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V tomto čísle:
Koncoročné
odmeny
V závere minulého roka zlatomoravská samospráva udelila
svojim zamestnancom finančné
odmeny za ich prácu v roku 2017.
Vyše 160 pracovníkov si rozdelilo
sumu takmer 50-tisíc eur.
Čítajte na strane 3

Skolaudované
byty
Nový bytový dom, ktorý bol
v roku 2017 postavený na Ulici
1. mája bol skolaudovaný v závere minulého roka. Poslanci
schválili odkúpenie všetkých
32 bytových jednotiek do
vlastníctva mesta.

Nespokojní Zlatomoravčania vyjadrili svoj názor aj na zasadnutí zastupiteľstva.

Občania nesúhlasia s výstavbou
komunitného centra na Slnečnej ulici
Viacero občanov nášho mesta vyjadrilo svoj otvorený
nesúhlas s navrhovaným umiestnením komunitného
centra v areáli Materskej školy na Slnečnej ulici a žiadali
jeho premiestnenie. Spísali petíciu, pod ktorú sa podpísalo 588 obyvateľov.

Čítajte na strane 4

Nové sociálne
zariadenia
V MŠ na Štúrovej ulici došlo ku
kompletnej rekonštrukcii sociálnych zariadení pre deti. Tie pôvodné už boli dlhšie v nevyhovujúcom stave, samospráva sa
ich preto rozhodla dať opraviť.
Čítajte na strane 4

V Moravciach nás
žije menej
V roku 2017 sa počet obyvateľov Zlatých Moraviec opäť
jemne znížil. Zomrelo viac ľudí,
ako sa narodilo a taktiež i počet občanov, ktorí sa od nás
odsťahovali prevyšuje počet
tých prisťahovaných.
Čítajte na strane 7

Ako sa uvádza v petícii, signatári žiadajú zmenu miesta pracoviska Terénnej sociálnej práce
(TSP) a zmenu miesta realizácie
plánovaného projektu „Komunitné centrum v meste Zlaté
Moravce“. Ako dôvod pre túto
žiadosť uviedli údajné napätie
medzi občanmi žijúcimi v okolí
Materskej školy na Slnečnej ulici
a občanmi, ktorí navštevovali
pracovisko TSP.
Toto pracovisko bolo niekoľko rokov umiestnené v areáli
spomínanej škôlky, vlani počas
jesene však bolo presunuté do
Domu služieb na Sládkovičovej
ulici a s najväčšou pravdepodobnosťou sa na Slnečnú ulicu
už nevráti. K tejto zmene došlo tesne pred vznikom petície.
Aktuálna tak zostáva len žiadosť
na zmenu miesta, na ktorom by

mohlo vyrásť komunitné centrum. Občania zo Slnečnej sa
totiž obávajú, že by ho navštevovali tí istí ľudia, ktorí chodili aj
do pracoviska TSP.

Problémy
na Slnečnej
Organizátori petície vnímajú projekt komunitného centra ako závažný problém, ktorý
podľa nich môže škôlke uškodiť.
„Plánovaný projekt Komunitné
centrum v meste Zlaté Moravce môže prispieť k zániku materskej školy, ktorá je jediná pre
túto časť mesta ako aj pre mestskú časť Chyzerovce. Žiadame
o prehodnotenie využitia areálu materskej školy na Slnečnej
ulici v Zlatých Moravciach tak,
aby areál slúžil predovšetkým
pre občanov, ktorým záleží

na svojom okolí, a ktorí aktívne prispievajú k jeho rozvoju.
Nevyužité priestory v areáli MŠ
by mohli byť využívané ako
klub dôchodcov, denný stacionár, centrum voľného času
pre deti,... Pre TSP a komunitné centrum žiadame nájsť iné
priestory,“ vyzývajú signatári,
podľa ktorých občania, ktorí navštevovali pracovisko TSP spôsobovali v minulosti na Slnečnej viaceré problémy.
Bežnou praxou v tejto lokalite vraj napríklad bolo vykonávanie osobných potrieb neprispôsobivými občanmi v areáli
MŠ či rôzne krádeže, ku ktorým
vraj okrem pôdy škôlky malo
dochádzať aj na úrode v okolitých záhradách obyvateľov
ulice.
Na 33. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, konaného vo štvrtok
11. januára 2018, zobrali mestskí poslanci túto petíciu na
vedomie.
(pokračovanie na str. 2)
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Občania nesúhlasia s výstavbou komunitného centra na Slnečnej ulici
(pokračovanie zo str. 1)

Samospráva môže
získať vyše
300-tisíc eur
Mesto Zlaté Moravce sa ešte
minulý rok rozhodlo uchádzať
o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje, ktorého
sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo vnútra SR,
na projekt „Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce.“
Rozhodli o tom zlatomoravskí poslanci v septembri 2017
uznesením číslo 728/2017. Ak
by bola samospráva so svojou žiadosťou úspešná, mohla
by zrealizovať výstavbu novej
stavby pre účely Komunitného centra v Zlatých Moravciach. Za miesto, na ktorom
by sa mal projekt uskutočniť,
bol vybraný areál MŠ Slnečná.
Celkové oprávnené náklady
na jeho vznik sú vyčíslené na
350-tisíc eur, z toho 332 500
eur predstavuje nenávratný
finančný príspevok. Mesto by
prispelo sumou 17 500 eur.

Hlasovali o zrušení
uznesenia
Na januárovom zasadnutí
sa mestskí poslanci opäť vrátili k uzneseniu číslo 728/2017,
ktorým sa schválilo predloženie žiadosti a spolufinancovanie projektu. Poslankyňa Marta
Balážová navrhla jeho zrušenie, čím by sa prakticky vyhovelo signatárom petície a komunitné centrum by tak na
Slnečnej ulici naisto nevzniklo.
„Keďže práca poslanca mesta je vlastne služba občanom,
poslanecký zbor mesta by
mal rešpektovať vôľu svojich
voličov. 588 občanom mesta vieme pomôcť a vyhovieť
petícii môžeme iba zrušením
tohto uznesenia,“ vysvetlila Balážová svoj predložený návrh,

Budova na Slnečnej, ktorá by sa mohla premeniť na komunitné centrum.
o ktorom šlo zastupiteľstvo
hlasovať.
S týmto návrhom však viacerí jej kolegovia otvorene
nesúhlasili. „Myslím si, že aj
keby tam nevzniklo to komunitné centrum, pokiaľ tam
napríklad budú chodiť deti
do škôlky, budú sa tam prechádzať, tak títo občania tam
problémy zrejme robiť budú.
Domnievam sa, že ak by tam
to komunitné centrum bolo
a budú tam jeho pracovníci,
práve týmto problémom by sa
mohlo predchádzať,“ povedal
poslanec Pavol Petrovič, ktorý vníma komunitné centrum
ako riešenie väčšiny problémov, ktoré uvádzali nespokojní občania vo svojej petícii.
Zároveň pripomenul, že
v prípade úspešnosti podaného projektu musí postavená budova slúžiť ako komunitné centrum len minimálne
na dobu piatich rokov. „Keď
sa ukáže, že to nefunguje, že
stále by tam bol problém, päť
rokov to musí slúžiť ako komunitné centrum, potom máme
hodnotnú budovu v majetku
mesta, s ktorou si môžeme robiť, viac-menej, čo chceme,“
podotkol.
Poslanec Roman Šíra pred
hlasovaním upozornil poslanecký zbor, že vzhľadom
na pokročilý dátum nejdú

rozhodovať len o zmene miesta možnej realizácie projektu,
ale o celom projekte ako takom, nakoľko zasadnutie zastupiteľstva sa konalo 11. januára 2018 a žiadosť sa mohla
podať najneskôr do 16. januára
2018. Vypracovať nový projekt
a získať nové stavebné povolenie by sa tak podľa neho do
požadovaného termínu už
určite nestihlo. „Sme tu teraz
postavení pred otázku - buď
odmietneme komunitné centrum, ale ho neodmietneme
len na Slnečnej ulici, odmietneme ho v celom meste Zlaté Moravce, alebo poslanci
nezrušia to uznesenie a tú
žiadosť podáme a uvidí sa,
či bude mesto úspešné,“
povedal.
Poslanci nakoniec v hlasovaní uznesenie číslo 728/2017
nezrušili. Samospráva si preto v požadovanom termíne
mohla podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu Ľudské zdroje. O úspešnosti alebo neúspešnosti nášho mesta
s týmto projektom sa dozvieme niekedy v priebehu tohto roka, presný termín nie je
známy. Samozrejme, možný
je aj ten scenár, že mesto neuspeje a komunitné centrum
predsa len na Slnečnej ulici
nevyrastie.

Ako by to
mohlo vyzerať?
Podľa predloženej žiadosti
sa okrem výstavby budovy
komunitného centra počíta
aj s obstaraním vybavenia
objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane vybavenia informačnými a komunikačnými
technológiami. Základom
samotnej budovy by mala
byť hlavná klubová miestnosť, menšia klubová miestnosť, kuchyňa pre praktické
tréningy varenia, sociálne
zariadenia, stredisko osobnej hygieny, kancelária pre
komunitných pracovníkov,
sklad materiálu a pomôcok,
poprípade dielňa pre výučbu základných remeselných
zručností.
Primárnou cieľovou skupinou komunitných centier
sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva,
jednotlivci ako aj celé rodiny. Nejde teda len o Rómov.
Spadajú sem napríklad aj
seniori, občania s ťažkým
zdravotným postihnutím,
viacdetné rodiny či slobodní
rodičia. Sekundárnou cieľovou skupinou sú všetci ďalší
obyvatelia mesta, v ktorom
komunitné centrum pôsobí.
Peter Klimant
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Koncoročné odmeny zamestnancov mesta:
Koľko peňazí sa na ne vyčlenilo?
V závere minulého roka zlatomoravská samospráva
udelila svojim zamestnancom finančné odmeny za ich
prácu v roku 2017. Vyše 160 pracovníkov si rozdelilo
sumu takmer 50-tisíc eur.

