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V tomto čísle:
Dotácie mesta
Samospráva poskytla finančné dotácie zo svojho
rozpočtu pre oblasť rozvoja
kultúry, osvetovej činnosti,
záujmovej umeleckej činnosti
a oblasť rozvoja telovýchovy
a mládežníckeho športu.
Čítajte na strane 2

Nový rokovací
poriadok
Doposiaľ mali občania možnosť verejne vystupovať na
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva Zlatých Moraviec
len v rámci bodu vystúpenia
obyvateľov mesta. V súčasnosti sa už môžu vyjadriť ku každému bodu.
Čítajte na strane 3

Ocenenie žiakov
a učiteľov
Mesto ocenilo svojich žiakov
a učiteľov, ktorí počas školského roka 2017/2018 dosiahli
mimoriadne dobré výsledky
a výrazne reprezentovali naše
mesto na celonárodnej i medzinárodnej úrovni.
Čítajte na strane 3

MDD v Zlatých
Moravciach
Medzinárodný deň detí sme
v Zlatých Moravciach oslávili
v nedeľu 3. júna 2018 na Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach. Pripravený bol už
tradične bohatý program.
Čítajte na strane 4

Kaštieľ Migazziovcov

Výmena okien kaštieľa bude tento
rok pokračovať
Na 36. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach rozhodli poslanci o vyčlenení viac ako 20-tisíc eur pre Mestské stredisko kultúry a športu (MSKŠ).
Peniaze budú použité na tretiu etapu výmeny okien
Kaštieľa Migazziovcov, ktoré je sídlom MSKŠ.
Z mestskej kasy bolo celkovo pre tento účel vyčlenených 21 983 eur. Na výmenu
okien prispeje aj Nitriansky
samosprávny kraj, ktorý zo
svojho rozpočtu vyčlenil
2 400 eur.
Podľa slov riaditeľky MSKŠ
Simony Holubovej je na pláne výmena deviatich okien
na prvom poschodí budovy.
„Jedná sa o okná, ktoré sú vo
veľmi zlom technickom stave. Snažíme sa ich využívať
čo najmenej, sú priklincované. V závere minulého roka

prišlo k havarijnému stavu,
smerom do ulice nám vypadávali sklenené výplne
a z dvorovej časti nad vchodom do pivničných priestorov odpadlo celé jedno
okno,“ opisuje zlú situáciu
Holubová, podľa ktorej ide
o pôvodné okná, ktoré doposiaľ neboli menené.
Ako ďalej uviedla, dátum
výmeny bude známy po dohode s dodávateľom prác.
Za reálny však predpokladá
termín – september až október tohto roka. Okná budú

drevené, osadené so súhlasom Pamiatkového úradu.
„Sme veľmi radi, že vedenie
mesta a poslanci sú naklonení k tejto rekonštrukcii a že
nás podporujú,“ dodala Holubová.
V poradí pôjde už o tretiu etapu výmeny okien na
Kaštieli Migazziovcov. Naposledy sa tu okná menili
koncom roka 2017. V súčasnosti je na prvom poschodí
budovy potrebné vymeniť
15 okien a jedny balkónové
dvere. Po plánovanej rekonštrukcii ich ostane už len šesť
spolu s balkónovými dverami. Na prízemí kaštieľa neboli doposiaľ menené žiadne okná.
Peter Klimant
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Mesto poskytlo dotácie na rozvoj kultúry a športu
Samospráva poskytla finančné dotácie zo svojho rozpočtu pre oblasť rozvoja kultúry, osvetovej činnosti,
záujmovej umeleckej činnosti a oblasť rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu. Občianskym združeniam
a športovým klubom sa prerozdelilo viac ako 14-tisíc eur.
O pridelení nenávratných
finančných dotácií rozhodli
poslanci na 36. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach. Samospráva pravidelne prideľuje tieto dotácie pre
právnické a fyzické osoby
– podnikateľov, ktorí majú
sídlo alebo tr valý poby t
na území Zlat ých Moraviec, alebo ktorí pôsobia,
vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú
služby Zlatomoravčanom,
a to na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.
Dotácie na projekty kultúrneho či špor tového
charakteru sa udeľujú na
základe žiadostí, ktoré občianske združenia a športové kluby pošlú samospráve.
Mestu bolo po zverejnení

výzvy doručených 48 žiadostí. Nie každému sa
však mohlo vyhovieť, pretože nespĺňali kritéria stanovené VZN a k dispozícii
bola len určitá suma peňazí, konkrétne 14 100 eur,
ktoré boli prerozdelené do
dvoch oblastí.
V oblasti rozvoja kultúry,
osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti bolo v ybrat ých desať
uchádzačov, medzi ktorých
bola prerozdelená suma
6 700 eur. V oblasti rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu bolo trinásť
úspešných uchádzačov. Tí
dokopy získali 7 400 eur.
Výška jednotliv ých dotácií sa líšila. Rozhodovali
o nej mestskí poslanci na
základe odporúčaní odborných komisií mestského

Rokovanie poslancov na 36. zasadnutí mestského zastupiteľstva.
zastupiteľst va. „Komisia
školstva, kultúry a športu
(KŠKŠ) odporučila jednotlivé výšky dotácií pre žiadateľov po posúdení predložených projek tov, kde
sme prihliadali najmä na
rozsah akcie, počet zapojených ľudí a spoločenský
význam. Od toho sa odvíjala aj výška dotácie, ktorú
sme odporúčali mestskému zastupiteľstvu schváliť,“ povedal mestský poslanec Pavel Dvonč, predseda

KŠKŠ, ktorý dúfa, že v budúcnosti dôjde k navýšeniu celkového balíku peňazí určeného pre tieto
dotácie, aby sa mohli pokryť žiadosti v plnej miere.
Mesto posk y tovalo dotácie na projekty najviac
vo výške 80 % celkových
oprávnených v ýdavkov
projektu. Zvyšok si musel
úspešný žiadateľ uhradiť
sám.
Peter Klimant

Neoprávnená panika okolo detského ihriska
Aj napriek tomu, že mesto už niekoľko týždňov systematicky, opakovane dementuje poplašnú správu o zámere zlikvidovať detské ihrisko na Brezovej ulici kvôli
vybudovaniu nového parkoviska, predsa sa podarilo
vyvolať medzi obyvateľmi Zlatých Moraviec paniku,
ktorá vyústila do zorganizovania petície so 170 podpismi za „ZÁCHRANU ZELENE A DETSKÉHO IHRISKA
S PIESKOVISKOM“.
V tomto prípade zostáva
záhadou, čo bolo spúšťačom
relatívne masového petičného vzoprenia, ktoré prekročilo hranice Zlatých Moraviec. Jeho signatármi sú totiž
okrem Zlatomoravčanov
aj občania iných obcí, ba

dokonca ľudia z iných okresov. Absentuje však akýkoľvek racionálny impulz, elementárny dôvod na takýto
prejav odporu. Keďže magistrát mesta nikdy neuvažoval
a ani neuvažuje o búraní alebo odstránení predmetného

ihriska, a zatiaľ ani žiadneho iného ihriska, z prostredia mesta len sotva mohol
vzísť takýto impulz.
Mesto si uvedomuje napr.
aj skutočnosť, že sa rovnako ako v iných mestách začína prejavovať akútny nedostatok odstavných plôch
pre parkovanie motorových vozidiel v uliciach a na
mestských sídliskách. Z uvedeného dôvodu plánuje už
v tomto roku začať tento
problém riešiť, avšak výlučne
na základe diskusie a súhlasu
dotknutých obyvateľov.

