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V tomto čísle:
Dotácie na
kultúru a šport
Podobne ako vlani, aj tento rok Mesto Zlaté Moravce
rozdávalo dotácie zo svojho
rozpočtu určené pre oblasť
rozvoja športu, kultúry a vzdelávania. Návrh na poskytnutie týchto príspevkov schválili
poslanci v závere apríla.
Čítajte na strane 3

Oslavy Prvého
mája v minulosti
Sviatku práce sa v minulom
storočí prikladal oveľa väčší
význam ako dnes. Počas komunistického režimu sa v tento deň konali manifestácie
a predovšetkým veľké prvomájové sprievody. Ako to vyzeralo v Zlatých Moravciach?
Čítajte na strane 7

Deň
učiteľov
Deň učiteľov sme oslávili aj
v Zlatých Moravciach. V MSKŠ
sa uskutočnilo slávnostné
stretnutie pedagogických
a nepedagogických zamestnancov našich škôl s predstaviteľmi mesta.
Čítajte na strane 8

Mesto ocenilo
športovcov
Kto v roku 2018 najlepšie reprezentoval naše mesto? Odpoveď na túto otázku už poznáme. Mesto Zlaté Moravce
ocenilo svojich najlepších
športovcov.
Čítajte na strane 15

Poslanci Zlatých Moraviec.

Mesto vlani hospodárilo s kladným
výsledkom
Ako vlani hospodárilo naše mesto? Samospráve sa podarilo ušetriť státisíce eur, ktoré sa budú môcť v tomto
roku použiť na spolufinancovanie viacerých projektov.
Na svoje si prídu školy, posilní sa kamerový systém mesta
a pribudnú i nové stojiská na komunálny odpad.
Mesto Zlaté Moravce dosiahlo za rok 2018 kladný
v ýsledok rozpoč tového
hospodárenia vo v ýške
750 588 eur. Z tejto čiastky bude do fondov mesta
pridelených 670 963 eur.
Konkrétne, do rezervného
fondu poputuje 578 263
eur a do fondu roz voja
bývania 92 700 eur. Na 5.
zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo koncom apríla 2019,
rozhodli poslanci o ďalšom

využití týchto peňazí.
Z rezervného fondu mesta sa schválilo čerpanie vo
v ýške 253 300 eur, ktoré
budú použité na spolufinancovanie projektov, ako
napríklad rozšírenie kamerového systému mesta, zakúpenie čistiaceho
zariadenia pozemných komunikácií, rekonštrukcie
škôl, rozšírenie verejného osvetlenia, vybudovanie stojísk na komunálny
odpad, či v ypracovanie

projektových dokumentácií k plánovaným a schváleným investičným akc iám
mes ta a v y pr acov anie
územného plánu mesta.
Poslanci odsúhlasili tiež
čerpanie z fondu rozvoja
bývania vo v ýške 90 000
eur určených na rozšírenie
mestského cintorína plánovanou realizáciou oplotenia a komunikačnou sieťou.
O v yužití z v yšku peňazí z oboch fondov budú
poslanci rozhodovať postupne počas roka, vždy
podľa aktuálnej potreby.

Peter Klimant
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Pacienti zlatomoravskej nemocnice majú nové
matrace proti preležaninám
Pre zabezpečenie vyššieho komfortu pacientov a prevencii proti vzniku dekubitov Nemocnica Zlaté Moravce,
ktorá je členom skupiny AGEL, zakúpila na všetky lôžkové oddelenia kvalitné antidekubitné matrace. Investícia
sa pohybuje vo výške viac ako 5-tisíc eur.
Nemocnica Zlaté Moravce
zakúpila päťdesiat kusov pasívnych antidekubitných matracov, ktoré budú pacientom
pomáhať v boji proti preležaninám. Obstaraním tejto zdravotnej pomôcky nemocnica
zvýši komfort a prevenciu
vzniku dekubitov u pacientov počas hospitalizácie.
„Matrace sú určené pacientom so stredným II. až III. stupňom rizika vzniku dekubitov
(Norton 20-17),“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľskú
starostlivosť Marta Rebová.