Mestský úrad Zlaté Moravce
Ako uviedla Iveta Szobiová,
vedúca ekonomického oddelenia zlatomoravskej radnice,
odmeny za rok 2017 boli vyplatené pre 161 zamestnancov Mesta Zlaté Moravce. Sem
podľa nej spadajú pracovníci
mestského úradu, príslušníci
mestskej polície, pracovníci
materských škôl a školských
jedální pri materských školách, Centra voľného času,
denného centra, sociálnych
služieb a zariadenia sociálnych
služieb.
„Celoročné odmeny za rok
2017 boli vyplatené vo výške
49 380 eur, čo je priemerne
307 eur na jedného zamestnanca,“ povedala Szobiová.
Pre porovnanie, rok predtým
šlo na odmeny 52 481 eur
pre 166 zamestnancov, čo je
priemerne 316 eur. Pre väčšinu zamestnancov mesta šlo
o jediné odmeny, ktoré počas roka dostali. Výnimku tvorili iba pracovníci materských
škôl, ktorým bolo za prvý polrok 2017 dokopy vyplatených
400 eur.

Výšku koncoročných odmien pre jednotlivé strediská a zamestnancov schvaľoval primátor mesta na návrh
prednostu úradu, vedúcich
jednotlivých oddelení a náčelníka mestskej polície. „Výška rozdeľovaných odmien pre
jednotlivé strediská závisela
od výšky šetrenia rozpočtu
na konkrétnom stredisku,“
podotkla ekonómka mesta.
Samotný primátor a ani jeho
zástupca nedostali žiadnu
koncoročnú odmenu. „Ja odmenu zo zákona o obecnom
zriadení nemôžem dostať. Viceprimátor Marek Holub taktiež nedostal koncoročnú odmenu. Dostáva odmenu 600
eur každý mesiac, čo je vlastne
jeho plat,“ vysvetľuje primátor
Dušan Husár.

Vraj si to dovoliť
mohli
Viacerí kritici súčasného
vedenia mesta si myslia, že
finančný stav Zlatých Moraviec nie je až tak ružový, aby
si magistrát mohol dovoliť na

odmenách vynakladať tisícky eur. S tým však nesúhlasí
primátor Dušan Husár, podľa
ktorého bolo hospodárenie
mesta v roku 2017 „relatívne
dobré,“ a preto si to dovoliť
mohli.
„Až osemdesiat percent
aktivít, ktoré sme realizovali,
boli hradené našimi vlastnými
zdrojmi – z rozpočtu mesta,“
povedal Husár. Zvyšné aktivity boli podľa neho hradené z dotácií Úradu vlády SR
a nový úver si mesto zobralo jeden - na výstavbu novej
kazety skládky komunálneho
odpadu.

Aká je zadĺženosť
mesta?
Podľa ekonómky Ivety Szobiovej zlatomoravská samospráva hospodárila za rok 2017
s prebytkom. Ten by mal byť
presne vyčíslený a zverejnený
po spracovaní záverečného
účtu mesta za rok 2017. Odhaduje sa však, že by mal byť
vyšší ako za rok 2016, kedy činil
579 950 eur, rok pred tým bol
na sume 246 170 eur a v roku
2014 to bolo131 425 eur.
Szobiová zároveň uviedla, že
zadĺženosť mesta z prevzatia
úverov a dlhodobých záväzkov bola k 31. decembru 2017
vo výške 2 440 353 eur. Suma
ročných splátok tohto dlhu
bola vlani nastavená na 299
078 eur.
Napriek tomu, že tieto čísla sú pomerne vysoké, podľa Szobiovej je na tom naše
mesto finančne úplne v poriadku. Dôkazom má byť percentuálny podiel celkovej
sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka. Tie boli vo výške

6 212 299 eur. Spomínaný podiel je tak 39,28 %. Rovnako
dôležitý je aj percentuálny podiel splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka. Za vlaňajšok je vo
výške 4,81 %.
„Zákon o rozpočtových pravidlách stanovuje podmienky,
že podiel celkovej sumy dlhu
na objeme bežných príjmov
predchádzajúceho roka nemôže prekročiť 60 % (mesto
má 39,28 %) a podiel ročných
splátok na objeme bežných
príjmov predchádzajúceho
roka nemôže prekročiť 25 %
(mesto má 4,81 %). Mesto
spĺňa obidve zákonné podmienky,“ vysvetľuje hlavná
ekonómka mesta, podľa ktorej ide o jasný znak, že Mesto
Zlaté Moravce je v súčasnosti
finančne zdravé.

V minulosti boli
štedrejší
Primátor Dušan Husár na
záver pripomína, že v minulosti, keď nebol primátorom,
mesto dávalo na odmenách
oveľa viac peňazí ako v súčasnosti. Ako príklad uviedol rok
2015, za ktorý sa na celkové
odmeny pre všetkých zamestnancov mesta vynaložilo až
68 234, 56 eur.
Z toho len čisto pracovníci radnice si rozdelili sumu
45 387 eur, čo je len približne
o 4-tisícky menej od čiastky,
ktorú súčasná samospráva
vyplatila za odmeny pre všetkých svojich zamestnancov
za rok 2017. Čisto pracovníci
mestského úradu dostali za
vlaňajšok odmeny vo výške
29 630 eur.
Peter Klimant
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Nájomné byty na prvomájke boli skolaudované:
Poslanci schválili ich odkúpenie do vlastníctva mesta
Nový bytový dom, ktorý bol v roku 2017 postavený na
Ulici 1. mája bol skolaudovaný v závere minulého roka. Na
zasadnutí mestského zastupiteľstva konaného vo štvrtok
11. januára 2018 schválili zlatomoravskí poslanci odkúpenie všetkých 32 bytových jednotiek do vlastníctva mesta.
Výstavba nového bytového
domu s 32 nájomnými bytmi
bola zrealizovaná na pozemku
vo vlastníctve mesta na Ulici 1.
mája stavebnou spoločnosťou
ViOn a.s., pre ktorú bolo v stredu 27. decembra 2017 vydané
kolaudačné rozhodnutie na
užívanie stavby.
„Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť 29. decembra
2017 a na základe tohto rozhodnutia môže mesto Zlaté
Moravce podať žiadosť o poskytnutie dotácie na obstarávanie nájomných bytov zo
Štátneho fondu rozvoja bývania,“ povedal primátor Dušan
Husár na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach.

Poslanci na tomto zasadnutí
odsúhlasili odkúpenie bytov
do vlastníctva mesta, vďaka čomu si môže samospráva podať spomínanú žiadosť
o poskytnutie dotácie. Podľa
slov primátora Dušana Husára budú byty pripravené na
bývanie pre záujemcov už na
jar tohto roka.
Investičné náklady na výstavbu bytového domu vyšli
na sumu 1 401 551 eur. Samospráva túto sumu uhradí
z úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania vo výške 840
930 eur a z dotácie Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 560 620
eur. Mesto za vlastné finančné
zdroje vo výške 201 248 eur

Skolaudovaná bytovka na Ulici 1. mája.
zabezpečilo pre stavbu vybudovanie súvisiacej technickej
vybavenosti, a teda - komunikácie, spevnené plochy a inžinierske siete.
Nová bytovka pozostáva z dvoch blokov so samostatnými vchodmi, v ktorých
v každom je vybudovaných
šestnásť nájomných bytov.
Celkovo sa v nej nachádza
dvanásť jednoizbových bytov, šestnásť dvojizbových
bytov a štyri trojizbové byty.

Tie majú dokopy podlahovú
plochu o rozmere 1 492,60 m2.
Priemerná podlahová plocha
jedného bytu je 46,64 m2.
Podľa kúpnej zmluvy je súčasťou vybudovaných bytov
aj vnútorné vybavenie, ako
napríklad kuchynská linka
s drezom, elektrický sporák
s elektrickou rúrou, WC misa,
umývadlá, vane či vodovodné batérie.
Peter Klimant

Materská škola Štúrova dostala nové sociálne zariadenia
V Materskej škole (MŠ) na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach došlo ku kompletnej rekonštrukcii sociálnych zariadení pre deti. Tie pôvodné už boli dlhšie v nevyhovujúcom
stave, samospráva sa ich preto rozhodla dať opraviť.

Rekonštrukcia sa uskutočnila
na prelome rokov 2017 a 2018.
Mesto na ňu zo svojho rozpočtu
vyčlenilo sumu 19-tisíc eur. Stavebné práce vykonala spoločnosť Kobes s.r.o., ktorá vyhrala

verejné obstarávanie.
„Kompletne boli zrekonštruované všetky tri sociálne zariadenia
škôlky. Šlo o výmenu umývadiel,
toaliet, menili sa podlahové krytiny aj obklady,“ povedala Danuša

Hollá, vedúca Oddelenia školstva
a sociálnych vecí Mestského úradu v Zlatých Moravciach.
Podľa jej slov boli pôvodné
detské kúpeľne v zlom stave
a ich oprava bola už potrebná.
„Bolo to tam celé popraskané,
rovnako aj dlažba bola popraskaná a zničená. Toalety neodtekali, niektoré už mali poškodené i splachovače,“ vysvetľuje.
„Šlo o prvú rekonštrukciu sociálnych zariadení v tejto škôlke.
Od jej postavenia sa doposiaľ
podobná rekonštrukcia neudiala,“ dodala.
Rekonštrukcia trvala približne
mesiac. Počas jej trvania bola
škôlka zatvorená. Vyučovanie
však nebolo nijako prerušené.