Ubezpečujeme preto občanov Zlatých Moraviec,
že detské ihriská, či rôzne oddychové zóny budú
tými poslednými parcelami, na ktorých by mali vyrásť parkoviská alebo iné
spevnené plochy určené pre motorové vozidlá.
Z uvedeného dôvodu by
sme radi zdôraznili, že ani
petície, ani iné prejavy nesúhlasu v tejto oblasti nie sú
potrebné.
Marián Kováč,
prednosta MSÚ
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Ocenenie pre najúspešnejších žiakov a pedagógov
Mesto Zlaté Moravce ocenilo svojich žiakov a učiteľov,
ktorí počas školského roka 2017/2018 dosiahli mimoriadne dobré výsledky a výrazne reprezentovali naše mesto
na celonárodnej i medzinárodnej úrovni.
Slávnostné ocenenie najúspešnejších žiakov a pedagógov sa uskutočnilo v stredu 13.
júna 2018 v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu
v Zlatých Moravciach. Ocenenia
odovzdal primátor Dušan Husár, ktorý všetkým prítomným
poďakoval za ich skvelé školské
i pracovné výsledky.
„Veľmi si cením ako bývalý dlhoročný pedagóg, že sa môžem
s vami stretnúť, poďakovať vám
a oceniť vás za to, že ste úspešne reprezentovali, samozrejme, v prvom rade vaše školy,
a potom i naše mesto. Za tie

výsledky treba poďakovať pedagógom, ktorí vás odborne
viedli a pomáhali vám, a taktiež
i rodičom, ktorí vás motivovali,“
povedal primátor Husár. „Našou
povinnosťou je vaše úspechy si
všímať a zároveň skloniť pred
vami pomyselný klobúk z hlavy,
pretože vy budete tí, ktorí budú
nejakým spôsobom garantovať
ďalší rozvoj nášho spoločenského života,“ dodal.
Ocenenie dostali úspešní
žiaci a pedagógovia z desiatich základných a stredných
škôl zo Zlatých Moraviec. Podľa slov Danuše Hollej, vedúcej

Počas slávnostného oceňovania.
oddelenia školstva a sociálnych
vecí z mestského úradu, jednotlivé mená žiakov a učiteľov navrhovali na ocenenie samotné
školy. Na slávnosti nechýbal
kultúrny program, o ktorý sa
postarala Základná umelecká
škola, pripravené bolo i drobné
občerstvenie.

Zoznam ocenených

Dušan Husár s ocenenou študentkou.

ZŠ Mojmírova: Samuel
Šimko, Miriam Vasilová, učiteľ
Róbert Bezák. ZŠ Pribinova:
Emma Belicová, Tomáš Vician,
učiteľka – Ing. Miriam Bezušková. ZŠ – Robotnícka: Alica
Starobová, Stanislav Nipča, učiteľka – PaedDr. Hana Verešpejová. ZŠ Sv. Don Bosca: Dávid
Drienovský, Ľudmila Jenisová,

učiteľ – Mgr. Ján Očovay. ZUŠ:
Barbara Molnárová, Jozef Šprlák, učiteľka - Katarína Bošanská. Gymnázium Janka
Kráľa: Nikola Ondrejmišková,
Jana Dudášová, učiteľka – Mgr.
Jana Magdolénová. Obchodná akadémia: Lenka Judinová, Monika Varholíková, učiteľka – Ing. Irena Minárová. SOŠ
obchodu a služieb: Simona
Nehézová, Jakub Kunský, učiteľka – Bc. Dana Magušinová.
SOŠ polytechnická: Matúš
Turza, Dušan Patrik Turčan, učiteľ – Mgr. Dušan Turčan. SOŠ
technická: Michaela Mičová,
Samuel Lacika, učiteľka – Mgr.
Ľudmila Sarková.
Peter Klimant

Občania môžu komentovať body rokovania zastupiteľstva
Doposiaľ mali občania možnosť verejne vystupovať
na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva Zlatých Moraviec len v rámci bodu vystúpenia obyvateľov mesta.
V súčasnosti sa už môžu vyjadriť ku každému bodu.
Zlatomoravskí poslanci
schválili nový rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
Ten obsahuje viacero zmier.
Pre obyvateľov s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach
je však najzásadnejšou zmenou možnosť reagovať na každý jeden bod, ktorý mestské
zastupiteľstvo prerokováva.

„Keď sa chcú vyjadriť ku
konkrétnym bodom, stačí, ak
sa vopred nahlásia buď elektronicky alebo telefonicky na
mestskom úrade,“ povedal viceprimátor Marek Holub. Ak
tak občania urobia, môžu počas rokovania vystúpiť po rozprave poslancov a pred hlasovaním o konkrétnom bode.

„Právo vystúpenia po rozprave určite uvítajú obyvatelia, ktorých sa konkrétne
body týkajú najčastejšie, sú
to odpredaje pozemkov, ktoré sú priľahlé k ich záhradám
alebo odpredaje pozemkov,
ktoré majú v dlhodobom
prenájme. Sme len druhou
samosprávou, ktorá niečo
podobné umožnila,“ vyjadril
sa poslanec Michal Cimmermann.
Pokiaľ sa chceli občania v minulosti vyjadriť k nejakému

bodu programu, mohli tak
urobiť len v úvode zasadnutia zastupiteľstva počas
vystúpenia obyvateľov mesta. Ak sa chceli vyjadriť ku
konkrétnemu bodu priamo
počas jeho prerokovávania,
museli požiadať o udelenie
slova. To im následne schvaľovali poslanci hlasovaním,
čo už v súčasnosti nie je potrebné.

Peter Klimant
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Oslava Medzinárodného dňa detí
Medzinárodný deň detí (MDD) sme v Zlatých Moravciach oslávili v nedeľu 3. júna 2018 na Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach. Pripravený bol už tradične
bohatý program.
Podujatie zorganizovalo
Mesto Zlaté Moravce spoločne s Mestským strediskom
kultúry a športu (MSKŠ). Konalo sa v popoludňajších hodinách. Slávnostne ho prišiel
otvoriť primátor Dušan Husár, ktorý poprial deťom k ich
sviatku všetko dobré. „Deťom
prajem pekný život vo svojich
rodinách. Aby sa o ne rodičia poriadne postarali, pretože nie všetky deti môžu vyrastať v takom prostredí ako

naše deti na Slovensku. Aby
sa detičky cítili dobre nielen
počas Medzinárodného dňa
detí a nie iba v našom meste,
ale stále a na celom svete,“
želal si Husár.
Na zlatomoravskom MDD
čakalo na divákov množstvo
zaujímavého programu, ako
napríklad ukážky práce hasičov, mestských policajtov
či vystúpenie kynológov
s ukážkami výcviku psov.
Hlavný program na tribúne

Vystúpenie kynológov.

Deň detí si prišli pozrieť stovky ľudí.
odštartovala zábavná tanečná show Šmolkovia. Predstavili sa tu aj tanečníci z Centra voľného času, Základnej
umeleckej školy a Old School
Brothers. Na záver vystúpilo
hudobné zoskupenie Campana Batucada z Nitry, ktoré
divákom predviedlo veľkolepú bubnovú show.
Členovia Moto klubu Zubry
vozili počas celého dňa deti
na svojich motorkách. V areáli štadióna boli rozmiestnené kolotoče a predajné stánky. Nechýbalo maľovanie na
tvár, rôzne hry i workshop

vyrábania zvierat z balónov.
Tohtoročnou zaujímavosťou bola možnosť absolvovať vyhliadkový let lietadlom
nad naším mestom. Lietadlo štartovalo z letiska medzi
obcami Martin nad Žitavou
a Mankovce. „Táto atrakcia
bola ako jediná spoplatnená.
Celý let trval približne pätnásť
minút. Ľudia si mohli pozrieť
naše mesto z vtáčej perspektívy,“ povedala Simona Holubová, riaditeľka MSKŠ, ktorá
vyjadrila spokojnosť s priebehom celého podujatia.
Peter Klimant

Primátorská kvapka krvi
Začiatkom júna sa v našom meste konala tradičná Primátorská kvapka krvi. Tá sa u nás konáva pravidelne,
raz za pol roka. Darovať najvzácnejšiu tekutinu prišlo
menej ľudí ako v zime.
Primátorská kvapka krvi
sa uskutočnila v utorok 5.
júna 2018 v dopoludňajších hodinách v priestoroch Mestského strediska
kultúry a športu Zlaté Moravce.
Darovať krv mohol prísť
každý občan vo veku od
18 až do 60 rokov, ktor ý
sa cítil byť zdravý. Odber
vykonali pracovníci Národnej transfúznej služby, pracovisko Nitra. Ako uviedla
Mária Broďániová, vedúca

lekárka tohto pracoviska,
prišlo presne 32 darcov,
z nich darovalo krv 30 ľudí.
Dvaja boli prvodarcovia.
Okrem Zlatomoravčanov
už tradične prišli pomôcť
aj ľudia z blízkeho okolia.
Pre Evu Krátku (26) z Obýc
išlo o jej tretí odber. „Takýmto spôsobom môžem
malým skutkom niekomu
pomôcť a možno aj zachrániť život. Veď človek nikdy
nevie, kedy bude tiež potrebovať krv,“ povedala.

