov
vnútri televízie, čo je, myslím,
súčasť každej práce. Naša profesia je však viditeľná. Kedykoľvek
a ktokoľvek ju verejne hodnotí,
komentuje a kritizuje. Pozícia
novinára je pritom špecifická,
má sprostredkovávať dianie
množstvu divákov, ale zároveň
je často determinovaný vlastnými názormi, pocitmi tak, ako sa
to stalo počas posledných vážnych udalostí. Vždy však musí
zvíťaziť profesionalita. Ľudia si
zároveň po vražde novinára
uvedomili dôležitú úlohu kvalitných žurnalistov v spoločnosti.
V Moravciach už nežijete, zrejme ste však na toto
mesto nezanevreli. Vraciate
sa sem často? Ak sem prídete, ako vyzerá váš bežný
program?
Zlaté Moravce sú stále moje
mesto. Cestujem tam relatívne často, každé dva, tri týždne.
Žijú tam moji úžasní rodičia,
v Čiernych Kľačanoch mám
starú mamu. Občas sa stretnem so širšou rodinou a bývalými spolužiakmi, učiteľmi zo
ZŠ alebo gymnázia. Najlepšie si
oddýchnem doma, pri dobrom
jedle, rozprávaní sa s rodičmi,
babkou, pri pomáhaní v záhrade. Keď príde brat a švagriná

s neterkami, tak spolu pomáhame v kuchyni, alebo sa vyberieme na menšie výlety po okolí.
Ako milovník histórie ich vláčim
do Topoľčianok, na Hrušov, na
Nitriansky hrad a podobne. Zlaté Moravce sú pre mňa miesto,
ktoré mám navždy v srdci a nevylučujem, že sa tam niekedy
vrátim žiť.
Čo máte na Zlatých Moravciach najradšej?
Neskromne poviem, že mám
precestovaných veľa slovenských miest. Zlaté Moravce
majú výnimočnú atmosféru
malomesta, ktorú vytvára aj
množstvo kvalitnej zelene. Málokto si uvedomuje, že v centre nie sme príliš zahltení vizuálnym smogom, nestoja tam
bilbordy a rôzne nevkusné pútače, hoci istú snahu som zaznamenal. Zachovajme si cestu
z kociek, je to pamiatka, ktorá
pri dobrej údržbe vydrží roky
a zároveň dotvára kolorit mesta. Výnimočné je aj architektonické dedičstvo, rôzne vilky
a budovy z čias Uhorska, ale aj
zaujímavé zastúpenie modernizmu 1. ČSR. Mám rád Štefánikovu ulicu, okolie gymnázia,
Ulicu M. Urbana. Výnimočnú
atmosféru majú aj cintorín na
Ulici SNP či židovský cintorín
za traťou. V meste je veľa výziev na skultúrnenie verejných
priestorov, nejedna ulica by si
zaslúžila lepší povrch, najmä
z dlažby a architektonicky by
bolo vhodné dotvoriť zbúrané
časti, napríklad v dolnej časti
Ulice J. Kráľa a podobne. Ale badám, že je to na dobrej ceste.
V neposlednom rade je v Zlatých Moravciach stále mnoho
milých a úctivých ľudí. Cítim to
vždy, keď sa prejdem mestom.
Peter Klimant
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Hodením Moreny do Žitavy sme sa rozlúčili so zimou
Detský folklórny súbor (DFS) Zlatňanka v spolupráci
s Mestským strediskom kultúry a športu obnovil v Zlatých Moravciach tradíciu vynášania Moreny. Slamená
Morena bola zapálená a hodená do rieky Žitavy v nedeľu 18. marca 2018.

DFS Zlatňanka
Tradícia vynášania Moreny nechýbala v minulosti ani
v našom meste. Už dlhé roky
sa však na celomestskej úrovni nekonala. DFS Zlatňanka sa
toto rozhodol zmeniť.
„Chceli sme to obnoviť, aby
deti videli, že tá tradícia tu stále je a aby s tým žili postupne

každým rokom. Ony to v podstate už vidia v škôlkach, kde
majú vynášanie Moreny, ale
tam ju len hádžu do vody,
určite ju nikdy nezapálili
z bezpečnostných dôvodov.
Chceme deťom ukázať, aby
originálne videli, čo sa s Morenou dialo, že bola podpálená,

aby zima už odišla preč, hodila
sa do potoka a prišla jar,“ povedala Monika Hrušková z DFS
Zlatňanka.
Rozlúčka so zimou začala
v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu v poobedných hodinách. Desiatky
zúčastnených ľudí si mohlo
najprv vypočuť zopár zaujímavostí o tomto starom slovanskom zvyku. Dav sa potom
za spevu detí z DFS Zlatňanka
presunul k rieke Žitava, k mostu pri hlavnej autobusovej stanici. Na čele sprievodu bola
slamená Morena, ktorú pripravili deti zo Zlatňanky.
Po príchode k mostu bola
Morena vyzlečená z kroja, zapálená a hodená do Žitavy.
Zlaté Moravce sa tak symbolicky rozlúčili so zimou, a to
napriek tomu, že paradoxne
počas tejto rozlúčky začalo
snežiť. Ako na záver prezradila Monika Hrušková, detský

folklórny súbor Zlatňanka určite nevynášal Morenu v Moravciach naposledy. „Budeme
sa snažiť, aby tu táto tradícia
ostala čo najdlhšie,“ dodala.
Morena bola staroslovanská
bohyňa zimy a smrti. Zvyk jej
vynášania má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú
nadprirodzené sily, ktorých
konanie možno ovplyvniť.
Morena, ako bohyňa zimy
a smrti, priamo symbolizovala
zimu, preto ak ľudia chceli, aby
prišla jar, museli ju symbolicky
zabiť – utopiť v potoku alebo
upáliť. Spodobnená bola vždy
slamenou figurínou oblečenou v ženských šatoch. Najčastejším termínom vynášania
Moreny je Smrtná nedeľa. Ide
o pôstnu nedeľu, dva týždne
pred Veľkou nocou.