Deti zo Štúrovej boli presunuté do dvoch zlatomoravských
škôlok - MŠ Slnečná a MŠ Žitavské nábrežie.
Budova škôlky na Štúrovej zažila v tomto školskom roku viaceré väčšie rekonštrukcie. V lete
2017 sa na prvom poschodí budovy menili všetky okná za nové
- plastové. Samospráva za ne zaplatila 20-tisíc eur. Na jeseň sa
zas opravovala podlaha terasy,
ktorá je deťmi pravidelne využívaná na športové cvičenia
a zábavu. Výmena podlahy vyšla samosprávu na sumu 3 600
eur. MŠ Štúrova má v súčasnosti
tri triedy, ktoré dokopy navštevuje 47 detí.
Peter Klimant
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Mesto sa uchádza o finančnú dotáciu na výstavbu
nového športoviska
Naša samospráva sa uchádza o dotáciu z Úradu vlády
Slovenskej republiky určenú na podporu športu. Odsúhlasili to poslanci na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. V prípade úspešnosti žiadosti by mesto získalo peniaze, za ktoré by na Mojmírke
vyrástlo nové športovisko, ktorého súčasťou by bolo
multifunkčné i detské ihrisko.
Mesto chce z programu
Úradu vlády SR - Podpora
rozvoja športu na rok 2018
využiť tri podprogramy, ktoré sú v rámci dotačnej schémy určené na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým
trávnikom, na stavbu detských ihrísk a na nákup
športovej výbavy. „Hlavným
cieľom projektu v súlade
s cieľom a zameraním výzvy je viac propagovať šport
medzi deťmi, mladými ľuďmi

a obyvateľmi mesta, motivovať ich k fyzickej aktivite za
účelom rozvíjania a utužovania návykov na šport a starostlivosť o svoje zdravie,“
píše sa v dôvodovej správe
schváleného návrhu.
Celková výška výdavkov na
projekt je 91 379 eur. Ak by
mesto so svojou žiadosťou
uspelo, získalo by dotáciu
vo výške 55 165 eur. Zvyšných 36 214 eur by šlo z mestskej kasy. „Výška celkových

výdavkov na projekt zahrňuje: výstavbu multifunkčného
ihriska, výstavbu detského ihriska a nákup športovej výbavy,“ informuje mesto.
Nové športovisko by v prípade schválenia žiadosti vyrástlo v areáli Základnej školy
na Mojmírovej ulici, na parcele pri bežeckej dráhe. Podľa
primátora Dušana Husára by
malo byť prístupné pre širokú
verejnosť, nielen pre žiakov
Mojmírky. „Pravdepodobne
z úradu práce tam zamestnáme správcu, ktorý bude na
ihrisko dohliadať,“ povedal.
Samospráva si od vybudovania nových ihrísk sľubuje zabezpečenie lepších,
nových a viac vyhovujúcich podmienok pre šport

a aktívne trávenie voľného
času v našom meste. „Zvýšime dostupnosť športového
vyžitia pre širokú verejnosť
a vytvoríme ďalšie predpoklady pre športové aktivity organizované školou
a mestom,“ uvádza dôvodová
správa schváleného návrhu.
Mesto Zlaté Moravce sa neuchádzalo o peniaze na vybudovanie ihrísk na Mojmírke
po prvýkrát. Rovnakú žiadosť
si podalo aj vlani, Úrad vlády
SR však vtedy výzvu nečakane zrušil. Pokiaľ tento rok
zrušená nebude, to či mesto
uspeje alebo neuspeje, sa dozvieme v priebehu roka 2018,
presný termín v súčasnosti
známy nie je.
Peter Klimant

Na cestách zlatomoravského okresu pribudli nové značky:
Informujú o kultúrno-turistických cieľoch
V posledných týždňoch pribudli na cestách okresu Zlaté
Moravce desiatky nových značiek, ktoré vodičov informujú o kultúrno-turistických cieľoch. Osadil ich Nitriansky samosprávny kraj.
Podľa vyjadrenia Karola Juricu, vedúceho oddelenia cestovného ruchu z Úradu Nitrianskeho samosprávneho
kraja (NSK), značenia kultúrno-turistických cieľov (KTC) sú
jednou z priorít Strategického
a marketingového plánu rozvoja cestovného ruchu v NSK
na roky 2014 až 2020, ktorú
schválilo Zastupiteľstvo NSK
v októbri 2015. „Cieľom projektu KTC je zlepšiť informovanosť
turistov a ich navedenie ku kultúrnym a turistickým cieľom
kraja, a tým prispieť k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ informuje Jurica.

Ako ďalej uviedol, Odbor
cestovného ruchu začal realizovať projekt značenia kultúrnych turistických cieľov vlani
a ukončený by mal byť v tomto roku. Nové tabule pribudnú
na cestách I., II., a III. triedy vo
všetkých okresoch Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Prvé tabule už sú osadené
na svojich miestach na cestách II. a III. triedy v okrese
Zlaté Moravce a okrem toho
aj v okresoch Komárno, Nové
Zámky, Topoľčany a Levice.
Ako posledné by sa mali značiť cesty I. triedy, týkajúce sa
hlavne Nitrianskeho okresu,

Nové tabule pri OD Tekov.
no aj ďalších okresov.
Celkovo by podľa Juricu
malo byť zrealizovaných
128 kusov návestí a 279 kusov smerových tabúľ k 69-tim
cieľom, v prípade, že NSK získa
všetky potrebné povolenia na
ich osadenie.
„V okrese Zlaté Moravce bolo
v priebehu roka 2017 schválených a osadených zatiaľ šesťdesiat značiek - smerových
tabúľ a ešte sa pripravujeme

na osadenie schválených dopravných značiek IS 11 (návesť
pred kultúrnym alebo turistickým cieľom, pozn. redakcie)
v počte dvanásť kusov,“ povedal Jurica. Projekt osadenia
kultúrno-turistických cieľov je
za celý náš kraj plne hradený
z rozpočtu NSK. Konečný účet
za nové značky župa odhaduje na sumu 515 482 eur.
Peter Klimant
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Zhodnotenie investičných aktivít mesta v roku 2017
Strechy, okná, kotolne mestských budov, cesty, chodníky, lávky, mosty. Do všetkých týchto objektov, alebo
ich častí sa v priebehu rokov až desaťročí neuveriteľne
zahryzol zub času. Temer všetky volajú po rekonštrukcii, opravách, renováciách. Za nepriaznivého počasia
zateká do takmer každej mestskej budovy. Nielen tento
neutešený stav mestského majetku, ale aj dopravná situácia v meste, akútny nedostatok mestských nájomných
bytov, či plniaca sa skládka TKO vyprovokoval mesto,
so súhlasom poslancov mestského zastupiteľstva, pustiť
sa v priebehu uplynulého roka do budovania, opráv, či
rekonštrukcií. V rámci finančných možností mesta. Na
začiatku nového kalendárneho roka je na mieste zbilancovať naplánované investičné a niektoré neinvestičné zámery, ktoré si mesto stanovilo pre uplynulých
dvanásť mesiacov.
Medzi najväčšie investičné
projekty uplynulého obdobia patrí výstavba okružnej
križovatky pri mestskom úrade, na ktorej sa okrem nášho
mesta investične podieľali aj
Nitriansky samosprávny kraj
a Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Križovatka už
plnohodnotne slúži vodičom,
ktorým významne šetrí čas aj
nervy. Ďalej do kategórie investičných aktivít možno zaradiť výstavbu novej skládky
tuhého komunálneho odpadu
v tesnom susedstve súčasného
úložiska odpadov a tiež vybudovanie technickej vybavenosti k novému bytovému domu
s 32 jedno až trojizbovými bytmi na Ul. 1. mája. Byty aj súvisiaca infraštruktúra bytovky
boli koncom minulého roka
skolaudované. Kompletne pripravené na bývanie budú v jarných mesiacoch tohto roka.
Ďalšími dôležitými investičnými akciami bola rekonštrukcia oboch lávok pre chodcov
cez rieku Žitava na Hviezdoslavovej ulici, rekonštrukcia strechy na budove ZUŠ na Župnej
ulici, či rekonštrukcia časti strechy ZŠ Robotnícka. Opravené
boli aj ďalšie strechy mestských
budov, konkrétne na budove