V jadre jeho ložnej plochy
je vykonaný nový revolučný
prierez, ktorý zabezpečuje optimálne rozloženie hmotnosti pacienta, kopíruje kontúry
tela a tým znižuje tlak na tkanivo. Zväčšené prierezy tiež
zabezpečujú lepšiu cirkuláciu
vzduchu, odvod pary a zároveň viac chránia pacienta pred
vlhkosťou a prehriatím.
„Pre pacientov, ktorí sú mobilní a bez nároku na prevenciu dekubitov, sme zakúpili dva druhy pasívnych
zónových antidekubitných

matracov z teplej a studenej
PUR peny,“ dodala námestníčka. Ložná plocha týchto
matracov zabezpečuje lepšie
prevzdušnenie matraca, cirkuláciu vzduchu, odvádzanie pary a ľahkú masáž tela.
Poťahy všetkých matracov sú
snímateľné so zipsom, vode

odolné, paropriepustné, antialergické a antibakteriálne.
Chorí pacienti tak budú v Nemocnici Zlaté Moravce ležať
pohodlnejšie a komfortnejšie.
Mgr. Iveta Chreneková,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK

Mesto chce zachovať Miestnu občiansku
poriadkovú službu
Miestna občianska poriadková služba (MOPS) v súčasnosti v Zlatých Moravciach už funguje. Samospráva ju chce zachovať aj do budúcnosti. Zastupiteľstvo schválilo podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na jej ďalší chod.

Mestský úrad Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce už
v minulosti dostalo na chod
MOPS takmer stotisícovú dotáciu z Operačného programu Ľudské zdroje. Tieto

peniaze sa ale postupne vyčerpávajú. Samospráva preto
chce z toho istého programu
získať ďalší príspevok, ktorý by predĺžil fungovanie

Miestnej občianskej poriadkovej služby až do júna 2021.
Celkové oprávnené výdavky
podaného projektu sú 99 995
eur. Mesto by ho opäť spolufinancovalo piatimi percentami, čo činí takmer 5-tisíc
eur. Peniaze sa použijú na
mzdy, odvody a stravné pre
členov MOPS, zabezpečenie
pracovného odevu, obuvi,
pracovných pomôcok a potrebné školenia.
Štvorčlenná hliadka MOPS,
ktorá bola zložená z dlhodobo nezamestnaných občanov, funguje v Zlatých Moravciach od decembra 2017.
Spadá pod priame riadenie
náčelníka zlatomoravskej
mestskej polície.

Jej pracovnou náplňou je
dohľad nad poriadkom a bezpečnosťou v uliciach nášho
mesta. Členovia MOPS sú nápomocní hliadke Policajného
zboru SR a mestskej polícii,
monitorujú a predchádzajú vzniku konfliktov v rámci marginalizovaných rómskych komunít, zabezpečujú
dohľad nad ochranou verejného a súkromného majetku
pred poškodzovaním. Okrem
toho monitorujú a zabezpečujú bezpečnosť detí počas
ich cesty do školy a upozorňujú na dodržiavanie cestnej
premávky.

Peter Klimant
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Rozdali sa dotácie na šport a kultúru
Podobne ako vlani, aj tento rok Mesto Zlaté Moravce
rozdávalo dotácie zo svojho rozpočtu určené pre oblasť
rozvoja športu, kultúry a vzdelávania. Návrh na poskytnutie týchto príspevkov schválili poslanci v závere apríla.
Dotácie sa udeľovali na rôzne projekty, ako napríklad organizácia športových turnajov
a kultúrnych podujatí, rekonštrukcie športovísk či nákup
rôznych pomôcok. Občianske
združenia a športové kluby,
ktoré chceli dostať finančnú pomoc, museli zaslať na
mesto žiadosť do konca októbra minulého roka.
Magistrát zaevidoval 36 žiadostí. Všetky boli preverené
pracovníkmi ekonomického
oddelenia mestského úradu,
ktorí zisťovali, či v nich boli splnené všetky potrebné podmienky a náležitosti. Ďalej ich
posudzovala Komisia školstva,
kultúry a športu a na základe jej odporúčania rozdelilo
mestské zastupiteľstvo sumu
8 250 eur.