Peter Klimant

Podoba keramiky v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
Na Slovensku žilo veľa šikovných majstrov, ktorých
remeslá sa zachovali dodnes.
Výroba keramiky z pálenej
hliny patrí k najstaršiemu ľudovému remeslu.
V priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach bola dňa 12. marca 2017 otvorená výstava
hrnčiarskych výrobkov Jána
Fialu z obce Brehy, okres
Žarnovica. Ľudový umelec
predstavuje úžitkové predmety, ktoré sa kedysi používali v domácnosti, ako krčahy, misky, pekáče a pod.
Autor výstavy priniesol aj
ukážku surového hrnčiarskeho výrobku pred jeho vypálením a glazovaním.
Posledný hrnčiar z Brehov

Ťažká hrnčiarska práca znamenala živobytie. Hlinu bolo
treba vykopať a pripraviť na
spracovanie pre výrobu rôznych úžitkových predmetov.
Obec Brehy bola kedysi hrnčiarskou obcou. Starí hrnčiari
svoj hlinený riad rozvážali na
vozoch po celom Uhorsku
až do začiatku 20. storočia.
Tomuto remeslu sa v súčasnosti venuje už len posledný
hrnčiar Ján Fiala, syn Štefana Fialu. Po otcovi zdedil aj
tradičnú hrnčiarsku pec ešte
z druhej svetovej vojny.
Hrnce pre rozprávky
Ján Fiala sa už od detstva
zaujímal o prácu svojho otca
na hrnčiarskom kruhu a pri
práci s hlinou obdivoval
jeho šikovné ruky. Vyučil sa

za stavebného zámočníka
a neskôr ho viac zaujímala
výroba keramiky a hrnčiarska tvorivá činnosť. V roku
1976 dostal ponuku od pracovníkov z Osvetového ústavu o spoluprácu pri realizácii
filmového projektu Pohronie svojou ukážkou práce
na hrnčiarskom kruhu. Táto
príležitosť mu umožnila naučiť sa vyrábať tradičnú keramiku, o ktorú bol veľký záujem. Bol to začiatok úspechu,
pretože prichádzali ďalšie
ponuky na spoluprácu pri
tvorbe ďalších programov
a filmov.
Princezná Anna
Po prijatí spolupráce na filmovej tvorbe, hrnčiarske výrobky majstra sa stali dobre

známe na celom Slovensku.
Hrnčiarsky kruh, pec a keramické výrobky z dielne
majstra Jána Fialu používala
princezná Anna v rozprávke
Kráľ Drozdia brada. Keramika z tvorby majstra bola prezentovaná aj vo veľkofilme
Jánošík či v historickom filme
Sokoliar Tomáš. Odkaz svojho rodinného remesla v súčasnosti odovzdáva mladej
generácii na tvorivých dielňach a pri organizovaní rôznych folklórnych podujatí.
Výstava hrnčiarskych výrobkov Jána Fialu v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach potrvá do 27. apríla
2018.
Anton Kaiser
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Krížová cesta cez mesto prilákala stovky ľudí
V nedeľu 11. marca 2018 zaplavili centrum Zlatých Moraviec veriaci. V našom meste sa konala hraná krížová
cesta. Sprievod ľudí šiel od dolného kostola až k tomu
hornému. Každé zo zastavení krížovej cesty bolo herecky
stvárnené za pomoci dvanástich hercov.
Krížovú cestu cez mesto zorganizovala partia mladých
ľudí v spolupráci so svojimi
kňazmi. V Zlatých Moravciach
má táto duchovná akcia viac
ako desaťročnú tradíciu. Do
organizácie sa zapojil aj dekanát, teda i ľudia z okolitých
obcí. „Niektorí sa zhostili niektorých rolí ako herci, niektorí
pomáhali, aby všetko klapalo
v zákulisí, a niektorí zase čítali zamyslenia. Každé zastavenie čítal predstaviteľ nejakej
blízkej farnosti, či predstaviteľ
spoločenstva z farnosti Zlaté
Moravce,“ vysvetľuje Martina
Sedláková, jedna z organizátorov.
Krížová cesta začala v popoludňajších hodinách

v Kostole bratov Tešiteľov,
kde sa prítomní v úvode pomodlili modlitbu Korunka Božieho Milosrdenstva. Ľudia sa
následne zhromaždili pred
kostolom a vydali sa na cestu
po uliciach nášho mesta, kde
bolo pripravených štrnásť zastavení. „Každé zastavenie sa
i herecky stvárnilo za pomoci
dvanástich hercov, a potom
sa prečítal text na rozjímanie
– modlitba. Akciu vždy zakončíme vo farskom Kostole sv.
Michala archanjela spoločnou
adoráciou,“ povedala mladá
organizátorka.
Je zvykom, že v závere tejto
krížovej cesty dostávajú ľudia
nejaký malý darček. Tento rok
to bola sviečka, ktorá mala