SOV na Duklianskej ulici, ľudovo nazývanej „kocka“ a tiež
časť strechy mestského objektu na Viničnej ulici.
Materská škola Žitavské
nábrežie sa po desaťročiach
dočkala nových podlahových
krytín v triedach, šatniach, na
schodisku a tiež bezbariérového vstupu do budovy.
MŠ Štúrova má na poschodí
nové plastové okná a zrekonštruovanú terasu pri budove
škôlky. V decembri sa realizovala v materskej škole úplná rekonštrukcia všetkých detských
sociálnych zariadení, t.j. výmena sanity, obkladov, dlažby.
Miestne komunikácie Čajkovského, Hollého, Kraskova, Nová
a časť Hurbanovej a Hečkovej
ulice dostali nový asfaltový koberec. Opravu povrchu vozovky podstúpila aj časť križovatky
ulíc Duklianska a Ul. 1. mája.
Vynovený vzhľad má aj „pľac“
na Bernolákovej ulici pri samoobsluhe s potravinami pozostávajúci čiastočne z chodníka
pre chodcov a čiastočne z odstavnej plochy pre osobné automobily. Tento priestor bol
spevnený betónovým podkladom a vydláždený zámkovou
dlažbou tak, že táto zrekonštruovaná plocha opticky splynula

s vydláždenou plochou Námestia Andreja Hlinku.
Nemenej významnou investičnou akciou bola aj komplexná rekonštrukcia staručkej,
prakticky už dosluhujúcej kotolne v budove Domu služieb
na Sládkovičovej ulici. Nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie bola aj oprava komína jeho
vyvložkovaním žiaruvzdornými nerezovými vložkami.
Do kamerového systému
mesta pribudli dve nové monitorovacie kamery, jedna na
kruhovom objazde pri Tekove,
jedna pri Kostole Bratov Tešiteľov. Zároveň boli v priestoroch
SAD-ky a na Námestí Andreja
Hlinku nahradené staré dosluhujúce kamery novými, modernými. Všetky kamery boli financované čiastočne z dotácie
Ministerstva vnútra SR a čiastočne z mestského rozpočtu.
Nie všetky naplánované
a mestským zastupiteľstvom
schválené investičné akcie sa
však podarilo zrealizovať. Keďže vlastné investičné zdroje
má mesto limitované, prostredníctvom viacerých projektov sa uchádzalo aj o nenávratné finančné prostriedky
z eurofondov a zo štátneho
rozpočtu.
Napr. pri projekte obnovy
fasády Migazziho kaštieľa, založenom na spolufinancovaní
prostredníctvom dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky, o ktorú mesto požiadalo v rámci výzvy ministerstva cez program „Obnovme svoj dom“. Projekt mal byť
čiastočne financovaný aj z rozpočtu nášho mesta. Ministerstvo kultúry dotáciu nakoniec
neposkytlo. Svoje rozhodnutie
oficiálne nezdôvodnilo.
Rovnako neúspešne skončil zámer vybudovať v areáli
ZŠ Mojmírova multifunkčné

ihrisko spolu s detským ihriskom, pre ktorý sa mesto usilovalo získať časť potrebných
finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom vyhlásenej výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky
určenej na podporu financovania výstavby alebo rekonštrukcie ihrísk v mestách a obciach.
Úrad vlády pre veľký počet žiadostí predmetnú výzvu zrušil
s odôvodnením nedostatku
finančných zdrojov.
Ďalším zámerom, ktorý sa takisto nepodarilo dotiahnuť do
úspešného konca, bol projekt
obnovy požiarnej zbrojnice
v mestskej časti Chyzerovce
cez finančnú pomoc z účelovej dotácie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Mesto
Zlaté Moravce so žiadosťou
o zmienenú dotáciu neuspelo z dôvodu neexistencie dobrovoľného hasičského zboru
v meste.
Keďže medzitým už bol dobrovoľný hasičský zbor v meste
založený a tiež s prihliadnutím
na skutočnosť, že mesto má
k spomenutým neúspešným
projektom pripravenú príslušnú projektovú dokumentáciu,
platné stavebné povolenia,
rozpočet nákladov a ďalšie dokumenty oprávňujúce našu
samosprávu uchádzať sa
o vyššie uvedené nenávratné finančné zdroje opätovne,
budú príslušné žiadosti podané, ak financujúce inštitúcie
opakovane vyhlásia výzvy na
predkladanie takýchto žiadostí.
Verím, že všetky uvedené stavebné a rekonštrukčné akcie
zlepšili, alebo zlepšia život občanov a návštevníkov nášho
mesta a že prinesú úžitok užívateľom obnovených komunikácií a ďalších mestských objektov. Samospráva plánuje
(pokračovanie na str. 7)
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Počet obyvateľov Zlatých Moraviec poklesol
V roku 2017 sa počet obyvateľov Zlatých Moraviec opäť
jemne znížil. Zomrelo viac ľudí, ako sa narodilo a taktiež
i počet občanov, ktorí sa od nás odsťahovali prevyšuje
počet tých prisťahovaných.

Podľa údajov poskytnutých
z referátu evidencie obyvateľstva zlatomoravského mestského úradu k 31. decembru 2017
bolo v Zlatých Moravciach evidovaných presne 12 290 občanov. Koncom roka 2016 bol však
ich počet o trošku vyšší, mesto
vtedy evidovalo 12 371 ľudí. Došlo teda k poklesu. Ako sa to stalo?

Viac ľudí zomrelo,
menej narodilo
Vlani sa narodilo 109 bábätiek,
ktoré dostali trvalý pobyt v Zlatých Moravciach. Zomrelo však
až 137 Zlatomoravčanov, čo je
rozdiel oproti narodeným deťom vyšší o číslo 28. Pre porovnanie, v roku 2016 sme na tom
boli o čosi lepšie - narodilo sa
137 detí a úmrtnosť sa zastavila
na čísle 131.
Ďalší významný faktor, ktorý

prispel k znižovaniu počtu obyvateľov Zlatých Moraviec, je
migrácia. V roku 2017 si trvalý
pobyt z nášho mesta odhlásilo
207 ľudí. Prisťahovalo sa k nám
pritom len 158 nových občanov.
Pre migráciu sa tak náš počet
znížil o 49. I túto oblasť si porovnáme s predchádzajúcim
rokom 2016 – trvalý pobyt si
u nás vtedy odhlásilo 292 občanov a celkovo 165 ľudí sa k nám
prisťahovalo.
Zlaté Moravce sa pri počte svojich obyvateľov dlhodobo držia
klesajúceho trendu. Ako sme už
vyššie uviedli, v závere vlaňajška u nás žilo 12 290 ľudí, v roku
2016 bol tento počet 12 371,
v roku 2015- 12 491, v roku 2014
- 12 559, v roku 2013 - 12 713
a v závere roku 2012 žilo v Zlatých Moravciach dokopy 12 843
občanov.

Prílepčanov
pribudlo
Pozreli sme sa i na vlaňajšie
čísla z mestských častí – Chyzerovce a Prílepy. V Chyzerovciach bolo k 31. decembru
2017 evidovaných 755 občanov, rok predtým ich bolo 760,
došlo teda k poklesu o päť ľudí.

Rozdiel piatich osôb zaznamenali aj v Prílepoch, tu to
však šlo opačným smerom.
Na konci vlaňajška žilo v tejto
mestskej časti spolu 419 ľudí,
čo je o päť viac, ako ich bolo
v závere roka 2016.
Peter Klimant

Aké mená dávali
Zlatomoravčania svojim
deťom vlani najčastejšie?
V roku 2017 sa narodilo
109 Zlatomoravčanov. Rodičia týmto deťom vyberali
rôzne mená. Zaostrili sme
na tie najpopulárnejšie,
ktoré sa malým drobcom
dávali v našom meste vlani
najčastejšie.
Ako prvé sme sa pozreli na ženské mená. Ako pre
nás uviedla Monika Danišová z referátu evidencie obyvateľstva zlatomoravského
mestského úradu, najpopulárnejšie meno, ktoré rodičia dávali svojim dievčatám
v roku 2017 bola Nina. Pomerne populárne však boli i mená
Hana a Lea. V obľube rodičov
bola taktiež aj Kristína, Miriam,
Nela, Karin a Liliana.

U chlapcov vlani najviac bodovali tri mená – Adam, Matej a Tobias. Mamičky a oteckovia však nezabúdali ani na
ďalšie osvedčené klasiky, ako
napríklad Ján, Marek, Šimon
či Peter.
Niektorých rodičov však tradičné slovenské mená príliš
neoslovujú. Pre svoje ratolesti
uprednostnia radšej poriadnu
exotiku.
Zopár takých prípadov sa
našlo aj v roku 2017. Podľa informácii od Moniky Danišovej
pribudli vlani do radov Zlatomoravčanov aj deti s menami - Cassiani, Ricardo, Armany,
Cindy, Mária Lurdes a Mária
Manuela.
Peter Klimant

Zhodnotenie investičných aktivít mesta v roku 2017
(pokračovanie zo str. 6)
pokračovať v opravách, rekonštrukciách a vo zveľaďovaní mesta a životného priestoru
jeho občanov aj v tomto roku.
Chceme pokračovať v opravách ciest a chodníkov, v rozširovaní parkovacích miest na
sídliskách, v rekonštrukciách
mestských budov. Mesto plánuje rozsiahlu rekonštrukciu
MŠ Kalinčiakova a rozšírenie

jej kapacity, ďalej revitalizáciu
mobiliáru v rámci mesta ako
aj v Migazziho parku. Ďalšími plánovanými aktivitami sú
- vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Mojmírova, oprava strechy na budove
CVČ a na budove kultúrneho
domu v mestskej časti Chyzerovce ako aj výmena okien
na budove kultúrneho domu
v mestskej časti Prílepy.