Eva Krátka
Primátorská kvapka krvi sa
v Zlatých Moravciach konáva počas roka pravidelne,
zväčša jedna v lete a jedna v zime. Pre porovnanie,
na zimný odber v decembri

2017 prišlo až 68 ľudí, z ktorých mohlo darovať krv 61
osôb, čo je viac ako dvojnásobok počtu úspešných darcov letnej kvapky krvi.
Peter Klimant
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Súťaž „Čítajte s nami“ v mestskej knižnici
Mestská knižnica Zlaté Moravce v spolupráci so zlatomoravskými základnými školami zorganizovala už po
desiatykrát detskú čitateľskú súťaž pod názvom „Čítajte
s nami“. Určená bola pre žiakov 2., 3. a 4. ročníkov.

Ocenení účastníci súťaže.
Súťaž sa realizovala v knižnici v mesiacoch marec,
apríl, máj a v júni sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Tento rok
sa zapojilo 12 tried zo všetkých základných škôl v našom meste. Triedy boli rozdelené do troch kategórií
podľa ročníkov. Celkov ý
počet žiakov, ktorí sa do
knižnice zapísali a v rámci
súťaže ju navštevovali bol
238 žiakov. Tí si spolu vypožičali 820 kníh.

„Cieľom súťaže „Čítajte
s nami“ bolo, aby aj v dnešnej
dobe rozvoja informačných
technológií nezabúdali deti
na knihy a práve prostredníctvom tejto súťaže sme sa snažili hravou formou motivovať
deti a budovať u nich záujem
o knihy, knižnicu, čítanie a literatúru. Pretože čítaním získavajú deti nielen nové vedomosti, ale rozširujú si tým aj
slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovanie,“ vysvetľuje vedúca
knižnice Alena Malá.

Pri hodnotení sa brali do
úvahy rôzne kritériá, počet
žiakov z triedy zapísaných do
knižnice, návšteva knižnice
spoločne s pani učiteľkami,
individuálna návšteva žiaka
a počet vypožičaných kníh.
Body sa taktiež prideľovali za
plnenie súťažných úloh i za
každú prezentáciu knihy.
Vyhodnotenie súťaže sa
uskutočnilo vo štvrtok 14. júna
2018. Zúčastnili sa ho vybraní
zástupcovia tried zapojených
do súťaže. Všetky zapojené
triedy boli odmenené diplomom a sladkosťami, víťazné
triedy dostali diplom, sladkosti, tortu a vecné ceny. Najlepší

čitatelia z každej triedy boli
odmenení knihou.
„Uvedomujeme si, že bez
ochoty pani učiteliek by sa súťaž nemohla uskutočniť. Preto
naše veľké poďakovanie patrí
pani učiteľkám všetkých zapojených tried a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme
aj pani Simone Holubovej, riaditeľke Mestského strediska
kultúry a športu, ktorá zabezpečila ceny do súťaže. Veríme,
že súťažou sa čítanie kníh pre
deti nekončí a knižnicu budú
i naďalej navštevovať,“ povedala na záver Malá.
Peter Klimant

Výsledky 10. ročníka čitateľskej súťaže „Čítajte s nami“
Kategória 2. ročníkov:
1. miesto: II. B – ZŠ Pribinova
2. miesto: II. A - ZŠ sv. Don Bosca
3. miesto: II. A - ZŠ Robotnícka
Kategória 3. ročníkov:
1. miesto: III. A - ZŠ sv. Don Bosca
2. miesto: III. A - ZŠ Pribinova
3. miesto: nebolo udelené,
nakoľko v tejto kategórii nebolo viac zapojených tried.

Kategória 4. ročníkov:
1. miesto: IV. A - ZŠ Mojmírova
2. miesto: IV. A - ZŠ sv. Don Bosca
3. miesto: IV. A - ZŠ Pribinova
Diplomy za účasť získali:
l II. A - ZŠ Mojmírova
l IV. B - ZŠ Mojmírova
l IV. C - ZŠ Mojmírova
l IV. B - ZŠ Pribinova

Tam na tej lúke v Chyzerovciach
V areáli kultúrneho domu v Chyzerovciach sa v sobotu 23. júna 2018 uskutočnil druhý ročník detského folklórneho festivalu pod názvom Tam na tej lúke. Jeho
organizátorom bolo Občianske združenie Zlatňanka
v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu
v Zlatých Moravciach.
Ako uviedol Stanislav Hruška
z detského folklórneho súboru Zlatňanka, cieľom festivalu
je udržiavať folklórne tradície,
a to nielen u dospelých, ale
najmä u detí. „Aby vedeli, ako
sa ich rovesníci hrávali v minulosti, ako trávili čas a aby sa tie
deti navzájom spolu spoznali.
Aby sa vedeli vzájomne porozprávať nielen cez mobily,

ale aj takouto krásnou formou,“ povedal.
Na festivale sa predstavilo hneď niekoľko detských
folklórnych súborov (DFS).
Okrem domáceho súboru
Zlatňanka vystúpili: DFS Cindruška z Liptovského Hrádku, DFS Matičiarik z Topoľčianok a DFS Žliabok z obci
Hostie. Nešlo však len čisto

o slovenskú účasť. Tento rok
na festival zavítali aj českí folkloristi z DFS Úsměv pochádzajúci z Opavy.
Sprievodnou atrakciou boli
tvorivé dielne, na ktorých si
malí aj veľkí návštevníci mohli

skúsiť vlastnoručnú výrobu
rôznych dekoratívnych predmetov, ako napríklad pletených košíkov, drôtených ozdôb
či magnetiek a odznakov.
Peter Klimant
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Zaspievaj si ľudovku
V nedeľu 17. júna 2018 ožili Zlaté Moravce folklórnym
popoludním pod záštitou externej redaktorky a moderátorky bratislavskej Televízie OSEM a banskobystrického Rádia Slobodný vysielač, Elenn Waltersteinovej,
pod názvom Zaspievaj si ľudovku naživo.

Elenn Waltersteinová
Organizátori podujatia Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Okienkom
snov Elenn Waltersteinovej,
MSKŠ a SSk Zlatomoravčianka pripravili pre milovníkov
folklóru v príjemnom prostredí Parku Janka Kráľa bohatý
kultúrny program. Návštevníci festivalu mali možnosť
započúvať sa do krásnych
slovenských ľudových piesní z okolia Zlatých Moraviec.
Moderátorka tejto akcie, Mgr.
Elenn Waltersteinová, privítala na podujatí primátora
mesta PaedDr. Dušana Husára s manželkou, programovú
pracovníčku MSKŠ Klaudiu
Ivanovičovú, sedem z deviatich zlatomoraveckých folklórnych skupín a všetkých priaznivcov ľudovej kultúry, ktorí
sa prišli pozrieť a zaspievať si
s účinkujúcimi.

Zaspievaj si
ľudovku naživo
Program pod týmto názvom sa v Zlatých Moravciach
uskutočnil prvýkrát, hoci už

niekoľko rokov mali milovníci
folklóru možnosť navštíviť tieto podujatia v Banskej Bystrici, v Kúpeľoch Nimnica a najčastejšie v Slovenskom dome
v Prahe. A práve folkloristi zo
Zlatých Moraviec (aj mestských
častí Prílepy a Chyzerovce), ktorí účinkovali na spomínaných
akciách, sa predstavili pestrými ukážkami svojich vystúpení v Parku Janka Kráľa. Folkloristi zo Zlatých Moraviec boli
hosťami aj v rôznych reláciách
moderátorky a na Nimnickom
folklórnom festivale Zaspievaj
si ľudovku, ktorý organizuje
v Kúpeľoch Nimnica už štvrtý rok. Elenn Waltersteinová
pripravila pod názvom ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU 90 relácií
pre Rádio Slobodný vysielač,
rok moderovala a pripravovala súťažné piesne s bonusmi
do Hitparády ľudových piesní
pre Televíziu OSEM, v súčasnosti pripravuje pre TV8 vlastné relácie pod spomínaným
názvom. V lete si môžete pozrieť v rámci tejto relácie sériu
špeciálov Ľudové zvyky.