veriacim počas obdobia pôstu pripomínať myšlienku zo
Svätého Písma, ktorú vybral
pápež František práve na pôst:
„Pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne
láska.“
Celé podujatie trvalo približne dve a pol hodiny. O bezpečnosť pri prechádzaní cez
cestu po priechodoch pre
chodcov sa starala mestská
polícia, ktorá riadila dopravu.
Organizátori boli s priebehom krížovej cesty spokojní.
Teší ich najmä vysoká účasť

a taktiež i fakt, že prišli všetky vekové kategórie. „Krížová
cesta cez mesto sa už stala
tradičnou pôstnou akciou,
na ktorej sa spoločne zjednotíme v modlitbe. Zúčastnilo sa
jej okolo päťsto ľudí a nedá sa
povedať, že je to určené iba
pre nejakú vekovú kategóriu,
pretože na nej boli deti, mladí,
rodiny i starší ľudia. Táto spoločná akcia bola i tento rok
vydarená,“ dodala na záver
Sedláková.
Peter Klimant

Veľkonočná tvorivá dielňa s Danielou Bűrgerovou
K Veľkej noci neodmysliteľne
patria veľkonočné vajíčka, ktoré sú symbolom zrodu života
a svojou krásou skrášľujú naše
sviatočné veľkonočné chvíle.
Pred blížiacimi sa najvýznamnejšími kresťanskými sviatkami
roka pripravilo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach dňa
21. marca 2018 pre žiakov základných škôl Veľkonočnú tvorivú dielňu. Prvými návštevníkmi podujatia boli žiaci zo ZŠ
Pribinova, ktorí si tohto roku
vyskúšali jednu z tradičných
techník zdobenia vajíčok s majsterkou ľudovej tvorivosti Danielou Bűrgerovou zo Zlatých
Moraviec.
Na tvorivej dielni privítala
lektorka múzea pani Viera Tomová riaditeľa Ponitrianskeho
múzea Antona Števka, Máriu

Pekárovú z Chyzeroviec, známu svojou ľudovou umeleckou tvorbou a majstra ľudových remesiel Štefana Doskoča
zo Zlatna. Na zaujímavú veľkonočnú tvorivosť žiakov sa
prišla pozrieť aj poslankyňa
MsZ a programová manažérka MSKŠ Klaudia Ivanovičová.
Pán Števko porozprával žiakom o veľkonočných vajíčkach
ako symbole zrodu života, ktorým sa v minulosti pripisovala magická moc a boli skrášľované rôznymi mystickými
ornamentmi. Z doteraz už
vyskúšaných spôsobov zdobenia veľkonočných vajíčok
pani Bűrgerová naučila žiakov
zdobiť vajíčka tradičnou servítkovou technikou. Žiaci hravo
zvládli vyfúknutie vajíčok, lepenie kvietkovaných motívov

vystrihnutých z papierových
servítok a pretretie okrajov obrázkov štetcom namočeným
v lepidle pred ich zaschnutím.
Vajíčka sa ešte zvyknú nalakovať alebo vyfarbiť. Takto vyrobené vajíčka s obrázkovými
motívmi sú peknou ozdobou
veľkonočných stolov a potešia
každého sviatočného návštevníka. Pani Bűrgerová priniesla
žiakom aj ukážku veľkonočných polystyrénových vajíčok zo svojej tvorivej dielne
vyzdobené točenou šnúrkou,
kvietkami, korálkami a stužkami, ktoré prezentovala aj v televíznej relácii Na chalupe.
Z veľkonočných sviatkov
majú najväčšiu radosť chlapci
a dievčatá. V pondelok už od
rána mládenci chodia po domoch polievať dievčatá, ktoré

na druhý deň svojich polievačov vyšibú korbáčikmi vyrobenými z jarných vŕbových
prútikov. V druhej časti veľkonočného pracovného podujatia si žiaci vyskúšali upliesť
aj veľkonočný korbáčik s pani
Máriou Pekárovou a Štefanom Doskočom. Veľký záujem
o pletenie veľkonočných korbáčov prejavili chlapci, ktorí ich
nakoniec vyzdobili farebnými
stuhami.
Za vytvorenie príjemnej
predveľkonočnej atmosféry
v starobylých muzeálnych
priestoroch bývalého kaštieľa
rodiny Migazziovcov patrí vďaka organizátorom tvorivých
dielní - lektorkám múzea pani
Viere Tomovej, Kornélii Némešovej a Mariánovi Tomajkovi
Anton Kaiser
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ROZHOVOR s Brančim Kováčom alias VEC: Aké bolo jeho
detstvo?
Aj Zlaté Moravce sa môžu pýšiť tým, že tu vyrastali legendy z rôznych oblastí života. Známi sú po celom Slovensku a dokonca aj v zahraničí. A Branči Kováč, ktorý
pracuje pod pseudonymom VEC, nie je žiadnou výnimkou. Je hrdý na svoje rodné mesto, čo dokazuje aj jeho
oblečenie s nápismi „Calexity“. No aké bolo jeho detstvo
a vznik jeho legendárneho dua? Aj na tieto otázky odpovedal v našom rozhovore.
Branči, každý veľmi dobre vie, že si hrdý rodák zo
Zlatých Moraviec. Ako si ty
spomínaš na tvoje detstvo?
Bolo niečím výnimočné?
Alebo skôr bežné?
Skôr bežné. Bývali sme na
konci mesta, za nami už len
pole, takže od toho sa všetko
odvíjalo. Keď kopali vodovod,
boli sme na rúrach, keď bola
žatva, čumeli sme na kombajny, a potom sme si robili bunkre z balíkov slamy. Vtedy sa
ešte naša ulica volala Partizánska. Vtedy ešte bolo legálne
páliť jesenné lístie zo stromov
na ulici a my sme smrdeli jak
psi. A to je zároveň aj najvýraznejšia vôňa, ktorú mám spojenú s detstvom.
Kde si vyrastal? V dome
alebo v byte? Bol si spoločenské dieťa alebo skôr
taký tichý utiahnutý chlapec?
V dome, ktorý postavili rodičia svojpomocne, za čo majú
môj veľký obdiv. Vzadu na
konci záhrady sme mali zajace, sliepky, dve prasce a pár
týždňov pred hodami mama
vždy vykŕmila dve-tri husi alebo kačice. Mohlo by sa zdať, že
tým pádom som hovoril zvieracou rečou, ale nebolo to tak.
Nebol som síce vodca partie,
ale nikdy som nebol ani suchár,
čo nechodí za bránu svojho
dvora. Okolie som poznal ako
vlastnú dlaň. Najprv bicykel,