Najdôležitejšími investičnými
akciami v tomto roku bude rozšírenie existujúceho cintorína,
príprava výstavby bytovky na
Robotníckej ulici, vybudovanie oddychovo – športového
areálu v blízkosti ZŠ Mojmírovej. Budeme sa usilovať využiť na to finančné prostriedky
z rozpočtových zdrojov, z rezervného fondu ako aj nenávratné finančné prostriedky zo

štátneho rozpočtu a z rozpočtu európskych spoločenstiev,
pričom budeme v maximálnej
možnej miere prihliadať na požiadavky občanov mesta a návrhy mestských poslancov.
Marián Kováč,
Prednosta MsÚ
Zlaté Moravce
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Pochádza z Požitavia a pozná ju celý svet:
ROZHOVOR s úspešnou fotografkou Máriou Švarbovou
Meno Mária Švarbová možno mnohým ľuďom z našich
končín toho veľa nepovie, v zahraničných umeleckých
kruhoch však ide už o dobre známu „značku“. Dvadsaťdeväť ročná Mária Švarbová pochádza z dedinky Slepčany.
Vyštudovala archeológiu, no nakoniec jej učarovala fotografia. Svoje zábery vystavovala po celom svete. V rozhovore nám prezradila, ako vyzerali začiatky jej kariéry, no
i to, kde všade uvidíme jej diela vystavené v roku 2018.
Ako dlho sa venujete
fotografovaniu?
Fotografovaniu sa venujem
sedem rokov.
Prezraďte, ako sa archeologička stala profesionálnou fotografkou?
Bola to náhoda. Dostala som
do daru zrkadlovku a odvtedy
som ju nepustila z rúk, len vymenila za lepšiu (smiech).
Čo všetko fotíte a ako by
ste opísali svoj štýl?
Fotím predovšetkým konceptuálnu fotografiu, fiktívny
dokument inšpirovaný česko-slovenským socializmom.
Preferujem minimalizmus
a čistotu plochy.
V súčasnosti ste už svetoznáma fotografka,
ako však vyzerali vaše
začiatky?
Bolo to amatérske obdobie,
ale bola som do fotografie
zaľúbená. Fotila som veľmi

aktívne, niekoľkokrát do týždňa. Veľmi ma to bavilo a chcela som sa neustále zlepšovať.
Teraz je z toho láska k fotke
a k práci, ktorá súvisí s ňou.
Čo bol zlomový moment,
ktorým ste na seba upozornili medzinárodne?
Upozornila na mňa moja doposiaľ najväčšia nafotená séria
Swimmimg pool, ale aj ostatné série. Začalo sa to nabaľovať ako guľa. Vycestovala som
do zahraničia fotiť komerčné
projekty, otvárať sólové výstavy. Moja fotografia sa začala
šíriť globálne.
V ktorých krajinách
ste už vystavovali svoje
fotografie?
So spoločnosťou YellowKorner po celom svete, pretože
má viac ako 90 galérii a dá sa
povedať, že všade. Ale sólové
výstavy som doposiaľ mala
v Catanii na Sicílii, v Bologni,

Mária Švarbová
Ríme, v Miami, v španielskej
Orihuele. Potvrdené sólové
výstavy na rok 2018 budú
v Mexicu city, Frankfurte, Lisabone, Londýne a v Madride. Viac informácií o výstavách bude na mojej webovej
stránke.
Ste podľa vás viac známejšia u odbornej i laickej verejnosti na Slovensku alebo v zahraničí?
Myslím si, že v zahraničí.
Čím to je?
Pretože moja cieľová skupina nie je Slovensko. Myslím
globálne a nie regionálne.
Čo považujete za svoj
najväčší životný úspech
a čo všetko chcete v brandži ešte dosiahnuť?

Všetky doposiaľ získané
úspechy si veľmi vážim a teší
ma, že moja tvorba sa šíri globálne. To považujem asi zatiaľ
za môj top úspech. Nedá mi
nespomenúť aj spoluprácu
s významnou módnou značkou Delpozo, ktorá sa inšpirovala pri tvorbe kolekcie Jar/
Leto 2018 mojimi fotkami. Páči
sa mi, že moje fotky prúdia aj
do oblasti fashion a v roku 2018
chystáme s Delpozom spoločnú výstavu a verejné prezentácie v Londýne a  Madride.
Kde čerpáte inšpiráciu?
Všade, ale hlavne nie od
druhých fotografov. Najviac
ma baví sledovať architektúru, mesto, sochy a filmy.
Peter Klimant

Národný  týždeň manželstva si môžu užiť aj Zlatomoravčania
Po úspešnom minuloročnom Národnom týždni manželstva (NTM), ktorý sa konal v Zlatých Moravciach
po prvýkrát, je tu opäť táto
celosvetová iniciatíva, ktorá
vznikla v Anglicku v r. 1997
a Slovensko je do nej zapojené už po ôsmykrát.
Národný týždeň manželstva
je vyjadrením ocenenia manželom, povzbudením pre ich

spoločný život a prináša impulzy k zamysleniu, ako uskutočniť sen o peknom vzťahu,
ktorý vydrží svieži a vitálny po
celý život.
Nie je o dokonalých manželstvách, nie je ani určený
pre dokonalých manželov –
je to však príležitosť pre všetkých tých, ktorí sa pre manželstvo rozhodli, denne čelia
manželským výzvam, a to bez

ohľadu na to, v akom rozpoložení sa ich manželstvo práve
nachádza.
Tento rok bude NTM prebiehať od 12. do 18. februára
a jeho mottom je „Manželstvo ako umenie lásky“. Chce
ponúknuť manželom príležitosť, nájsť si výnimočný čas
jeden pre druhého, pozvať
manželku, manžela na rande
do príjemného prostredia,

pripomenúť si dôvody, ktoré ich viedli k tomu, že sa rozhodli pre spoločný život.
Zľavy pre manželov, ktorí sa
musia preukázať buď obrúčkami alebo občianskym preukazom, aj tento rok ponúkajú
v rámci NTM hotely Eminent,
VION, reštaurácia U PETYHO,
RESTAURANT FÁRO a Hokejový klub Zlaté Moravce. Po
(pokračovanie na str. 9)
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Bábiky v Požitavských krojoch
Vo výstavných priestoroch
múzea v Zlatých Moravciach
sa uskutočnilo dňa 9. januára
2018 otvorenie výstavy krojovaných bábik Márie Pekárovej.
Súčasťou výstavy bolo dňa 22.
januára 2018 otvorenie tvorivej
dielne, v ktorej pani Pekárová
zasvätila žiakov Základnej školy sv. Don Bosca Zlaté Moravce
a Reedukačného centra Zlaté
Moravce do tajov krajčírskej
techniky pri výrobe miniatúrnych krojov, navliekania a šitia
rôznofarebných korálok pre výzdobu ľudového oblečenia. Na
výstavu bábik sa v tento deň
prišli pozrieť aj deti z MŠ Štúrova Zlaté Moravce.
Pani Mária Pekárová z Chyzeroviec sa venuje ľudovej umeleckej tvorbe viac ako 10 rokov.
Vo svojej rodnej obci Lovce sa
už od detstva zaujímala o ľudové kroje, výšivky a čepce,
ktoré patrili k úžitkovým predmetom mamy a blízkej rodiny.
Neskôr si sama ušila svoj ľudový kroj, v ktorom vystupovala
na rôznych kultúrnych podujatiach ako členka Folklórneho
súboru Chyzerovčanka.
Výstava krojovaných bábik
v Zlatých Moravciach nie je prvou prezentáciou autorkinej

krajčírskej zručnosti. Svojou
tvorbou dekoruje rôzne folklórne kultúrne podujatia.
Azda najväčším úspechom
pani Pekárovej bola výstava bábik v Bruseli roku 1999.
Svojou umeleckou tvorbou
sa v roku 2005 predstavila aj
v Topoľčiankach na prehliadke tradičnej ľudovej tvorivosti pod názvom Jar ako vyšitá.
O rok neskôr na schôdzi Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce
v MSKŠ Zlaté Moravce. Krojované bábiky predstavila aj v PKO
Nitra, Agrokomplexe Nitra a na
Annabále v Obyciach.
Veľkou záľubou pani Pekárovej je šitie ľudových regionálnych krojov, do ktorých oblieka
svoje bábiky a výroba jednoduchých vyšívaných rôznofarebných čepcov, ktoré okrem
šatiek a sviatočných ručníkov
tiež patria k ľudovým krojom
Požitavského regiónu. Táto neodmysliteľná súčasť ľudového
odevu, ktorá sa zachovala pre
pamiatku a poznávanie života
našich predkov sa v súčasnosti používa už len pri slávnostných folklórnych vystúpeniach
a zriedkavo pri svadobnom
obrade. Vydaté ženy si zdobili
hlavu vyšívaným čepcom, na

Národný  týždeň manželstva si
môžu užiť aj Zlatomoravčania
(pokračovanie zo str.8)
prvýkrát sa zapojí do NTM aj
hotel Hradná stráž v Topoľčiankach, ktorá ponúka manželom
zľavu 20 % z ceny poplatku za
bowling.
Hotel Eminent v NTM poskytne obom manželom, ktorí prídu počas týždňa na večeru alebo v nedeľu 18. 2 na obed, či
večeru k objednanému jedlu
kávu a zákusok. Manželia, ktorí

prídu spoločne stráviť čas vo
dvojici do hotela VION, dostanú večeru vo forme MENU –
4,50 € / osoba, alebo pri výbere z jedálneho lístka 5 %
zľavu z konzumu. Reštaurácia RESTAURANT FÁRO si uctí
manželov tak, že poskytne
manželom 20 % zľavu z ceny
objednaného obeda alebo večere. (zľava sa nevzťahuje na
obedové menu).

ktorý si uväzovali šatku. Čepiec
sa skladá z mašle, drobných korálok a račích očiek. Oblečenie
z každej regionálnej oblasti má
svoje osobitné charakteristické znaky, určené na sviatok,
do kostola, rôzne slávnostné
udalosti, bežný deň a do roboty. Ženský odev bol farebne
výraznejší a tvorili ho vyšívané
sukne rôzneho druhu a materiálu, zástery, spodník z bieleho
konopného plátna a košieľky
s nazberanými širokými rukávcami. Na krku nosili niekoľko
radov korálok a za pásom vyšívaný kapesník.
Muži si obliekali konopné
gete, košeľu, širák a na sviatočné príležitosti rajtky. Obúvali si čižmy rovnako ako ženy.
Sukne nosili barchetové, glotové, farbiarske, štofové, šafolové,
kašmírové, ale i hodvábne. Pod

hornou sukňou, fertuchou,
bývala ďalšia z lacnejšej látky,
z kartúnu.
Ľudové kroje našich predkov
z dielne pani Pekárovej zdobia
interiéry domácností po celom
svete a prezentujú bohatstvo
slovenského folklóru. Požitavské kroje na bábikách sú vzácnymi úžitkovými predmetmi
pre spomienku a úctu na naše
obyčaje a zvyky v ľudovom
obliekaní. Táto veľmi vďačná
téma je inšpiráciou pre ďalšiu
tvorbu, propagáciu dedičstva
našich otcov a materí, nadšením z tvorivosti našich predkov pre rozvíjanie estetického
cítenia našej mladej generácie.
Výstava bábik v Požitavských
krojoch potrvá do 6. marca
2018.