Bohatý kultúrny
program
Folklórne popoludnie otvoril
DFS Zlatňanka pod vedením
manželov Moniky a Stanislava
Hruškových znelkou programu ZASPIEVAJ SI ĽUDOVKU
a pestrými ukážkami zo svojho repertoáru, potom zaspievali SSk Babička pod vedením
Mariany Bencovej, SSk Chyzerovčanka s vedúcou Annou
Galabovou, SSk Zlatomoravčianka pod vedením Vladimíra
Rumanka, SSk Trnky s Ivanou
Tonkovičovou, Simonou Poliakovou, Ľubicou Kováčovou
ako vedúcou tria a s hudobným doprovodom FS Inovec,
FSk Kolovrátok z Prílep pod
vedením Irenky a Jožka Vencelových. Záver patril FS Inovec pod vedením Radovana
Bakaľára, ktorý úspešne reprezentuje slovenskú ľudovú kultúru doma aj v zahraničí a je
dôstojným nositeľom tradícií
našich predkov.

Úspešný rok
spoluorganizátora
folklórneho
popoludnia
Hoci najmladšia SSk Zlatomoravčianka vznikla len v roku
2016, má za sebou už množstvo
vystúpení, najmä pri organizovaní významných kultúrnych
podujatí v Zlatých Moravciach
a Nitre. V minulom roku to bola
mimoriadne úspešná spolupráca s Mestským múzeom pri

zachovávaní a šírení ľudových
tradícií na ročníkových podujatiach – Toč sa, toč kolovrátok,
Fašiangy v múzeu, Dožinky,
Slivkobranie, Páračky, či hodová slávnosť, ktorá bola sfilmovaná v Dome ľudového bývania
v Šali, pobočke Ponitrianskeho
múzea. Spevácku skupinu založil Vladimír Rumanko, ktorý
sa v mladosti venoval big-beatovej hudbe v čase, keď si ani
nepomyslel, že v budúcnosti
založí spevácku skupinu so zameraním na folklór a prezentáciu ľudových piesní. Zlatomoravčianka sa môže pochváliť aj
účasťou v Hitparáde ľudových
piesní Televízie OSEM.

Nechýbala ani
pekná výzdoba
a pohostenie
Na záver lektorka múzea
pani Viera Tomová poďakovala sponzorovi podujatia Stanislavovi Orovnickému z VODOSTAV-u Zlaté Moravce za
finančnú podporu, zvukovému technikovi Ľudovítovi
Kukučkovi a všetkým, ktorí sa
podieľali na úspešnom priebehu kultúrneho podujatia.
Pódium v parku bolo pekne
vyzdobené a nechýbalo ani
pohostenie, ktoré pre účinkujúcich a návštevníkov pripravili členky SSk Zlatomoravčianka
pod organizátorským vedením Vierky Tomovej.
Anton Kaiser

Strana 07

KULTÚRA

Júl 2018

Stretnutie troch Carmín Vocum
Posledný májový víkend 2018 sa niesol v znamení priateľského stretnutia troch zmiešaných speváckych zborov, ktoré nesú rovnaký názov. Carmina Vocum z Prahy
pod vedením zbormajsterky Dragany Novakovič – Vitas,
Carmina Vocum z Kyjova na Morave pod vedením zbormajstra Maria Kudelu a Carmina Vocum Zlaté Moravce
pod vedením zbormajsterky Zuzany Molnárovej.
Iste si mnohí milovníci
krásneho zborového spevu pamätajú na momenty strávené spolu s tromi
Carminami pred rokom
v máji v Kostole sv. Michala Zlat ých Moravciach,
kedy Carmina Vocum hostila na pôde nášho mesta
spriatelené zbory z Prahy
a z Kyjova. Naše stretnutie
sme spečatili spoločným
koncertom, ktorého krása
nám rezonovala v ušiach
ešte dlho.
Tento rok prijala pozvanie Carmina Vocum Zlaté
Moravce i Carmina Vocum
Praha do moravského Kyjova, kde pre nás zbor so svojím zbormajstrom pripravili

pestrý program a mnoho
koncertov. Od srdečného
prijatia primátorom až po
prehliadku prenádherných
zámkov. Morava je čarovný kus krásnej zeme a sme
radi, že nám za čas, ktorý
sme jej mohli venovať, vydala kúsok svojich krás.
Aj tentokrát sa Carmina
Vocum predviedla, ako
pevne v umeleckom svete
zakotvené teleso schopné
obsiahnuť aj tie najnáročnejšie umelecké zboro vé par titúr y. Spoločným
projektom stretnutia bolo
naštudovanie diela Missa
Festiva od Johna Leavitta.
Nádherná tromi zbormi
prednesená omša niesla sa

v posledný májový víkend
koncertnou sálou i kostolom v Kyjove. Okrem tejto
nádhernej aktivity vystúpil
zbor Carmina Vocum i na
podujatí „NOC KOSTELŮ“,
kde odspieval úspešný
koncert so sakrálnou tematikou.
Priateľstvo je nádherný
dar a ak je spoločným menovateľom láska k hudbe,
je to pre človeka dar z nebies. Snúbi sa v ňom radosť robiť iných šťastnými
prostredníctvom krásnej

hudby, a to je zmyslom
stretnutí dnes už silných
priateľstiev spevákov troch
Carmín Vocum.
Mottom stretnutia troch
Carmín Vocum je: „Nachádzať v práci zmysel a pros t re d n í c t v o m t v o r i v e j
umeleckej činnosti robiť
iných šťastnejšími.“

Mgr. Zuzana Molnárová,
Zbormajster Carmina
Vocum Zlaté Moravce

Odborný seminár o vzniku Československej republiky
V priestoroch Mestského strediska kultúry a športu
v Zlatých Moravciach sa vo štvrtok 31. mája 2018 uskutočnil odborný seminár o vzniku Československej republiky v roku 1918. Seminár sa uskutočnil pri príležitosti
stého výročia podpísania Pittsburskej dohody.

Peter Mulík
Seminár zorganizoval miestny odbor Matice slovenskej spoločne s Mestským

strediskom kultúry a športu. Určený bol pre verejnosť,
študentov a členov Matice

slovenskej. Semináru sa
zúčastnili žiaci deviateho
ročníka Základnej školy Pribinova.
S o s vojou o db or n ou
prednáškou tu v ystúpil
Peter Mulík z Historického
ústavu Matice slovenskej.
V prednáške rozoberal udalosti, k toré predchádzali podpísaniu Pittsburskej
dohody a samotnému formovaniu Československa,
jeho vzniku.
Po prednáške nasledovala
diskusia s divákmi. Zaujímavosťou bol kvíz, do ktorého sa mohli zapojiť všetci prítomní ľudia. Otázky
sa týkali prednášky Petra

Mulíka. Na záver boli vyžrebovaní traja ľudia, ktorí
získali hodnotné knihy.
Pittsburská dohoda bola
politická dohoda, k torú
podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia
a Zväzu českých katolíkov
s Tomášom G. Masarykom
dňa 31. mája 1918 v americkom Pittsburghu. Dohoda
schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte, v ktorom
malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem.

Peter Klimant
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Svätá omša na pamiatku rodiny Migazzi
Dňa 28. mája 2018 sa slávila sv. omša v Mauzóleu rodiny Migazzi na pamiatku Antónie Migazzi, jej manžela
Viliama a rodu Migazzi. Celebroval Mons. Ján Pristač,
kanonik nitrianskej sídelnej kapituly.

Mauzóleum rodiny Migazzi
Vo svojej homílii zdôraznil
význam tejto rodiny, nielen
pre Zlaté Moravce, ale pre celú
bývalú Tekovskú župu, ktorej
sídlom skoro 200 rokov bolo
naše mesto.

Pr v ý, kto z tejto rodiny
prišiel do nášho mesta, bol
kardinál Migazzi, viedenský
arcibiskup, Vácovsky biskup, vyslanec španielského
kráľa Ferdinanda VI a legát

pápežov Klementa XIII, Benedikta XIV a Pia VI. Počas
svojho života postavil, alebo prestaval vyše 100 kostolov z výnosov zo svojich
majetkov. Staval nemocnice, sirotince, domovy pre
starých kňazov. Chudobným prideľoval pôdu. Mal
rád toto mesto.
Rod pokračoval po jeho
synovcovi. V mauzóleu
je pochovaný posledný
mužsk ý potomok tohto
rodu Viliam Migaz zi, Tekovsk ý župan, poslanec
NZ, predseda Karpatského
spolku turistov so sídlom
v Dolnom Smokovci. Po
Migazzim bola pomenovaná aj turistická cesta vo
Vysokých Tatrách, dnešná
magistrála, bol aj predsedom r ybárskeho spolku
v Uhorsku.