potom motorka (Mustang
a potom Jawa 250 kývačka).
Ty máš sestru, ktorá je od
teba o sedem rokov staršia.
Brala ťa vždy ako menšieho
bračeka, ktorého musela
vždy chrániť pred okolitým
svetom, alebo si ju chránil
skôr ty pred chalanmi?
Keďže bola staršia, mala aj
starších kamošov a do tých by
som si vyskakovať nedovolil.
Oni ani neboli nejakí zlí či prefíkaní, takže šikana tam až na
pár incidentov žiadna nebola.
Pamätám si, že raz som sa rozplakal, keď ju zguľovali, ale to
som bol veľmi, veľmi malý, ešte
som nechápal, že to je sranda.
Ako si spomínaš na tvoj
prvý deň v základnej škole ako prváčik? Nevedel si
sa dočkať, alebo ťa v ten
deň sprevádzal srdcervúci plač?
Chodil som na Leninovu
(dnes Pribinova). Prvé štyri roky
ma učila pani Viola Šumná, ktorá ma priviedla aj k folklóru (súbor Moravčianka) a práve tam
som nabral prvé skúsenosti
s pódiom a publikom. Srdečne ju pozdravujem. Od 5. triedy mi boli triednymi učiteľkami
pani Palušková a pani Mrázová,
tiež ich pozdravujem.
Spomínaš si na nejakú
vtipnú príhodu zo školy?
Bol si šibal, ktorého žiacku
knižku zdobili poznámky

Branči Kováč, foto: Robert Sedmik
alebo v škole slušný poriadny chlapček?
Ja som nebol výtržník, skôr
občasný zabávač. Až do 7.
triedy som mal čisté jednotky bez akéhokoľvek učenia, ale
s príchodom puberty som sa
trošku zhumploval, ale nie nejako extrémne. Mali sme iných
triednych exotov, čo si dovoľovali vtipy na učiteľky, ktoré
si nedokázali vybudovať rešpekt. Ale nič zákerné sa nedialo. Boli sme a vlastne doteraz
sme dobrí chlapci.
A čo puberta? Prvé lásky a partia patria k životu
každého dospievajúceho
chalana. Ako si dospievanie prežíval ty? Od rána do
rána vonku s kamarátmi
alebo domased?
Náš stretávací bod bola zastávka našej sporadicky jazdiacej MHD. Na Dlhej ulici sme si
spravili bránky z kameňov
a hrávali hokej. Tam sa odohrávali všetky srandičky, prvé
jointy, prvé burčiakové zážitky, odtiaľ sme vyrážali na diskotéky do Žitavian a Topoľčianok, lebo v Moravciach žiadna
poriadna diskotéka v tom čase

nebola. To bol veľký paradox,
že za zábavou museli ísť zlatomoravčania na dedinu.
Ku kamarátom patria aj
párty. Čo tie tvoje prvé?
Koľko si mal rokov, keď si
začať spoločensky žiť? Aké
kluby si v tom čase navštevoval?
Ja som nikdy nebol vyslovene krčmový typ. Párkrát v týždni sme si dali pivo a cez víkendy sme sa, povedzme, opili,
ale my sme skôr strážili lavičky
a parky. Vonku mi to vždy prišlo zábavnejšie a mal som pocit, že sa tam niečo dá zažiť. Na
rozdiel od zafajčeného pajzlu.
Na gymnáziu si spolu
s Midim založil skupinu
Trosky, s ktorým práve teraz oslavujete výročie 20
rokov vzniku prvého albumu. Ako si spomínaš na
toto obdobie? Bolo v tom
období jednoduché presadiť sa? A čo na to hovorili
tvoji rodičia? Podporovali ťa?
Keď sme s Midim kúpili gramofóny a mixpult, aby sme sa
(pokračovanie na str. 11)
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ROZHOVOR s Brančim Kováčom alias
Vecom: Aké bolo jeho detstvo?
(pokračovanie zo str. 10)
stali naozajstnými DJ-mi, mali
sme 16 rokov. To spôsobilo,
že som netrávil až toľko času
flákaním a ničnerobením, ale
niečím kreatívnym, aj keď to
väčšina ľudí z okolia len sotva
mohla chápať. Mali sme s Midim víziu stať sa dobrými DJmi. Našťastie moji rodičia mi
v tom nebránili. Jednak boli
vlastne radi, že som doma
a neflákam sa, na druhej strane, keď potrebovali s niečím
pomôcť, nemuseli ma hľadať
po celom meste (podotýkam,