Ako povedal predseda Komisie školstva, kultúry a športu Pavol Petrovič, dotácia
bola udelená všetkým, ktorí sa o ňu uchádzali a spĺňali podmienky. Pre limitovaný
objem peňazí však nikto nedostal plnú sumu, akú požadoval.
„Pri prideľovaní sme zohľadňovali viacero kritérií, napríklad typ podujatia - dávali
sme rovnakú sumu na podobný typ podujatia, bez
ohľadu na to, koľko žiadali.
Viac sme sa snažili dať tým,
ktorí sa venujú deťom a reprezentujú mesto. Najviac
sme tento rok dali tenistom,
nakoľko okrem spomenutých
kritérií idú tento rok investovať viac do majetku mesta, do
obnovy tenisových kurtov,“

povedal šéf komisie, ktorý ale
skonštatoval, že vyčlenených
peňazí bolo tento rok žalostne málo, len približne jedna
tretina z toho, čo požadovali
kluby a občianske združenia.
Petrovič vidí problém najmä v tom, že podávanie žiadostí do konca októbra, teda
pred tvorením rozpočtu mesta na ďalší rok, sa malo minúť
účinku. „Na základe požiadaviek sa mal pripraviť rozpočet mesta. Poslancov ale nikto neinformoval, koľko prišlo
žiadostí, a teda sme sa domnievali, že navrhnutá suma
v rozpočte je dostačujúca,“
vyjadril sa.
Primátor Dušan Husár si ale
nemyslí, že vina je na strane magistrátu. Mestský úrad
podľa neho nemal povinnosť
informovať poslancov o počte podaných žiadostí. „Poslanci sa sami o tomto mohli informovať u kompetentných
úradníkov mestského úradu

a túto informáciu by určite
dostali. Nik sa ale informovať
neprišiel a počas schvaľovania rozpočtu mesta žiadny
poslanec nenavrhol navýšiť
túto sumu,“ povedal Husár.
Zároveň dodal, že sa postupovalo v zmysle platného
všeobecne záväzného nariadenia mesta, podľa ktorého má samospráva na tento
účel dať minimálne 0,2 percent podielových daní, čo sa
aj stalo.
Okrem zastupiteľstva mal
možnosť udeľovať dotácie
aj samotný primátor Husár.
Ten podľa vlastného uváženia môže na kultúru a šport
rozdať rovných 3 000 eur. Ako
prezradil, časť týchto peňazí
už rozdelil a zvyšok plánuje použiť počas roka, podľa
potrieb a žiadostí športových
klubov a občianskych združení pôsobiacich na území nášho mesta.
Peter Klimant

Samospráva žiada peniaze na opravu okien
daňového úradu
Mesto sa uchádza o nenávratný finančný príspevok
na výmenu okien na budove , v ktorej sídli Daňový úrad
v Zlatých Moravciach. V minulosti sa už o túto dotáciu
uchádzalo, no neúspešne.
Výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie vyhlásilo Ministerstvo financií Slovenskej
republiky. Ak bude mesto so
svojou žiadosťou úspešné,
za získané peniaze chce dať
zrealizovať druhú etapu výmeny okien na budove Daňového
úradu v Zlatých Moravciach,
ktorá je vo vlastníctve mesta.
Touto rekonštrukciou má dôjsť
k zníženiu energetickej náročnosti budovy.