Vedľa neho je pochovaná
jeho manželka Antónia, rodená grófka Marcibányiová. Zomrela 21. mája 1886
vo veku 49 rokov. Nakazila
sa pri opatrovaní chorých
detí – sirôt, neboli totiž
ešte antibiotiká. Bola zakladateľkou Červeného kríža
v Tekovskej župe. Za svoju
charitatívnu činnosť bola
v yznamenaná Dámsk ym
radom Hviezdneho kríža,
ktorý udeľoval panovník.
Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili v hojnom
poč te oby vatelia mesta, nechýbal ani primátor
mesta Dušan Husár. Slávnosť bola ukončená agapé,
na ktorom sa niesol krásny
spev súboru Zlatomoravčianka.
Marián Tomajko

Ryžovanie zlata v Mestskom múzeu
Vo štvrtok 14. júna 2018 sme si na nádvorí Migazziovského kaštieľa pred Mestským múzeom v Zlatých Moravciach mohli pozrieť názornú ukážku ryžovania zlata
a taktiež sme si priamo mohli vyskúšať skutočnú prácu
zlatokopa.
Ryžovanie zlata zorganizovalo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach spoločne
s Mestským strediskom kultúry a športu. Podujatie prebiehalo na nádvorí kaštieľa
v dopoludňajších hodinách.
Prácu zlatokopa si prišli skúsiť najmä deti zo zlatomoravských základných škôl.
Tie si pod dohľadom odborníka mohli vyskúšať nabrať lopatkou privezený
piesok z potoka Zlatňanka,
preosiať ho cez sito do ryžovacej panvice a následne
krúžiť, kým sa neodplavil nežiadúci materiál a neobjavili

na dne očakávané zlatinky.
Mnohým deťom sa to i podarilo a zlato skutočne našli.
Ryžovanie zlata bolo v minulosti na našom území bežnou činnosťou. V okolí Zlatých Moraviec sa zlato ťažilo
banskou činnosťou i ryžovaním už v stredoveku. Obnovenie jeho ťažby v 19. storočí bolo neúspešné. Koncom
70-tych a začiatkom 80-tych
rokov 20. storočia bol spravený prieskum šlichovou
prospekciou, ktorý potvrdil
prítomnosť drobných čiastočiek zlata v potoku Zlatňanka (dnes Hontiansky

potok) a v niekoľkých potokoch v Tríbečskom pohorí.
Jeho prítomnosť bola zistená vo forme drobných
čiastočiek, tzv. zlatiniek,
avšak s vysokým stupňom
rýdzosti (24 karátov). Dnes
by sa ryžovaním v týchto

vodách asi nezbohatlo,
pretože na nazbieranie približne 1 gramu zlata je potrebných viac ako 3 000 zlatiniek, čo by znamenalo
preryžovať tony materiálu.
Peter Klimant
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Rozprávkový Deň detí na Pribinke
I tento rok sa v Základnej škole Pribinova uskutočnila
veľká oslava Medzinárodného dňa detí. Po vlaňajšom
úspechu bola opäť súčasťou tohto podujatia i charitatívna pomoc určená pre rodiny s ťažko chorými deťmi.
Štvrtý ročník rozprávkového Dňa detí na Pribinke pod
názvom Deti deťom sa konal
v piatok 1. júna 2018 v areáli
školy. Akciu pre žiakov zorganizovalo Občianske združenie
(OZ) rodičov a priateľov školy
spoločne s vedením Pribinky.
Podujatie prebiehalo počas vyučovania. Pripravených bolo množstvo atrakcií
– rôzne zábavné stanovištia,
skákací hrad, tvorivé dielne
Mestského strediska kultúry
a športu, prezentácia práce
polície, hasičov a kopec ďalších zábavných aktivít. Počas
dňa sa v areáli školy prezentovali zlatomoravské stredné
školy – Stredná odborná škola

obchodu a služieb a Stredná
odborná škola technická, ktoré žiakom Pribinky názornými ukážkami približovali svoje
odbory.
Hlavnou myšlienkou podujatia Deti deťom však nebola zábava či vzdelávanie, šlo
najmä o pomoc pre tých,
ktorí to potrebujú. „Naše deti
pomáhajú Nadácii Anjelské
krídla zo Žiliny. V rámci tejto
pomoci nosia veci, ktoré už
nepotrebujú a posúvajú ich
pre tie deti, ktoré tá nadácia
zastrešuje. Je to už druhý ročník prepojenia Pribinky s touto nadáciou počas osláv Dňa
detí. Vlani bola naša spolupráca veľmi úspešná, preto to

opakujeme,“ vysvetľuje spoluorganizátorka podujatia Mária
Ďurčeková.
Zbieralo sa všetko užitočné
– oblečenie, hygienické potreby, trvanlivé potraviny i hračky. Tento rok sa k Pribinke pridalo aj Mesto Zlaté Moravce
spoločne s mestskou políciou,
ktoré nadácii poskytli materiálnu pomoc. „Vyzbieralo sa
veľmi veľa vecí. Máme tu kvôli

tomu pristavené veľké auto,
takže sme veľmi spokojní. Je
tu perfektný tím učiteľov a rodičov, ktorí pomáhajú. Ďakujeme im týmto veľmi pekne,“
povedal Slavomír Mlích z Nadácie Anjelské krídla, podľa
ktorého všetky darované veci
poputujú do sociálne slabších
rodín s ťažko chorými deťmi.
Peter Klimant

Prírodná bylinková lekáreň na Pribinke
Základná škola Pribinova zriadia pre svojich žiakov
zaujímavú vzdelávaciu novinku. V areáli školy vznikla
Prírodná bylinková lekáreň. Slávnostne bola sprístupnená v piatok 1. júna 2018, počas osláv Medzinárodného dňa detí.
Prírodná bylinková lekáreň
bola vybudovaná na základe grantu, ktorý škola získala
z Nadácie Pontis minulý rok na
jeseň. Šlo o súťaž, ktorá sa konala pod záštitou spoločnosti
Tesco. „V Tescu Zlaté Moravce
bola žetónová súťaž, kde ľudia
hlasovali a na základe získaných žetónov sa nám podarilo
z troch projektov vyhrať a získať finančnú podporu vo výške 1 300 eur na vybudovanie
tejto našej bylinkovej záhrady,“
hovorí pani učiteľka Zuzana
Šišovská.
Záhrada je umiestnená pred
budovou školy. Celoročné

bylinky sú vysadené v troch
betónových kruhoch, ktoré pôvodne tvorili v súčasnosti už nefunkčnú fontánu. „Máme tu zasadené bylinky liečivé, bylinky
veľkoplodé a maloplodé, všetko
je jedlé. Deti si ich môžu pozrieť,
ovoňať, odtrhnúť i ochutnať,“
povedala.
Celý projekt je zložený z troch
komponentov. Prvým je samotná bylinková záhrada, druhým
je drevená náučná tabuľa
umiestnená pri bylinkách, na
ktorej sú obrázky jednotlivých
rastlín aj s ich popisom. Treťou
zložkou je bylinková príručka,
ktorá má taktiež podrobný

Prírodná bylinková lekáreň počas slávnostného otvorenia.
popis ku každej rastlinke. Jej
súčasťou je aj receptár možného využitia daných rastliniek.
„Celá naša záhrada je vybudovaná na vyučovacie účely. Bude
slúžiť ako interaktívna učebňa,
kde si žiak môže prísť všetko pozrieť, nájsť si to v kľúči, naučiť
sa všetky potrebné informácie
o týchto bylinkách a taktiež sa
o ne bude i starať,“ vysvetľuje

Šišovská, ktorá na záver vyslovila vďaku všetkým tým, ktorí
dopomohli k vzniku Prírodnej
bylinkovej lekárne. „V prvom
rade ďakujem vedeniu školy
na čele s pani riaditeľkou Lenkou Herdovou, že nám dali
priestor, možnosť a podporovali nás,“ dodala.
Peter Klimant
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Deň masiek na Mojmírke