že mobily neboli ešte vôbec
hromadne rozšírené). Neskôr
sme zistili, že Milan Kereš s Kajzom a Muťom, zdola z činžiakov, majú hiphopovú kapelu
a majú nejaké skladby a za sebou pár vystúpení. Spojili sme
sa s nimi a ja som napísal pár
textov, spravili sme asi 2 vystúpenia, a potom sa zase nič
nedialo. Až keď sme sa dostali
na vysokú školu do Bratislavy,
začali sme znova do toho vŕtať.
Napísal som „Tozmemi“ a David zo Senca ju zaradil na Zvuk
ulice, čo bol kľúčový moment.

Pred tromi rokmi si sa stal
otcom tvojho syna Fedora. Začína aj on už vnímať
tvoju tvorbu? Rapuješ mu,
alebo si to nechávaš na čas,
keď bude starší? Snažíš sa
mu venovať všetok svoj čas?
Odkedy máme syna, počul
som album Stereo farbo slepo
snáď tisíckrát. Jednoduchšie
časti sa snaží zopakovať a má aj
obľúbené skladby, ale ja ho do
ničoho, ako je rap, tlačiť nebudem. Nech si nájde svoju hudbu, ktorá ho bude napĺňať tak,
ako mňa napĺňa tá moja. Ak nebude hudobník, nič sa nestane,
je to jeho život. Ak sa vyberie
Ivaninou cestou, ktorá je výtvarníčka, bude to tiež skvelé.

Apríl 2018

Ak bude ekonóm, budem sa
veľmi čudovať, ale nebudem
ho prehovárať. Decko sa samo
rozhodne, kam chce ísť, my mu
môžeme len ukázať cestu, ktorou sme išli my.
Aké máš plány do budúcnosti? Žiješ pre prítomnosť,
alebo už vieš, čo chceš
a vieš, kde sa vidíš o 10 rokov?
Nejaké plány mám, ale žiadne
dlhodobé, taký dobrý plánovač
nie som, navyše doba sa mení
veľmi rýchlo. Čo si dnes naplánuješ, môže už o rok vyzerať veľmi smiešne.
Ivana Chrenová

V Zlatých Moravciach vystúpil Štefan Skrúcaný
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) do nášho mesta zavítal známy slovenský humorista a spevák
Štefan Skrúcaný, ktorý sa Zlatomoravčanom predstavil
na pôde Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ).
Podujatie zorganizovala politická strana SMER-SD spoločne s Mestom Zlaté Moravce.
Oslava MDŽ sa v Moravciach
uskutočnila v nedeľu 4. marca
2018 v divadelnej sále MSKŠ
so začiatkom o 15.30 hodine.
V úvode podujatia poprial ženám všetko dobré k ich sviatku poslanec Národnej rady SR
a podpredseda Nitrianskeho

Štefan Skrúcaný

samosprávneho kraja Marián
Kéry spoločne s primátorom
Zlatých Moraviec Dušanom
Husárom.
V rámci kultúrneho programu vystúpili ako prvé chyzerovecké dievčatá z tanečnej
skupiny Street Lup, po ktorých

už nasledoval samotný Štefan
Skrúcaný. „Milé dámy, vzácne
dámy, krásne dámy, úžasné
dámy, naše slovenské dámy.
Ja veľmi pekne ďakujem za
pozvanie, je mi veľkou cťou.
Dnešný deň je hlavne o vás
dámy a darčekom nás mužov vám, dámam. Je mi cťou,
že som v Zlatých Moravciach,
v meste, kde mám kopu kamarátov, v meste, o ktorom viem
takmer všetko,“ povedal humorista a následne vymenoval kopec geografických a historických informácií o Zlatých
Moravciach.
„Hovorím to preto, aby ste vedeli, že viem, kde som a som
rád, že som v Zlatých Moravciach,“ dodal Skrúcaný, ktorý vo
svojom viac ako hodinovom
vystúpení imitoval slovom
i spevom viaceré známe herecké a spevácke legendy. S publikom sa rozlúčil spoločným číslom s dievčatami zo skupiny
Street Lup. Všetky ženy, ktoré
sa podujatia zúčastnili boli pri
odchode obdarované kvetom.

Medzinárodný
deň žien
Medzinárodný deň žien
je sviatok žien a boja za ich
rovnoprávnosť. Prvotná myšlienka tohto dňa vznikla počas medzinárodnej ženskej
konferencie v Kodani v roku
1910. Dátum 8. marec bol
zvolený na počesť veľkého
štrajku 40 000 krajčírok z textilných fabrík v New Yorku za
zrušenie desaťhodinového
pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam, ktorý sa
uskutočnil v roku 1908.
V Československu sa tento sviatok po prvýkrát slávil
v roku 1921. V nasledujúcom
roku už nadobudol masový charakter. V roku 1938
sa MDŽ konal poslednýkrát
pred druhou svetovou vojnou. Obnovený bol opäť po
roku 1945. Sviatok bol neskôr
oficiálne uznaný OSN.