V reštaurácii U PETYHO predĺžia od 12. 2. do 16. 2. otváracie hodiny do 17.00 a manželom poskytnú zľavu z ceny
jedla (mimo menu) vo výške 1
% za každý rok spoločného života. Manželským párom, ktoré prídu spoločne stráviť čas
pri športovaní, dáva hokejový
klub Zlaté Moravce 100 % zľavu
zo vstupného.
Podnety, ako rozvíjať lásku,
komunikáciu, či prekonávať
ťažkosti na spoločnej ceste
životom, môžu manželia načerpať z rozprávania manželov

Helenky a Roberta Slamkových,
lídrov úspešného projektu 3M
- Manželstvo Misia Možná. Privítame ich v utorok 13. februára v hoteli VION o 18.00 hod.
Poslednou aktivitou, ktorá
dátumovo presahuje obdobie
Národného týždňa manželstva
sú Manželské večery. Začíname s nimi v nedeľu 25. februára
taktiež v hoteli VION o 18.00
hod. Bližšie informácie o tomto
podujatí sú zverejnené na facebooku manzelskeveceryzm
a na informačných plagátoch.
Pavol Petrovič

Anton Kaiser
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Benefičným koncertom pomohli 14-ročnému Samkovi  
V sobotu 30. decembra 2017 sa vo Farskom kostole sv.
Michala Archanjela v Zlatých Moravciach uskutočnil
pod záštitou skupinky mladých dobrovoľníkov z nášho
mesta benefičný koncert. Finančný výťažok z koncertu
pomôže 14-ročnému Samkovi, ktorý zápasí s viacerými
zdravotnými ťažkosťami.

Benefičný koncert v kostole sv. Michala Archanjela.
Ako uviedli mladí organizátori koncertu, ktorí nechceli byť menovaní, takýto
benefičný koncert sa v Zlatých Moravciach nekonal po

prvýkrát. Každý rok sa pritom
dostane pomoci inej osobe,
ktorá ju práve potrebuje.
Tentokrát finančný výťažok putoval do dedinky

Jedľové Kostoľany, do rodiny
14-ročného Samka. „Samko
trpí svalovou dystrofiou, ale
nie je to jeho jediná diagnóza. Samko má v diagnóze aj skoliózu chrbtice
v nepriaznivom štádiu, osteoporózu, čiže rednutie
kostí. V súčasnosti Samuel
potrebuje prístroj na dýchanie a elektrický zvlhčovač
vzduchu. Cieľom koncertu bolo vyzbierať peniaze na kúpu elektrocentrály
- záložného zdroja elektrickej energie. V Kostoľanoch
sa totiž stáva, že vypadne
elektrina,“ vysvetľuje jeden
z dobrovoľníkov.
Pomoc Samkovi podali
viacerí hudobníci, ktorí neváhali a nezištne prišli zahrať na koncert. V programe vystúpil zbor Jána Pavla
I. zo Žitavian, svoje vianočné piesne predstavil aj zbor

Gaudeamus zo Zlatých Moraviec a dámske duo Londuet zo Želiezoviec. Na záver zahrala rodina Behulová
z obce Tesárske Mlyňany.
Vstupné sa na koncert nevyberalo. V kostole však bola
umiestnená pokladnička, do
ktorej mohli ľudia dobrovoľne prispieť na pomoc pre
Samka. Celkovo bolo vyzbieraných 650 eur.
„Vianočný benefičný koncert aj tento rok splnil svoj
účel. Vo vianočnom období sa našli ľudia, ktorí venovali svoj čas a finančné prostriedky pre niekoho, kto to
potrebuje a zároveň si vychutnali pekný umelecký
zážitok každého vystúpenia. Dobrá myšlienka aj tento rok priniesla svoje ovocie,“ dodal na záver mladý
dobrovoľník.
Peter Klimant

Na Troch kráľov u nás vystúpil Komorný orchester ZOE
V sobotu 5. januára 2018 sa v obradnej sieni Mestského
strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach uskutočnil Trojkráľový koncert. Zlatomoravčania si mohli vypočuť vážnu hudbu v podaní Komorného orchestra ZOE.
Koncert pripravilo Mestské
stredisko kultúry a športu
(MSKŠ) v spolupráci s Mestom
Zlaté Moravce a občianskym
združením INVENIO. Šlo
o druhý ročník tohto podujatia, ktoré bolo, podobne ako
vlani, pre všetkých zadarmo.
Celkovo si ho prišlo pozrieť
až 112 ľudí, čím sa obradná
sieň naplnila do posledného
miesta. „Touto vysokou účasťou sme boli naozaj milo
prekvapení. Teší nás, že sme
koncertom oslovili tak veľa
ľudí,“ okomentovala Simona

Holubová, riaditeľka MSKŠ.
Komorný orchester ZOE
vznikol v roku 2008. Má za sebou množstvo koncertov, pri
ktorých spolupracoval s mnohými významnými hudobníkmi. V Zlatých Moravciach sa
predstavili členky orchestra
– Dominika Rais (spev), Mária Pindešová (flauta), Andrea
Ševčíková (husle), Magdaléna
Pažitná (klavír/čembalo) a Lujza Ďurišová (violončelo).
„Publikum tu bolo vynikajúce. Sieň bola úplne
naplnená, ešte aj stoličky

Komorný orchester ZOE
sa museli dopĺňať, čo bolo
pre nás pekné prekvapenie.
I atmosféra bola veľmi príjemná. Sme veľmi šťastné,
že sme tu mohli byť,“ povedala violončelistka Lujza
Ďurišová.

Komorný orchester ZOE priniesol do nášho mesta najmä
vianočné koledy, no zahrali i klasickú vážnu hudbu od
skladateľov ako Antonio Vivaldi či Franz Schubert.
Peter Klimant
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„Takto si tu žijeme“ v Materskej škole Dúha
Predprimárne vzdelávanie
zahŕňa prvú socializáciu dieťaťa vo väčšom kolektíve rovesníkov a pedagogických zamestnancov. Výchovno-vzdelávací
proces v tomto období je pestrý, aktívny, spoločenský, tvorivý a hlavne plný hier. Čo všetko sme zažili od septembra do
decembra 2017 si môžete pozrieť na našom webovom sídle
www.msduhazlatemoravce.
edupage.org alebo v krátkosti prečítať v nasledujúcom
príspevku.
V týždni od 2. októbra 2017
do 6. októbra 2017 sme spolu s rodičmi pripravili výstavu
jesenných plodov a šarkanov
na našej spojovacej chodbe,
kde boli výtvory z jesenných
plodov, dopestované unikáty
zo záhrady, vlastnoručne vyrobené šarkany a samozrejme nechýbali tekvicové strašidlá. Počas týchto jesenných
dní sme mali v materskej škole „Čarovnú noc“, kedy deti predškoláci, strávili noc v materskej škole spolu so svojimi
triednymi učiteľkami. Túto tradíciu udržiavame už dlhé roky
a deti sa na ňu veľmi tešia. Nebolo to inak ani tento rok. Popoludní sme sa vybrali s deťmi na futbalový štadión, kde
hrali loptové hry a vozili sa na
svojich bicykloch a kolobežkách. Okrem večere, večernej
diskotéky, deti hľadali vonku za
pomoci svojich bateriek alebo
svetielok ukrytý „poklad“ a po
odhalení pokladu, večernej
hygieny a rozprávky na dobrú
noc spokojne spali až do rána.
Nikto neplakal, ani sa nepýtal
domov.
Dňa 26. októbra 2017 sme
v rámci „Mesiaca úcty k starším“ nezabudli na starých rodičov a pozvali sme ich do
materskej školy , aby sa aktívne zapojili do tvorivých dielní