To, že v škole sa učí násobilka, pravopis, chemické prvky a aj cudzie jazyky, všetci
dobre vieme. Ale videli ste už
deti, ktoré ráno do školy chodia v kostýmoch od výmyslu sveta, a potom sa v škole
učia chodiť po lanách, ovládať fúrik, skladať básne a brodiť sa močiarom? Tieto, ale aj
mnohé iné disciplíny spoločne zdolávali žiaci z Mojmírky, ktorých pedagógovia sa
takto netradične zhostili oslavy Medzinárodného dňa detí.
Na oslavu tohto nevšedného dňa si škola vybrala aj nevšedný dátum. Aby sa mohli
zabaviť všetci žiaci školy, aj tí,
ktorí boli 1. júna odcestovaní,
oslava sa preložila na pondelok, 4. júna 2018.
Chceli sme, aby si tento deň
užili aj naši najmenší, ktorí
boli v škole v prírode a takisto naši šiestaci, ktorí sa len

1. júna vracali z plaveckého
výcviku. Všetci žiaci to ale pochopili a brali to ako výhodu. Mali predsa celý víkend
na vymyslenie a vytvorenie
tej „najsuper“ masky.
Oslava sa v pondelok začala hneď ráno, predstavením
všemožných masiek, ktoré
si žiaci priniesli. O fantáziu
veru na našej škole nie je núdza. Komiksoví hrdinovia sa
predbiehali s princeznami,

letné chute nabudili jahôdka a ananás, ale medzi maskami sa našiel aj automat na
sladkosti, či horalka, ktorá
z neho pravdepodobne vypadla. Niektorí žiaci nám zas
ukázali svoje ambície a prišli
oblečení za profesionálnych
športovcov, pani doktorku
alebo astronauta zo samotnej NASA.
Po veľkolepej show a vyhodnotení všetkých masiek
oslava dňa detí pokračovala nevšednými disciplínami,
ktoré boli rozmiestnené v celom areáli školy. Žiaci všetkých ročníkov si vyskúšali
netradičné športy a aktivity.
Zapotili sme sa aj pri tanci, ale
ukázali sme, že v našej škole
je nejeden šikovný tanečník,
ktorý sa tanečnej choreografie veru nezľakne.
Aby sme rozvíjali spoluprácu v rámci nášho školského

motta: „Spolu dokážeme
viac“, žiaci boli rozdelení do
tímov od prváčika až po deviataka, nie podľa ročníkov.
Na túto spoluprácu sme boli,
my pedagógovia, veľmi zvedaví a žiaci nás vôbec nesklamali. Práve naopak. Nádherne si medzi sebou pomáhali,
väčší dávali pozor na našich
najmenších ako starší súrodenci a veselo sa v tímoch
povzbudzovali. Súťaživosť
nechýba nikomu, a preto sa
všetci snažili ako najlepšie
vedeli, výsledkom čoho boli
aj vtipné situácie, keď mladší
v tíme tromfli „veľkáčov“.
Zmyslom tohto dňa bolo
hlavne utužovanie kamarátstiev medzi všetkými žiakmi
školy a samozrejme zábava.
Spoluprácu veľmi ocenila aj
pani riaditeľka, ktorá na vyhodnotení všetkých pochválila a vyzdvihla súdržnosť a radosť z hry. Deň detí je predsa
čas, kedy by sme mali osláviť
našu hravosť, bezprostrednosť a zmysel pre dobrodružstvo. Žiaci sa toho zhostili
fantasticky. Po takých skvelých výkonoch dostali všetci
sladkú odmenu. Domov odchádzali vysmiati a plní zážitkov a dojmov z tohto nevšedného, a predsa školského dňa.
Eva Kukučková

Olympijský deň na Mojmírke
V pondelok 18. júna 2018 pripravila Základná škola
Mojmírova pre všetkých svojich žiakov štvrtý ročník
takzvaného Olympijského dňa. Športovalo sa v rôznych
moderných i tradičných disciplínach.
Olympijský deň prebiehal
počas školského vyučovania v areáli Mestského štadióna v Zlatých Moravciach.
„Toto športové podujatie

organizujeme každý rok na
konci školského roka. Zišli sme
sa tu celá škola v počte vyše
400 žiakov,“ uviedla riaditeľka
Mojmírky Viera Striešková.

Deti si tu mohli pod dohľadom učiteliek i športových profíkov vyskúšať rôzne, v súčasnosti populárne
športy, ako spinning či jumping. Okrem toho súťažili
v pozemnom hokeji a v atletických disciplínach. „Cieľom
nášho podujatia bolo zapojiť
všetkých žiakov našej školy,

aby súťažili, aby športovali,
aby sme im vedeli ukázať, že
športom môžeme žiť a šport
je pre zdravie, pre oddych,
a aby boli spokojní s tým,
že spravia niečo pre svoje
telo a nemusia sa len hrať
na počítačoch či mobiloch.
Tešíme sa tejto akcii, že sa
(pokračovanie na str. 11)
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Materská škola Štúrova a jej Deň detí
Piatok 1. jún 2018 patril opäť všetkým deťom. DEŇ
DETÍ si škôlkari z Materskej školy na Štúrovej ulici užili na školskom dvore. Zažili sme spolu veselé športové
dopoludnie.
Na deti čakali rôzne súťaže,
športové disciplíny, zábava
a odmenou im bola medaila, ktorú si títo naši športovci
určite zaslúžili.
No a keďže tento rok prišli horúčavy o čosi skôr ako
zvyčajne, veľmi dobre nám
padla aj návšteva hasičov.
To bolo radosti, keď sa deti
na chvíľu premenili na malých hasičov. Ďakujeme hasičom zo Zlatých Moraviec,
že navštívili našu materskú

školu a deťom tak spestrili
ich deň. S oslavou sme pokračovali aj v pondelok. Teraz už aj s rodičmi, súrodencami a známymi sme si užili
horúce popoludnie v materskej škole.
Počas neho sme v našej
materskej škole hľadali „radosť“. A pri tom nám pomáhali aj Spevko a Radulienka.
Keď sme po speve a tanci zistili, že radosť sa nikde
nestráca, ale stále je v nás

a v našich srdiečkach, čakalo už na deti prekvapenie –
bublinová zábava. A to sa
už rozbiehala naša tradičná
opekačka.
A ako sa k sviatku patrí,
na detičky čakali darčeky

– poháriky so slamkou, aby
sa mohli v týchto horúčavách poriadne osviežiť...

Prvý bol cvičený na hľadanie a zadržanie osôb. Deti
sa presvedčili, že psík Janík
reaguje len na povely svojho pána. Keď dávali povely
ony, psík kľudne ležal, vôbec
na povely nereagoval. Pohotovo zareagoval na výzvu
zadržania páchateľa – chytal figuranta, zvalil ho a  pohol sa od neho až na výzvu
cvičiteľa. Druhý psík bol
cvičený na hľadanie výbušnín. Výbušninu v kufri označil tak, že si k nemu sadol

a čakal na príchod psovoda,
ktorý mu dal ďalšie pokyny.
Deti so záujmom sledovali jednotlivé ukážky a kládli
pánom psovodom aj zvedavé otázky. V závere si mohli
psíkov aj pohladkať a zatlieskať im.
Ďakujeme ochotným rodičom, ktorí pomohli pedagógom pripraviť pre deti
netradičný program.

Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova

Deň detí v MŠ Slnečná

Deň detí bol pre deti v Materskej škole na Slnečnej ulici plný prekvapení. Ráno ich
vítala kvetinová a balónová
výzdoba, ktorá dávala tušiť,
že dnes bude mimoriadny
deň. Prvým prekvapením
bola štvorkolka. Ujo Janko
im umožnil dokonale si ju
poprezerať, vysadnúť na ňu
a tých odvážnejších aj povozil. Štvorkolka mala úspech
a deti si vybavili, že ujo
s ňou niekedy príde ešte raz.
Potom nasledovali súťaže.
Pre nebojácnych lezenie

v tuneli, pre šikovných skákanie vo vreci, pre silných
preťahovanie lanom. Samozrejme, že všetci boli
nebojácni, šikovní, mocní.
Za snahu nikoho neminula odmena v podobe super
gulôčkovej lopty, nechýbala sladkosť a diplom na pamiatku.
Ako bonus k svojmu sviatku dostali deti ukážku práce príslušníkov väzenskej
a justičnej stráže v oblasti
kynológie. Psovodi deťom
predstavili svojich psíkov.