Peter Klimant
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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:
n nebytové priestory o výmere 32,00 m2 nachádzajúce sa 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: služby.
n nebytové priestory o výmere 35,00 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom
1572 (,,Budova SOV“), na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: maloobchod.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. 04. 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

UPOZORNENIE pre právnické a fyzické osoby
Mesto Zlaté Moravce, v záujme ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu
života občanov, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2011
o celoplošnej deratizácií, vychádzajúc z potreby koordinácie (zníženie počtu hlodavcov,
najmä potkanov), nariaďuje celomestskú jarnú deratizáciu od 1. apríla do 30. apríla 2018.
Cieľom deratizácie je znižovať počet nebezpečných hlodavcových škodcov, ako sú potkany a myši, ktoré sa rýchlo premnožujú a môžu byť prenášačmi viacerých ochorení zvierat či
ľudí. Mestá a obce sú povinné zo zákona povinnosť deratizovať v objektoch a na verejných
priestranstvách, ktoré sú ich majetkom alebo ich spravujú. Podnikatelia a právnické osoby
sú povinní vykonávať deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, v priestoroch
určených na podnikanie a bývanie, v školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných a telovýchovných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v skladoch, na skládkach odpadov a v kanalizačných rozvodoch.
Deratizáciu je potrebné vykonať od 01. 04. 2018 do 30. 04. 2018. Po vykonaní deratizácie sú právnické a fyzické osoby s oprávnením na podnikanie povinné, doručením dokladu
o vykonaní deratizácie, písomne informovať Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad - oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti – referát životného prostredia.
Odd. investičnej výstavby a hospodárskej činnosti
referát ŽP

Program
KINA TEKOV
n DEŇ ČO DEŇ - 7.- 8. 4.
2018 - sobota 20.00, nedeľa
17.00 – 4 € a 5 €
n APOŠTOL PAVOL - 8.- 9.
4. 2018 - nedeľa 19.00, pondelok 19.00 – 4 € a 5 €
n OPERÁCIA ENTEBBE 10.- 11. 4. 2018 - utorok 19.00,
streda 19.00 – 4 € a 5 €
n BESNENIE - 12.- 13. 4.
2018 - štvrtok 19.00, piatok
18.00 – 5 €
n FAKJÚ PÁN PROFESOR
3 - 13.- 14.- 15. 4. 2018 - piatok
20.00, sobota 19.30, nedeľa
19:00 – 5 €
n CHLOE A TRPASLÍCI 15. 4. 2018 - nedeľa 17.00 – 4
€a5€
n VADÍ NEVADÍ - 19.- 20.
4. 2018 - štvrtok 19.00, piatok
20.00 – 4 € a 5 €
n PEPÍK - 20.- 21. 4. 2018 piatok 18.00, sobota 20.00 – 4
€a5€
n DVE A POL KAČKY - 21.22. 4. 2018 - sobota 18.00, nedeľa 17.00 – 4 € a 5 €
n DUBČEK - 22.- 23. 4. 2018
- nedeľa 19.00, pondelok 19.00
–4€a5€
n BLOKOTI - 26. a 28. 4.
2018 - štvrtok 19.00, sobota
18.00 – 4 € a 5 €
n AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA - 28.- 29. 4. 2018
- sobota 20.00, nedeľa 19.00
- 5€
n DVE NEVESTY A JEDNA
SVADBA - 29.- 30. 4. 2018 nedeľa 17.00, pondelok 19.00
–4€a5€
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Mestské stredisko kultúry
a športu
Program na mesiac apríl

27. apríl 2018 o 18.00 hod. – divadelné predstavenie RND
„Besame mucho alebo čo sa skrýva v kufri“ v divadelnej sále
MSKŠ, vstupné v predpredaji - 15 eur, v deň predstavenia - 16 eur,
23. - 27. apríl 2018 – Deň zeme – výtvarná výstava detí
a žiakov materských a základných škôl,
20. apríl 2018 - 70. rokov Ľuba Olacha - básnika, prozaika,
publicistu a redaktora v obradnej sále Mestského strediska
kultúry a športu.

Pripravujeme:

9. máj 2018 o 16.00 hod. – Otvorenie výstavy izraelskej
umelkyne so slovenskými koreňmi Esther Shilo. Výstava bude
otvorená v priestoroch na 1. poschodí MSKŠ od 7. do 11. mája
2018, v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.,
10. máj 2018 od 9.00 – 12.00 hod. – tvorivá dieľňa pani
Esther pod názvom: „Z papiera vystrihované“. Deti a dospelí
sa môžu zoznámiť so starou židovskou technikou,
13. máj 2018 o 15.30 hod. - v divadelnej sále MSKŠ – Deň
matiek. V programe vystúpia deti materských škôl, žiaci základných škôl a Centra voľného času,
16. máj 2018 o 18.00 hod. – divadelné predstavenie „Horúca sprcha“ v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji – 13
eur, v deň predstavenia – 15 eur,
18. - 19. máj 2018 – prehliadka históriou s kultúrnym programom „Krokom po minulosti rodiny Migazzi“ – pivničné priestory
a nádvorie MSKŠ,
20. máj 2018 o 16.00 hod. – hudobno-zábavné predstavenie
pre deti pod názvom „Smejko a Tanculienka“ v divadelnej sále
MSKŠ, vstupné v predpredaji – 8 eur, v deň predstavenia – 10 eur.