„V rámci realizácie projektu
by boli na budove vymenené okná v hodnote približne
23 550 eur. Mesto môže získať
dotáciu vo výške maximálne 15
000 eur a na projekte sa musí
podieľať finančnými prostriedkami minimálne vo výške 10
% z celkových nákladov, čo
predstavuje minimálnu čiastku
2 355 eur,“ informuje radnica.
Rozdiel medzi celkovými nákladmi, poskytnutou dotáciou

Budova Daňového úradu v Zlatých Moravciach.
a sumou na spolufinancovanie v predpokladanej výške 8
550 eur bude podľa nej hradený z rozpočtu mesta.
Mesto Zlaté Moravce chcelo
získať príspevok na výmenu
okien daňového úradu ešte

v minulom roku. Ministerstvo
financií vtedy ale projekt nepodporilo. Či tento rok bude
iný a projekt dostane zelenú,
uvidíme v najbližších mesiacoch.
Peter Klimant
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Tvorivá dielňa s Annou Urbanovičovou
Pred najstaršími kresťanskými sviatkami roka si
každoročne pripomíname rôzne ľudové zvyky a tradície, ku ktorým patrí aj výroba veľkonočnej dekorácie
pre skrášlenie svojich príbytkov a potešenie blízkych.
V rámci výchovnovzdelávacieho programu Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
za spolupráce Ponitrianskeho múzea v Nitre už tradične
otvára tvorivú dielňu pre žiakov základných škôl s praktickou ukážkou zdobenia vajíčok,
pletenia vŕbových korbáčov
a rozprávaním o veľkonočných zvykoch v minulosti.
V pondelok 15. apríla 2019
prvými návštevníkmi múzea
boli žiaci zo Základnej školy
Pribinova s pani učiteľkou Danielou Boldišovou. Na pracovnom podujatí lektorky múzea
pani Viera Tomová a Ivana

Valkovičová privítali majsterku
ľudových remesiel pani Annu
Urbanovičovú z predajne Šikuľko a členku Speváckej skupiny Zlatomoravčianka.

Veľkonočné vajíčka
z kamienkov
Pani Urbanovičová pripravila pre žiakov zdobenie
okrúhlych riečnych kamienkov obrázkami s veľkonočnými motívmi známou servítkovou technikou. Z rieky Hron
priniesla andezitové okruhliaky už vyčistené a natreté bielou akrylovou farbou. Do farby
pridala aj striebornú perleť pre

krajší vzhľad. Úlohou žiakov
bolo povystrihovať zo servítok
obrázky, ktoré vyznievajú krajšie jemne obtrhávané a nalepiť ich na kamene. Nalepuje
sa vrchná vrstva obrázka tenkým náterom lepidla. Takýmto spôsobom sa môžu dekorovať aj tanieriky, kvetináče,
poháre a podobné úžitkové
predmety.

Pletenie korbáčov
K veľkonočným sviatkom,
ktorých symbolom je veľkonočné vajíčko, patria aj korbáčiky z vŕbového prútia.
Techniku pletenia korbáčov
žiakom predviedla Mária Pekárová z Chyzeroviec, známa
výrobou krojovaných bábik,
ktoré pri rôznych kultúrnych
podujatiach prezentujú krásu

našich slovenských ľudových
krojov. Pletú sa obyčajne
z ôsmich alebo desiatich prútov. Pliesť korbáče do múzea
prišiel aj drevorezbár Štefan
Doskoč zo Zlatna, ktoré nakoniec dievčatá vyzdobili pestrými stuhami. Vlastnoručne
vyrobené veľkonočné doplnky si žiaci mohli odniesť domov ako dar múzea pre spestrenie veľkonočných sviatkov.
Za vytvorenie príjemnej
predveľkonočnej atmosféry
patrí vďaka organizátorom
kultúrneho podujatia. Zaužívané zvyky a obyčaje veľkonočných sviatkov patria ku
kultúrnemu dedičstvu našich
otcov, ktoré si každý rok s úctou pripomíname.
Anton Kaiser

Polícia pozná páchateľa,
ktorý v meste zakladal požiare
V mesiacoch február a marec 2019 boli na území mesta Zlaté Moravce založené viaceré požiare. Polícia už
pozná páchateľa.