MŠ Slnečná

Olympijský deň na Mojmírke
(pokračovanie zo str. 10)
zapojila celá škola,“ povedala
riaditeľka školy.
Deti prišiel podporiť aj primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár. „Ja som tomu veľmi
rád, že sa deti venujú športu,
že si tu môžu do sýtosti zašportovať,“ podotkol. Zároveň poznamenal, že spoločne s riaditeľkou Strieškovou
dúfajú, že sa budúci rok bude

Olympijský deň odohrávať už
na novom športovisku, ktoré
má vyrásť práve v areáli Základnej školy Mojmírova.
Na konci športového dňa
prebehlo veľké vyhodnotenie.
Najlepší žiaci boli ohodnotení medailami za prvé, druhé
a tretie miesto. Hodnotili sa
skupiny i jednotlivci.
Peter Klimant
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Predstavuje sa Vám kandidát na primátora
Zlatých Moraviec
Volám sa Ivan Debnár. Narodil som sa v Zlatých Moravciach, kde som získal
vzdelanie na základnej škole
a následne na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach.
Som ženatý, moja manželka mi je oporou v dobrom
aj v zlom už tridsať rokov.
Spolu sme vychovali dnes
už dvoch dospelých synov.
Celý svoj profesionálny život
som pracoval vo finančných
inštitúciách. V súčasnej dobe
pracujem ako špecialista na
odhaľovanie protispoločenskej činnosti.
Rodina, vzdelanie a motivácia žiť život podľa vlastných
predstáv v spoločnosti, kde
je miesto pre rozdielne názory, kde fungujú inštitúcie
a kde korupcia je len pozostatok spomienok na predošlý
režim... O tom všetkom som
si myslel, že je to možné zabezpečiť tým, že občan si plní
svoje povinnosti voči svojmu
ťažko nadobudnutému štátu
a štát, jeho inštitúcie , verejná správa a mestské úrady
fungujú v prospech občana.
Posledné roky ma presvedčili
o tom, že to bola ilúzia. Posledné mesiace som úplne
,,vytriezvel“. Vznikol tu štátny
systém pre vyvolených namiesto služby pre občana.
Je jedno či hovoríme o štátnej správe alebo o komunálnej politike.
To je motív môjho rozhodnutia kandidovať na post
primátora v jesenných komunálnych voľbách. Zmena
myslenia, efektívne riadenie
procesov v meste, dynamické
riadenie organizáciispadajúcich pod riadenie mesta. Výsledkom by mal byť spokojný
občan.

Budovať občiansku spoločnosť s fungujúcimi inštitúciami na úrovni mesta, kde má
občan právo vyjadriť svoj názor, názor občana je rešpektovaný a nie spochybňovaný
alebo nežiaduci, tak ako to
môžeme sledovať dnes v spoločnosti na úrovni komunálnej
politiky alebo celospoločenskej úrovni.
Modelom dnešnej politickej kultúry je pozývať na
predvolebné zhromaždenia
hlavne starších ľudí, s cieľom
ovplyvniť ich frustráciu nesplniteľnými sľubmi v dobe ktorú
žijú, rezňom a trochou dobrej
nálady s melódiami z obdobia ich mladosti. Je to veľmi
efektívne z hľadiska volebného výsledku, sú to verní voliči.
Je to efektívne pre prítomnosť
, ale nezodpovedné pre budúcnosť....A prečo? Je to vrchol manipulácie a cynizmu....
V meste sa za posledných
dvadsať rokov udomácnila
kultúra nehospodárneho nakladania s majetkom mesta,
ktorá zanechala na samospráve a voličoch mesta obrovské
škody - voliči stratili dôveru
k dlhodobo voleným zástupcom mesta.
Pribúdajúcimi rokmi si uvedomujem, že niektoré veci
v meste jednoducho nefungujú tak, ako by mali. Do
infraštruktúry mesta sa za
posledných dvadsať rokov
investovalo minimálne. Chýbajú parkovacie miesta v meste, chodníky, treba zvýšiť kapacity v materských školách,
modernizovať základne školy,
sociálne služby a začať sa venovať a hlavne riešiť rómsku
otázku atď....
Pri stretnutiach s rodinou,
kamarátmi a občanmi som

Ivan Debnár
dospel k názoru, že mesto
Zlaté Moravce môže a musí
fungovať lepšie. Odpovedám
vždy rovnako. Priatelia uchádzajte sa o dôveru v jesenných komunálnych voľbách
a majte záujem zmeniť veci
verejné. Je potrebné slobodnou voľbou vymeniť ľudí, ktorí
stratili Vašu dôveru. V deň voľby dávate vysvedčenie politikom. Nezabúdajte na tento
dôležitý moment.
Vyzývam hlavne mladých
ľudí, strednú triedu, staršiu generáciu a všetkých slušných
ľudí, aby sa zodpovedne prihlásili k svojmu právu voliť.
Právny štát musí byť pilierom
našej mladej demokracie, ale
dnes je ten pilier výrazne poškodený.
Som toho názoru, že samospráva potrebuje zásadnú zmenu v podobe nových
ľudí nezaťažených politickou
minulosťou, ľudí ktorí väčšinu

svojho profesionálneho života
prežili mimo verejnú službu,
tak aby mohli priniesť nové
myšlienky do riešenia nahromadených problémov mesta.
Kandidujem ako nezávislý
občiansky kandidát s podporou strán demokratickej koalície SAS-OĽANo-KDH. S veľkou pokorou som prijal dôveru
strán SAS-OĽANo-KDHa som
pripravený prijať podporu aj
ostaných demokratických
strán v meste. Spoločnými silami môžeme dokázať oveľa
viac. Komunálne voľby budú
referendom o dôvere súčasnej vládnej koalície. Myslime
na to! Nepremárnime šancu
zásadne zmeniť veci verejné.
S úctou,
Ing. Ivan Debnár
(PR) – Za obsah a fotografiu
zodpovedá objednávateľ tejto
politickej inzercie.
40/2018
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov
a stĺpov verejného osvetlenia vo vlastníctva
Mesta Zlaté Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01. 01. 2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov a stĺpov verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 22,81 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom
1330 (Administratívna budova), na Ul. Hviezdoslavova č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej
na pozemku – parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: kancelária na administratívne účely, služby.
n stĺpy verejného osvetlenia nachádzajúce sa v k.ú. Zlaté Moravce, za účelom umiestnenia
reklamných stavieb (o rozmere 1200 mm x 300mm), a to konkrétne nasledovné stĺpy:
Župná ulica: stĺp č. 7 – 4 ks, stĺp č. 22 – 1 ks, stĺp č. 25 – 1 ks, stĺp č. 26 – 2 ks, Hviezdoslavova ulica: stĺp č. 2 – 1 ks, stĺp č. 11 – 2 ks, stĺp č. 51 – 3 ks, stĺp č. 83 – 2 ks, stĺp č. 111 – 1 ks, stĺp č. 116- 2
ks, Továrenská ulica: stĺp č. 6 – 1 ks, stĺp č. 8 – 1 ks, stĺp č. 51 – 1 ks, stĺp č. 61 – 2 ks, Ulica 1. mája:
stĺp č. 42 – 1 ks, stĺp č. 53 – 1 ks, stĺp č. 58 – 1 ks. Počet reklamných stavieb: 27 ks.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 26.07.2018 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