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

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

www.cimmermann.com

18/2018
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Spomienka
Dňa 4. mája si pripomíname 14 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá matka

Mária Rajnohová.

MESTO INFORMUJE & SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Spomienka

Spomienka

Dňa 11. apríla si
pripomenieme 23 rokov
od úmrtia nášho otca

Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mala si rada život
a všetkých nás.
Dňa 10. marca 2018
uplynul rok, čo nás navždy
opustila naša milovaná
mamička, mamika a babka

Filipa Rajnohu.

Apríl 2018

Spomienka
Dňa 10. apríla 2018 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec, dedko, svokor, brat a švagor

Jozef Klbik.

Mária Ivaničková
rod. Halásová.

Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Dcéra a syn s rodinami
21/2018

Mestská polícia
upozorňuje
Na dodržiavanie státia vozidiel podľa § 23, ods.1, zák.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Nerešpektovaním
uvedeného ustanovenia sa
vystavujete možnosti postihu za priestupok v zmysle ustanovenia § 22 ods.
1, písm.) zák. 372/1990 Zb.
o priestupkoch.
Vodič smie zastaviť a stáť
len vpravo v smere jazdy
v jednom rade a rovnobežne
s okrajom cesty, čo najbližšie
k okraju cesty a jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak
nie je ohrozená bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť
a stáť kolmo, prípadne šikmo
na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí
musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer
jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m
pre oba smery jazdy.

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
Dcéra a syn s rodinami
20/2018

Opustili nás
 Margita Baratková
nar. 1930, zom. 01.03.2018
 Oto Rakovský
nar. 1934, zom. 02.03.2018
 Anna Sládeková
nar. 1947, zom. 03.03.2018
 Helena Vaňová
nar. 1921, zom. 10.03.2018
 Katarína Malá
nar. 1952, zom. 10.03.2018
 Mgr. Ľudovít Andor
nar. 1929, zom. 14.03.2018
 Jozef Farkaš
nar. 1922, zom. 15.03.2018
 Antónia Čaládiková
nar. 1929, zom. 21.03.2018

Inzercia
Realizujeme izolatérske,
pokrývačské a murárske práce, zamazávanie hrebenáčov.
Kontakt: 0949 834 470
25/2018

S veľkou úctou, láskou
a modlitbami spomínajú
dcéra Lýdia a syn Stanislav s rodinami.
22/2018

Smútočné
oznámenie

Kto ste ho poznali a mali
k nemu blízko, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Manželka, syn a dcéra
s rodinami
23/2018

Spomienka
Na našu drahú

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že nás dňa 28.
decembra 2017 navždy opustil náš milovaný manžel, otec

Veroniku Mikleovú.

Karol Frajka.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom a známym,
ktorí sa s našim drahým
zosnulým prišli rozlúčiť.
Manželka s deťmi
19/2018

Na Tvojom hrobe už rok
sviečka horí, vetrík pofukuje,
ale zhasnúť jej nedovolí.
V našich srdciach tri slová
máme. Smútime, spomíname a nezabúdame!
Sestra Helena s celou
rodinou
24/2018
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Zápis do prvého ročníka zlatomoravských základných škôl
Základná škola
Mojmírova
Dňa 11. apríla 2018 (streda) od 14.00 – do 17.00
hod. sa uskutoční slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka v   ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce pre školský rok
2018/2019 v pavilóne „C“.
Zápis je určený pre deti narodené od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2012. Ak dieťa nemôžete zapísať počas slávnostného zápisu, môžete tak urobiť kedykoľvek na riaditeľstve školy,
najneskôr do 30. apríla 2018.
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno,
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo a trvalé bydlisko
dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, trvalé bydlisko rodičov
či iných zákonných zástupcov a ich kontaktné telefónne čísla. Žiadosť o prijatie do základnej školy musí
byť podpísaná oboma rodičmi. Ak žiadosť o prijatie

nemôže byť v deň zápisu
podpísaná oboma zákonnými zástupcami, je potrebné
priniesť/poslať do školy neodkladne čestné prehlásenie
rodiča, ktorý sa nemôže zúčastniť zápisu.
Doklady potrebné k zápisu:
občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa originál, v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa
aj doklad o jeho zdravotnom
postihnutí.

Základná škola
Pribinova
Oznamujeme rodičom budúcich prváčikov nasledovné
informácie: Slávnostný rozprávkový zápis do 1. ročníka
sa uskutoční 11. 4. 2018 od
14.00 do 17.00 hod. (v priestoroch novej budovy). Individuálny zápis do 1. ročníka sa
uskutoční 12. 4. 2018 od 10.00
do 14.00 hod. (v priestoroch
novej budovy).
Na zápis príde dieťa v sprievode rodiča (zákonného

z ás tup cu). Je p otrebné
prinies ť so seb ou ro d ný list dieťaťa a občiansk y preuk az . Zápisu sa
zúčastnia deti narodené
do 31. 8. 2012 a rodičia
detí, k toré mali v šk. roku
2017/18 odklad povinnej
školskej dochádzky. Ak má
dieťa nejaké obmedzenie,
zákonný zástupca pri záp is e p re dl ož í p osu d o k
o db o r n éh o z ar ia d enia .
V prípade záujmu môže
rodič zaplatiť za školské
pomôck y cca 15 €.