Dávid Solčiansky, Richard Labaj, Jozef Kršák a Oliver Kopčák

Čistili sme naše potoky
V jarnom období nás príroda
dokáže očariť svojimi nádhernými premenami. S jarným
prebúdzaním prírody sa v našom meste darí pravidelne organizovať čistenie našich potokov. Pričinením obetavých
mladých dobrovoľníkov sme
v rámci Dňa vody odstraňovali
odpadky z brehov a koryta Žitavy a Hostianskeho potoka.

Osem skutočných priateľov
prírody vyzbieralo na úseku
asi jedného kilometra vyše
dvadsať vriec, najmä plastových PET fliaš. Poďakovanie za
príkladný počin a odvedenú
prácu patrí Barborke Rajtárovej, Marekovi Lacovi, Martinovi
Valkovičovi a skautom Zboru
T.G. Masaryka.
Ľudovít Chládek

Prvé mesiace roku 2019 boli
v Zlatých Moravciach poznamenané požiarmi. V meste
horeli smetné nádoby a v plameňoch sa ocitol aj veľkokapacitný stan v areáli podniku
Quadraton Club na Továrenskej ulici, kde podľa polície
majiteľovi vznikla škola až vo
výške približne 4-tisíc eur.
Ako informovala krajská
policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, polícia už pozná páchateľa. „Na základe
operatívnych informácií nitrianskej kriminálnej polície
a policajtov Obvodného oddelenia Policajného zboru
v Zlatých Moravciach bol zistený páchateľ týchto skutkov.

Ide o 18-ročného mladíka zo
Zlatých Moraviec,“ povedala hovorkyňa, podľa ktorej
v prípade naďalej prebiehajú
procesné úkony.
Tento prípad sa podľa Čuhákovej ale netýka požiaru bytovky na Ulici Obrancov mieru
v Zlatých Moravciach, ktorý
vypukol 21. februára 2019
a vyžiadal si evakuáciu tridsiatich obyvateľov bytového domu. Tu ostáva páchateľ
aj naďalej neznámy a pre stále prebiehajúce vyšetrovanie
nám polícia nemohla poskytnúť žiadne nové informácie.

Peter Klimant
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Výročie úmrtia baróna Kristiána Palušku
Nedávno sme si pripomenuli 240. výročie úmrtia baróna Kristiána Palušku. Pri tejto príležitosti sa na pôde
Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ) uskutočnila
odborná prednáška pod názvom - Zlaté Moravce v držbe
Forgáčovcov a Paluškovcov.
Prednáška sa konala v piatok
22. marca 2019 v obradnej sále
MSKŠ v dvoch etapách. Dopoludnia bola určená pre žiakov a popoludní pre verejnosť.
Preberali sa tu rôzne zaujímavé fakty z dejín nášho mesta
a regiónu, od najstarších čias
až po zánik rodu Paluškovcov
v Zlatých Moravciach.
„Kristián Paluška zomrel 21.
marca 1779. Ako sa píše v dobovom zázname: Dedičný
vlastník tohto panstva bol
pochovaný 24. marca 1779,

do krypty ním postavenej do
strednej miestnosti, vrchného
radu. Predtým bol zaopatrený
sviatosťami, a tak ako kresťansky žil, tak aj na konci života
kresťansky zomrel. Kristiánom
vymrel rod po meči, domínium Zlaté Moravce sa vrátilo
kráľovskej korune. Cisárovná
Mária Terézia ho ešte  na konci toho istého roku donačnou listinou za jeden milión
zlatých potvrdila grófovi Krištofovi Antonovi Migazzimu,
viedenskému arcibiskupovi

a kardinálovi rímskej cirkvi,“
uviedol Marian Tomajko, ktorý na stretnutí viedol odbornú
prednášku.
Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej

Zlaté Moravce v spolupráci
s MSKŠ a Mestským múzeom
Zlaté Moravce.