Júl 2018

Program
KINA TEKOV

n ANT-MAN A WASP - 5.6.- 7.- 8.- 9. 7. 2018 - štvrtok
18.00, piatok 20.00, sobota
20.00, nedeľa 19.00, pondelok 19.00 – 5 €
n PRVÁ OČISTA - 5.- 6. 7.
2018 - štvrtok 20.15, piatok
18.00 – 4 € a 5 €
n JIM GOMBIČKA, LUKÁŠ
A LOKOMOTÍVA EMA - 7.- 8.
7. 2018 - sobota 18.00, nedeľa
17.00 – 4 € a 5 €
n MANŽEL NA SKÚŠKU 10.- 11. 7. 2018 - utorok 19.00,
streda 19.00 – 4 € a 5 €
n HOTEL TRANSYLVÁNIA
3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA - 12.- 13.- 14.- 15.- 16.17.- 18.- 19. 7. 2018 – Štvrtok
17.00, piatok 17.00, sobota
17.00, nedeľa 17.00, pondelok 17.00, utorok 17.00, streda
17.00, štvrtok 17.00 - 4 € a 5 €
n KÝM PRIŠLA BÚRKA 12.- 13. 7. 2018 - štvrtok 19.00,
piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n MRAKODRAP - 14.-15.16. 7. 2018 - sobota 19.00, nedeľa 19.00, pondelok 19.00 – 4
€a5€
n MUŽ, KTORÝ ZABIL
DONA QUIJOTA - 17.- 18.
7. 2018 - utorok 19.00, streda
19.00 – 4 € a 5 €
n MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN - 19.- 20.- 21.- 22.
7. 2018 - štvrtok 19.00, piatok
18.00, sobota 20.30, nedeľa
19.00 – 5 €
n PREKLIATE DEDIČSTVO
- 20.- 21. 7. 2018 - piatok 20.15,
sobota 18.00 – 4 € a 5 €

OPRAVA
V uplynulom čísle bolo v článku „Nová bytovka na Ulici 1. mája
bola odovzdaná nájomníkom“
omylom uvedené, že pani Mária Špirková má dcéru Andrejku.
V skutočnosti sa však nejedná
o jej dcéru, dieťa má zverené do
pestúnskej starostlivosti. Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.
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Mestské stredisko kultúry
a športu
Program na mesiac júl
l 6. júla 2018 o 16.00 hod. (v piatok) – odborný seminár
pod názvom: „Zlaté Moravce a okolie v časoch Veľkomoravskej
ríše „ na 1. poschodí MSKŠ, vstup zdarma,
l 15. júl 2018 od 18.00 hod. (v nedeľu) – „Lučnica“ – Mestský amfiteáter Zlaté Moravce. Od 17.30 hod. vystúpi: Lúčnica,
DFS Zlatňanka a FS INOVEC. Vstupné dospelí v predpredaji: 10
eur, v deň vystúpenia – 12 eur,
l 20. júl 2018 od 18.00 hod. (v piatok) – „Slnečný rockový
koncert“ – Mestský amfiteáter Zlaté Moravce. Vystúpia skupiny:
Robo Mikla a priatelia, INSIDE, Prvý apríl, Hovädá sk.

Pripravujeme:
l 4. august 2018 od 10.00 hod. (v sobotu) – 3. ročník
súťaže vo varení kotlíkového gulášu o pohár primátora mesta
Zlaté Moravce – Mestský štadión, ul. Továrenská 46, Zlaté Moravce. Od 10. 00 – 11.00 hod. – registrácia družstiev, od 11. 00
hod. – súťaž vo varení gulášu. O 16.00 hod. – hodnotenie odbornou porotou, voľná zábava s HS LEN TAK a moderátorom
a zabávačom Robom Kajzerom. Vstupné – 2 eurá,
l 24. august 2018 od 20.00 hod. (v piatok) – „Adam
Ďurica“ – Mestský amfiteáter Zlaté Moravce. Od 18.00 hod.
vystúpi Juraj Hnilica. Vstupné v predpredaji – 12 eur, v deň
koncertu – 15 eur.
Spracovala: Klaudia Ivanovičová

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

PRACUJEME
PRE VÁS

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

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

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

www.cimmermann.com
41/2018
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Malý futbal starších žiakov základných škôl
o pohár primátora Mesta Zlaté Moravce
Dňa 19. júna 2018 zorganizovalo CVČ v spolupráci
s mestom Zlaté Moravce turnaj v malom futbale starších
žiakov základných škôl o Pohár
primátora Mesta Zlaté Moravce.
Podujatia sa zúčastnilo osem
základných škôl okresu Zlaté
Moravce.
Turnaj sa hral v športovej hale
MSKaŠ Zlaté Moravce v dvoch
štvorčlenných skupinách, z ktorých do finále postúpili družstvá umiestnené na 1. a 2. mieste v skupine. Finále sa odohralo
systémom každý s každým.
Víťazom futbalového turnaja sa stalo a Pohár primátora mesta Zlaté Moravce získalo
družstvo starších žiakov zo ZŠ
Topoľčianky. Poháre a diplomy

získali aj družstvá umiestnené
na druhom, treťom a štvrtom
mieste.
Mgr. Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ

Výsledky
finálových zápasov:
ZŠ Topoľčianky – ZŠ Pribinova ZM 5 : 0
ZŠ Sľažany – ZŠ Sv. Don Bosca ZM 2 : 0
ZŠ Sv.Don Bosca ZM – ZŠ Topoľčianky 1 : 6
ZŠ Sľažany – ZŠ Pribinova
ZM 1 : 1
ZŠ Sľažany – ZŠ Topoľčianky 0 : 4
ZŠ Pribinova ZM – ZŠ Sv.
Don Bosca ZM 2 : 2

Konečné poradie:
1. ZŠ Topoľčianky
2. ZŠ Sľažany
3. ZŠ Pribinova ZM
4. ZŠ Sv. Don Bosca ZM

5. ZŠ Robotnícka ZM
6. ZŠ Žitavany
7. ZŠ Obyce
8. ZŠ Mojmírova ZM
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Krajské športové hry
seniorov JDS NSK 2018
v Nových Zámkoch
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Dňa 13. júna 2018 sa
uskutočnili v Nových
Zámkoch v poradí XXI.
Krajské športové hry seniorov JDS NSK.
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Súťažilo sa v bežeckých a vrhačských disciplínach, plávaní, stolnom tenise a v streľbe zo vzduchovky. Atletické
a zábavné disciplíny sa konali
v priestoroch atletického štadióna na Sihoti a plavecké na
kúpalisku Štrand – Emila Tatárika.
Okres a mesto Zlaté Moravce reprezentovali v kategórií
K3 (nad 70 rokov) dvaja pretekári, ktorí si počínali veľmi
úspešne. Vladimír Holečka získal tri zlaté medaily vo vrhu

guľou a v behoch na 60 m
a 200 m. Marián Šindler získal
zlatú medailu v hode granátom do diaľky a bronzovú vo
vrhu guľou. Okres Zlaté Moravce sa umiestnil v hodnotení družstiev na 3. mieste.
V auguste 2018 sa uskutočnia
Celoslovenské športové hry
seniorov JDS v Bardejove.
ZO JDS Zlaté Moravce,
Helena Holečková
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Simona Chovanová úspešná na Majstrovstvách
sveta v naturálnej kulturistike a fitness
Zlatomoravčanka Simona Chovanová (21) sa môže pochváliť nemalým úspechom. Začiatkom júna sa zúčastnila na Majstrovstvách sveta v naturálnej kulturistike
a fitness INBA-PNBA, kde obsadila dve 3. miesta.
Svetový šampionát sa uskutočnil v Brne v sobotu 2. júna
2018. Na pódiu sa predstavilo
224 pretekárov z 27 krajín, ktorí
súťažili v 46 kategóriách. Šampionátu sa zúčastnila aj Simona Chovanová pochádzajúca
zo Zlatých Moraviec, ktorá uspela v kategóriách – Bikini fitness do 23 rokov nad 164 cm
(juniorky) a Bikini fitness nad
164 cm (ženy).
Tieto majstrovstvá boli pre Simonu vyvrcholením jarnej sezóny a ako sama poznamenala,
šlo o najdôležitejšie majstrovstvá spomedzi všetkých, ktoré
doposiaľ absolvovala. O to viac
ju potešilo, keď na nich dosiahla úspech. Simone Chovanovej sa totiž podarilo v oboch

spomínaných kategóriách
získať 3. miesto. „Moje pocity,
aké som zažívala ten víkend,
sú priam neopísateľné. Toľko
emócií, radosti, šťastia a vďačnosti,“ povedala Chovanová.
21-ročná Simona Chovanová sa natural fitness venuje zhruba 4 roky, súťažne od
roku 2015. Počas jarnej sezóny v roku 2018 dosiahla
viacero pekných výsledkov.
V Natural cup Bratislava obsadila vo svojej kategórii bikini
fitness 2.miesto, v Natural trophy Nové Zámky získala taktiež
2. miesto a koncom mája sa na
Majstrovstvá Slovenska v Michalovciach umiestnila na slušnom 6. mieste.
Peter Klimant

Simona Chovanová
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