spolu s deťmi. Uctili sme si starších ľudí, ktorí žijú v domovoch
pre seniorov - DSS- Úsmev
a v DOS-ke vystúpením našich
detí, ktoré babkám a dedkom
zarecitovali básne, zaspievali
piesne a zatancovali ľudové
tance.
Dňom otvorených dverí sme
3. novembra 2017 oslávili „Deň
materských škôl,“ ktorý vznikol z iniciatívy Slovenského
výboru Svetovej organizácie
pre predškolskú výchovu (SV
OMEP) a dostal sa do povedomia dňa 4. 11. 2015. Každý, kto
prejavil záujem pozrieť si našu
MŠ, bol v tento deň vítaným
hosťom.
Zima je krásna, biela, mrazivá a hlavne bohatá na rôzne aktivity v našej materskej
škole. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom
zavítal do materskej školy 6.
decembra 2017. Prišiel dopoludnia a navštívil všetky triedy, kde ho deti túžobne očakávali s rozžiarenými očkami,
niektoré aj so slzičkami, ale
hlavne s prekvapením - zarecitovali mu básne, zaspievali
piesne, on ich za to pochválil
a spolu s pomocníkmi odmenil
balíčkom sladkostí.
Dňa 10. decembra 2017 sa
na Námestí A Hlinku o 16.00
hod. zapaľovala za prítomnosti
primátora mesta Dušana Husára druhá adventná svieca.
Pri tejto príležitosti a hlavne
z iniciatívy Občianskeho združenia Platan, ktorý zastupovala a celú akciu organizovala
Klaudia Ivanovičová vystúpili
aj deti z našej MŠ - Dúha na Žitavskom nábreží s vianočnými
piesňami a koledami. Pieseň
„Povedzte nám pastuškovia“
zaspievala Alexandra Sečkárová, „Poďte chlapci k nám,
koledu vám dám“ zaspievali
Lívia Kobesová a Ema Vlhová

a deti zo 4. triedy zarecitovali
básne o Vianociach. O 18,00
hod. nasledovalo hromadné
zapaľovanie prskaviek v rámci programu „Vianočné svetlo
nad Zlatými Moravcami.“ Za
každú zakúpenú prskavku na
tomto podujatí sa podporili
deti v MŠ- Dúha.
Od 11. decembra do 18. decembra 2017 sa uskutočnili
v triedach Vianočné besiedky s vianočným programom
detí pre rodičov, s rozbaľovaním darčekov pod stromčekom a príjemnou vianočnou
atmosférou.
V materskej škole sa deti
predškolských tried aktívne
zapájajú do projektu „ Dorotka a jej priatelia,“ je to projekt
mládeže Slovenského červeného kríža a je zameraný na
„riešenie“ problémových situácii pri ohrození zdravia.
A projekt „Dajme spolu gól“
uzatvorený so SFZ v rámci rozvoja pohybových zručností
u detí predškolského veku je
zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k aktívnemu športu. Okrem aktívnych
tréningov raz do týždňa pod
vedením trénerov z klubov zo
štatútom Futbalovej akadémie
a Útvaru talentovanej mládeže
dňa 5. decembra 2017 dopoludnia prišli do MŠ futbalový
hráči a porozprávali sa s deťmi – nádejnými futbalistami
o športe, tréningoch. V rámci
tejto besedy dávali deti zvedavé otázky hráčom, predviedli
svoje pohybové zručnosti na

tréningovej dráhe, ktorú im
futbalisti pripravili a samozrejme svoje športové schopnosti predviedli aj futbaloví hráči.
Rodičovské združenie pri MŠ
Žitavské nábrežie1 v Zlatých
Moravciach sa v roku 2017 zapojilo do projektov na rozvoj
kultúry a športu, ktoré finančne podporilo Mesto Zlaté Moravce v zastúpení primátorom
Dušanom Husárom. Projekty
na rozvoj kultúry a športu boli
finančne podporené aj NÚSK
v Nitre.
Okrem menovaných aktivít
sa v materskej škole venujeme krúžkovej činnosti v oblasti
výtvarnej, speváckej, tanečnej
a atletiky, ktorú v zimnom období realizujeme formou špeciálnych pohybových zručností – korčuľovanie na Zimnom
štadióne v Zlatých Moravciach.
Tieto krúžky realizujú kmeňové
pani učiteľky. V materskej škole sa krúžkovou formou venujeme aj „výučbe“ anglického
jazyka lektormi z CVČ a z JŠ
Kramára.
Chcela by som touto cestou
všetkým, ktorí si prečítajú príspevok, popriať v novom roku
2018 veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov
a hlavne poďakovať sa zamestnancom MŠ za aktívnu prácu,
rodičom za dôveru a vedeniu
Mesta Zlaté Moravce za podporu a rozvoj našej materskej
školy.
Viera Sýkorová,
riaditeľka MŠ
Žitavské nábrežie 1
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 44,00 m² v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti“), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej
na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2 o výmere 849 m2(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: služby, skladové priestory, ostatný maloobchod.
n nebytové priestory o výmere 18,00 m²v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti“), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej
na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2 o výmere 849 m2(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: služby, skladové priestory, ostatný maloobchod.
n nebytové priestory o výmere 13,14 m2 v budove so súpisným číslom 64 („Centrum Žitava“), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavova č. 64 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2o výmere 1419 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: služby.
n nebytové priestory o výmere 22,31 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1330
(Administratívna budova), nachádzajúcej sa 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: služby.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. 02. 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

Slovensko aj Zlaté Moravce čaká obdobie zmien
Slovensko trápia obrovské problémy (korupcia, školstvo, zdravotníctvo, nevymožiteľnosť
práva, ...) a čaká nás obdobie zmien, čo naznačili už aj výsledky župných volieb. Zmeny sú
nutné aj v Zlatých Moravciach. Ak by som mal popísať všetky problémy v našom meste, azda
by som vyplnil všetky stránky Tekovských novín. Bývam v mestskej časti Chyzerovce, takže
dobre viem, čo nás občanov trápi. Ale svoj prvý článok nechcem začínať negativizmom.
Všetky problémy totiž majú aj riešenia. Riešenia pre mesto a okres Zlaté Moravce budú čoskoro predstavené a máte sa načo, tešiť. Prichádza generácia obyvateľov Zlatých Moraviec, ktorí
prišli pre mesto pracovať, reálne makať, nielen pekne rozprávať. Ak chcete k zmene prispieť aj
vy, môžete. Budem vďačný za akékoľvek podnety a nápady, ktoré mi napíšete na debnar333@
gmail.com. Taktiež odporúčam sledovať Facebook: Sloboda a Solidarita Zlaté Moravce
S pozdravom
Ivan Debnár,
Okresný predseda SaS Zlaté Moravce
5/2018

Program
KINA TEKOV
n PÄŤDESIAT ODTIEŇOV
SLOBODY - 8.- 9.- 10.- 11.- 12.
2. 2018 - štvrtok 17.00, piatok
19.00, sobota 19.00, nedeľa
18.00, pondelok 18.00 - 5 €
n SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: TAJMOSTVO OHŇA
A ĽADU - 10.- 11. 2. 2018 - sobota 17.00, nedeľa 16.00 – 4
€a5€
n JA, TONYA - 14. 2. 2018 streda 18.00 – 4 € a 5 €
n OBYČAJNÁ TVÁR - 15.16. 2. 2018 - štvrtok 16.45, piatok 17.45 – 4 € a 5 €
n ČIERNY PANTER - 15.- 16.
-17. 2. 2018 - štvrtok 19.00, piatok 20.00, sobota 19.00 – 5 €
n COCO - 17.- 18. 2. 2018 sobota 16.30, nedeľa 15.30 –
4€a5€
n PODOBA VODY - 18.- 19.
2. 2018 - nedeľa 18.00, pondelok 18.00 – 4 € a 5 €
n THE DISASTER ARTIST
- 20.- 21. 2. 2018 - utorok 18.00,
streda 18.00 – 4 € a 5 €
n NOČNÁ HRA - 22.- 23.
2. 2018 - štvrtok 18.00, piatok
20.00 – 4 € a 5 €
n PÄŤDESIAT ODTIEŇOV
SLOBODY - 23.- 24. 2. 2018
- piatok 18.00, sobota 19.00
–5€
n PRAČLOVEK - 24.- 25. 2.
2018 - sobota 17.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n VEČNE TVOJA NEVERNÁ - 25.- 26. 2. 2018 - nedeľa 18.00, pondelok 18.00 – 4
€a5€
n THE POST: AFÉRA
V PENTAGONE - 27.- 28. 2.
2018 - utorok 18.00, streda
18.00 – 4 € a 5 €
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Mestské stredisko kultúry a športu
Program na mesiac február
13. február 2018 o 16.00 hod. (v pondelok) – kultúrne podujatie „Fašiang a pochovávanie basy“ v divadelnej sále MSKŠ Zlaté
Moravce, o 15,30 – sprievod v maskách mestom Zlaté Moravce.

Pripravujeme:
5. marec 2018 o 18.00 hod. (v pondelok) – divadelná komédia
„A čo ja, láska?“ v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji
- 13 eur, v deň predstavenia - 15 eur,
16. marec 2018 o 19.00 hod. (v piatok) – profesionálne tanečné vystúpenie „The gentlemans“ v divadelnej sále MSKŠ,
vstupné v predpredaji - 15 eur,
18. marec 2018 o 15.30 hod. (v nedeľu) – kultúrne podujatie „Vynášanie Moreny“ od MSKŠ Zlaté Moravce cez Mesto
k rieke Žitava,
25. marec 2018 o 16.00 hod. (v nedeľu) – koncert pre deti
„Miro Jaroš“ v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 10
eur, v deň predstavenia - 12 eur,
27. marec 2018 o 14.00 hod. (v utorok) – kultúrne podujatie
„Oslava ku Dňu učiteľov“ v obradnej sále MSKŠ, v programe
vystúpia deti a učitelia ZUŠ v Zlatých Moravciach,
28. marec 2018 o 15.30 hod. (v stredu) – spomienkové
stretnutie „Oslobodenie mesta Zlaté Moravce“ v divadelnej
sále MSKŠ, v programe vystúpi Carmina Vocum,
6. apríl 2018 o 18.00 hod. (v piatok) – hudobné predstavenie z TV Šláger „Heligonika“ v divadelnej sále MSKŠ, vstupné
v predpredaji - 7 eur, v deň predstavenia - 10 eur,
27. apríl 2018 o 18.00 hod. (v piatok) – divadelná predstavenie RND „Besame mucho alebo čo sa skrýva v kufri“ v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 15 eur, v deň predstavenia - 16 eur.