Základná škola
Robotnícka
Vážení rodičia, riaditeľstvo Základnej školy Robotnícka 25, Zlaté Moravce oznamuje, že slávnostný
zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 11. apríla 2018
v čase od 14.00 do 17.00
hod. Srdečne vás pozývame. Zápis bude pokračovať
12. apríla 2018 v čase od
8.00 do 12.00 hod. K zápisu je potrebný rodný list
dieťaťa.

Box Club Zlaté Moravce

V dňoch 24. – 25. februára
2018 sa v Nitre uskutočnilo 1.
kolo medzinárodnej ligy boxu
pod názvom Pohár mesta
Nitry. Podujatia sa zúčastnili

aj naši boxeri Lukáš Fernéza
a Marek Galamboš. Ako prvý
zápasil Marek s boxerom ŠKP
Bratislava Patrikom Valentom.
V prvom kole jasne bodoval,

ale na začiatku druhého kola si
nešťastne zranil rameno a zápas musel predčasne ukončiť. Napriek nepríjemnému
zraneniu si domov odniesol
striebornú medailu. Lukáš,
ktorý mal voľný žreb, nastúpil
vo finále so skúseným reprezentantom z Poľska. V zápase
jednoznačne dominoval a už
v prvom kole poslal súpera do
počítania. Zápas nakoniec dotiahol do jednoznačného víťazstva 5:0 na body a domov
odchádzal so zlatou medailou.
V dňoch 6. – 10. marca
2018 sa konal v maďarskom
Egeri jeden z najväčších

dorasteneckých turnajov
AIBA , na ktorom sa zúčastnilo
269 boxerov z 19 krajín sveta.
V slovenskom tíme nechýbal
ani náš Lukáš Fernéza. Prvý
a aj druhý zápas vyhral hladko 5:0 s maďarskými reprezentantmi. V semifinále narazil na
veľmi skúseného reprezentanta z Kazachstanu, s ktorým
prehral na body. Ten sa stal
neskoršie aj víťazom turnaja.
Z desať členného slovenského tímu Lukáš získal jednu
z dvoch medailí, bronzovú, čo
považujeme za veľký úspech
zlatomoravského boxu.
Box Club Zlaté Moravce

Strana 16

ŠPORT & INZERCIA

Apríl 2018

Úspešná tanečná skupina Piruett mieri do Chorvátska,
potrebuje však vašu pomoc!
Zlatomoravská tanečná skupina Piruett úspešne reprezentuje naše mesto doma i v zahraničí. Mladým tanečníčkam sa najnovšie podarilo kvalifikovať na finále prestížnej
celosvetovej súťaže v moderných tancoch, ktoré sa uskutoční v Chorvátsku. Na cestu tam však Piruett potrebuje
peniaze, a tie v súčasnosti nemá. Dievčatá preto hľadajú
sponzorov, ktorí by im túto cestu pomohli zrealizovať.
DanceStar je synonymom pre
najkvalitnejšie tanečné súťaže,
ktoré sa konajú na celosvetovej
úrovni. V tomto roku sa táto súťaž po prvýkrát uskutočnila aj
na Slovensku, v neďalekej Nitre. Zúčastnilo sa jej množstvo
tanečných skupín, a to nielen
zo Slovenska ale aj z Rakúska
a Maďarska.
Nechýbala tu ani známa zlatomoravská tanečná skupina
(TS) Piruett, ktorá na DanceStar
zožala nemalý úspech. „My,
najstaršie dievčatá, sme získali
s choreografiou Diversity druhé
miesto a naše malé dievčatá sa
umiestnili taktiež na druhom
mieste s choreografiou Little

ladies,“ povedala Emma Klučiarová, jedna z dvojice vedúcich
TS Piruett.
Vďaka dostatočnému počtu bodov sa babám podarilo
kvalifikovať na samotné finále
DanceStar, ktoré sa bude konať
koncom mája v chorvátskom
Poreči. Tu si sily zmerajú postupujúce skupiny z celého sveta. Účasť na takomto veľkom
podujatí je pre dievčatá podľa ich slov splneným snom. No
i napriek tomu, že miestenku už
majú vo vrecku, ich prítomnosť
vo finále zatiaľ vôbec istá nie je.
„Keďže sa to nekoná na Slovensku, je to pre nás veľký problém. Takéto súťaže si vyžadujú

Tanečná skupina Piruett
veľa vybavovania. Hlavne však
treba financie na to, aby sme
mohli ukázať náš talent v inej
krajine. Tieto majstrovstvá budú
trvať päť dní. Preto plne pracujeme na tom, aby sme zohnali čo
najviac sponzorov, ktorí budú
tak ochotní, že nám prispejú hlavne na ubytovanie, štartovné
a dopravu, keďže to nie je lacná
záležitosť,“ povedala Emma, ktorá vyzýva všetkých ľudí ochotných pomôcť, aby sa obrátili na
facebookovú stránku TS Piruett.
„Tu nám prípadní záujemcovia

môžu zaslať správu o tom, ako
by nám boli ochotní pomôcť.
Prípadne môžu zaslať svoju
správu na mail - tspiruettzm@
gmail.com,“ dodala.
Podľa Emmy po zrátaní všetkých nákladov potrebujú na
cestu približne 4-tisíc eur. „Budeme veľmi rady, ak nás podporíte a budeme môcť reprezentovať našu krajinu a taktiež naše
mesto Zlaté Moravce,“ povedala na záver mladá tanečníčka.
Peter Klimant

26/2018

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