MDŽ v Zlatých Moravciach
Milé dámy, Okresná organizácia strany SMER – SD
v Zlatých Moravciach v spolupráci s MSKŠ Zlaté Moravce Vás srdečne pozývajú na stretnutie pri príležitosti osláv MDŽ, ktoré sa uskutoční dňa 4. marca 2018
(nedeľa) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry
a športu v Zlatých Moravciach.

V programe vystúpia:
n tanečná skupina STREET LUP z Chyzeroviec
n spevák a humorista ŠTEFAN SKRÚCANÝ
VSTUP: ZDARMA

Február 2018
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Opustili nás
 Jozef Šinka
nar. 1928, zom. 22. 12. 2017
 Anna Brnická
nar. 1928, zom. 26. 12. 2017
 Karol Frajka
nar. 1929, zom. 28. 12. 2017
 Helena Havettová
nar. 1944, zom. 01. 01. 2018
 Irma Vlášiková
nar. 1928, zom. 05. 01. 2018

Inzercia
Klietky pre chov prepelíc, pasce na líšky a kuny,
liahne na vajíčka, viac na
w w w.12 3 n a k u p . e u ,
tel.0907 181 800

12/2018

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

 Vladimír Košút
nar. 1965, zom. 05. 01. 2018
 Helena Rozborová
nar. 1926, zom. 08. 01. 2018
 Štefan Korček
nar. 1952, zom. 15. 01. 2018
 Mária Mesiarkinová
nar. 1925, zom. 21. 01. 2018
 Ing. František Moška
nar. 1945, zom. 22. 01. 2018
 Mária Havettová
nar. 1929, zom. 22. 01. 2018
 Júlia Ceklová
nar. 1941, zom. 27. 01. 2018

Hľadám prácu - výpomoc u účtovníka, u ktorého by som sa mohla zaučiť kvôli získaniu praxe
v odbore na polovičný úväzok.
Kontakt: makepisova@azet.sk

Spomienka

Spomienka

Na hrobe kytica, kahanec
svieti, je to spomienka na
Teba od Tvojho manžela
a detí.
Dňa 19. februára uplynie
jedenásť rokov, čo od nás
navždy odišla moja drahá
manželka, matka, svokra

Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach
zostávaš s nami.
Dňa 8. februára 2018 sme
si pripomenuli 1. smutné
výročie, keď nás navždy
opustil môj drahý manžel,
otec a starý otec

Mária Kuťková.

Ivan Komžík.

Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím Vás,
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

S láskou a úctou v srdci
spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.

7/2018

Smútočné
oznámenie
S hlbokým žiaľom oznamujeme, že nás dňa
9. decembra 2017 navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec

Štefan Bóna.

13/2018

8/2018

Spomienka
V týchto dňoch si pripomíname nedožité životné
jubileum starostlivého
otca, milovaného
dedka a uja

Paľa Baču.

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

Február 2018

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

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

www.cimmermann.com

6/2018

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom a známym,
ktorí sa s naším drahým
zosnulým prišli rozlúčiť.
Manželka, dcéra
a synovia s rodinami.
9/2018

Naša spomienka na
Teba je stále živá. Kto
ste ho poznali a mali
k nemu úprimný ľudský
vzťah, venujte mu prosím tichú spomienku.
Rodina Bačová
10/2018
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Box Club Zlaté Moravce
Dňa 30. decembra 2017 sa
konal galavečer boxu v Pražskej Lucerne BOX LUCERNA
2017. Ide pritom o najprestížnejší galavečer v Českej republike. Zápasiť v pražskej Lucerne,
znamenalo vždy, patriť k absolútnej boxerskej špičke. Tohtoročné pozvanie na 9. ročník,
bolo pre náš klub veľkou udalosťou. Súperom Lukáša Fernézu bol veľmi skúsený český
reprezentant, niekoľkonásobný majster ČR a piaty z tohtoročných Majstrovstiev Európy
Pavel Nevečeřal. Hneď od začiatku prvého kola bola jasná

Lukáš Fernéza (vstrede)

Lukášová fyzická a technická
prevaha a udával tón zápasu
celé tri kolá. Verdikt rozhodcov bol jednoznačný 3:0 v prospech Lukáša. Víťazstvo nás
potešilo o to viac, že zápas
sa konal na súperovej pôde.
Bolo veľkou cťou pre náš klub,
zúčastniť sa na tomto podujatí a úspešne reprezentovať
mesto Zlaté Moravce.
Nábor nových členov je celoročný a tešíme sa na nové
talenty. Informácie o klube
nájdete na našej facebookovej stránke.
Box Club Zlaté Moravce

AK Zlaté Moravce odštartoval halovú sezónu 2018 veľmi úspešne
V sobotu 20. januára 2018
sa v bratislavskej hale Elán
konali Majstrovstvá Západoslovenského atletického
zväzu staršieho žiactva, kde
bol povolený štart aj žiakom
narodeným v roku 2005 –
2006. AK Zlaté Moravce (ďalej AK ZM) reprezentovali
v kategórii starších žiakov
a žiačok traja pretekári: Katarína Danková, Peter Hruška
a Tomáš Čulák. Z mladších
žiačok nás reprezentovali Emma Páleniková a Máša
Hudáková. Katarína Danková si utvorila osobný rekord
v oboch behoch, na ktoré
nastúpila.
V behu na 60 m sa zlepšila
z 9,17 s na 9,01 s a v behu na
150 m sa zlepšila z 22,84 s
na 22,61 s. Tomáš Čulák, ako
nováčik v kategórií starších
žiakov, absolvoval disciplíny beh na 60 m a 800 m.
V behu na 60 m si utvoril
osobný rekord o 75 stotín,
konktrétne 9,11 s. Beh na
800 m absolvoval po prvýkrát s dosiahnutým časom
3:01,92 min. Peter Hruška

nastúpil na štart v behu na
150 m a v skoku do diaľky.
V behu na 150 m zaostal za
svojím osobným rekordom
o 5 stotín, ale na druhej strane však musíme vyzdvihnúť
jeho výkon v skoku do diaľky,kde si zlepšil minuloročný
výkon zo 485 m na 511 m,
čím si týmto výkonom zabezpečil aj skvelé 3. miesto
v rámci Západoslovenského
atletického zväzu, za čo mu
srdečne gratulujeme!
Pre náš klub je to prvý väčší úspech dosiahnutý na atletických pretekoch na dráhe. Emma Páleníková a Máša
Hudáková nastúpili na spoločný štart v behu na 800
m. Túto trať absolvovali po
prvýkrát, Marusia Hudáková dosiahla čas 3:09,17 min
a Emma Páleníková 3:32,16
min. Emma Páleníková nastúpila ešte na štart v behu
na 150 m, kde si utvorila
osobný rekord z 25,37 s na
24,27 s. Marusia Hudáková
nastúpila na štart 60 m, kde
zabehla čas 9,68s. Všetkým
pretekárom blahoželáme

k dosiahnutým výkonom,
tešíme sa z nich a veríme,
že ich to motivuje naďalej
na sebe pracovať.

Výsledky:
Peter Hruška
l Skok do diaľky OR (511 m),
3.miesto (celkovo pretekárov
15)
l 150m (19,70), 15. miesto (celkovo pretekárov 41)
Katarína Danková
l 60m OR (9,01), 29. miesto
(celkovo pretekárov 83)
l 150m OR (22,61), 39. miesto
(celkovo pretekárov 78)

Tomáš Čulák
l 60m OR (9,11), 38. miesto
(celkovo pretekárov 56)
l 800m (3:01,92), 11. miesto
(celkovo pretekárov 12)
Emma Páleniková
l 150m OR (24,27), 63. miesto
(celkovo pretekárov 78)
l 800m (3:32,16), 15. miesto
(celkovo pretekárov 19)
Marusia Hudáková
l 60m (9,68), 52.miesto (celkovo pretekárov 83)
l 800m (3:09,17), 13.miesto
(celkovo pretekárov 19)
Darina Kozolková
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Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších
športovcov Mesta Zlaté Moravce za rok 2017
Mesto Zlaté Moravce aj v roku 2018 ocení najúspešnejších športovcov mesta za rok 2017. Podujatie sa bude konať pod záštitou primátora Mesta Zlaté Moravce PaedDr.
Dušanom Husárom.
Kategórie na ocenenie:
n Jednotlivci seniori
n Jednotlivci juniori
n Kolektívy seniori
n Kolektívy juniori
n Zdravotne oslabení
športovci (jednotlivci
a kolektívy spolu)
n Združenie technických
a športových činností
(jednotlivci a kolektívy spolu)
n Tréneri
n Ocenenie primátora mesta za
celoživotný prínos v oblasti športu
Kritériá pre nomináciu:
úspešná reprezentácia
mesta,
Návrh na ocenenie musí
obsahovať:
l meno a priezvisko športovca,

l fotografia v elektronickej
podobe (zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov),
l názov TJ alebo športového zväzu ( ak zaň súťaží),
l adresu a telefónny kontakt,
l dosiahnuté úspechy za
rok 2017.

			
			

Návrhy na ocenenie športovcov je potrebné zaslať
elektronicky na e-mail:
danusa.holla@zlatemoravce.eu
do 1. marca 2018.

Mgr. Danuša Hollá,
vedúca oddelenia
školstva a sociálnych
vecí MsÚ Zlaté Moravce

11/2018
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