Peter Klimant

Deň Zeme v Mestskej knižnici

Tak ako marec je mesiacom knihy, apríl je mesiac lesov a ochrany životného prostredia. Dňa 22. apríla si
každoročne pripomíname Deň Zeme, kedy sa konajú
rôzne aktivity a podujatia venované Zemi a ochrane
životného prostredia.
Deň Zeme je ekologicky
motivovaný sviatok, ktorý si pripomíname od r.
1970. Vznikol ako reakcia na

rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho
cieľom je pripomenutie si
našej závislosti na cenných

daroch, ktoré nám poskytuje Zem. V súčasnosti patrí
Deň Zeme medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu
Zeme.
Mestská knižnica v spolupráci s Občianskym združením Pestrec pripravila pre
deti zábavno-náučné popoludnie ku Dňu Zeme. Konalo
sa 2. apríla 2019 v popoludňajších hodinách a zúčastnili sa ho žiaci zo školského
klubu Základnej školy (ZŠ)
Pribinova.
V knižnici sme privítali
zakladateľov Občianskeho
združenia Pestrec, ktorými
sú manželia Žofka Kutlíková Jakubová a Michal Kutlík. Poslaním OZ-Pestrec je
hravou, pestrou a zaujímavou formou priblížiť deťom
ochranu životného prostredia. Deti sú zapájané do
diania, spoznávajú dôsledky

a dopady ich každodenných
činností na životné prostredie a učia sa, čo by mohli
ony sami urobiť pre jeho
zlepšenie.
Keďže sa podujatie konalo
v priestoroch knižnice, jeho
súčasťou bolo aj interaktívne čítanie knihy „O veľrybe
Gréte“. Rozprávanie bolo
spestrené názornými ukážkami predmetov, ktoré prispievajú k poškodzovaniu
životného prostredia. Záver podujatia patril tvorivým aktivitám detí zameraný na ochranu životného
prostredia.
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach ďakuje
manželom Kutlíkovým za
zaujímavé a poučné rozprávanie a ZŠ Pribinova za
spoluprácu!
Alena Malá,
vedúca knižnice
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Krížová cesta v uliciach Zlatých Moraviec
V pôstnom období sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo podujatie Krížová cesta cez mesto, ktoré u nás
pravidelne organizujú mladí veriaci za účasti a pomoci
ľudí zo zlatomoravského dekanátu.
Procesia krížovej cesty sa
konala v nedeľu 31. marca
2019. Program začal v popoludňajších hodinách
pred Kostolom bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach.
Tu začal úvod krížovej cesty
a zároveň i začiatok hranej
krížovej cesty.
Dvanásť hercov v krátkosti zobrazilo každé jedno zo
štrnástich zastavení. Po ich
hranej ukážke nasledovali vždy modlitby veriacich.
Tých sa na krížovej ceste

podľa odhadu organizátorov zúčastnilo približne
400. Procesia postupne
smerovala ulicami Zlatých
Moraviec ku Kostolu sv. Michala Archanjela, kde bol
záver krížovej cesty.
Na tomto podujatí sa
každoročne mení ústredná
téma. Tentokrát ňou bola
„rodina“. Práve jej boli venované všetky modlitby.
Dobrým zvykom organizátorov je každý rok zúčastnených ľudí obdarovať

Krížová cesta pred OD Tekov.
malou drobnosťou. Tento
rok rozdávali vrecúška čaju.
Každý čaj mal pritom na
svojom obale v y tlačenú

p ov zbudivú myšlienku
z kresťanského sveta.

a pochovávaní basy v MsKŠ
v Zlatých Moravciach veru
dosýta nielen vytancovali, ale i najedli šišiek, ktoré sú typickým pokrmom
fašiangov. Tak ako sa vždy
niečo pekné končí, tak aj
tohtoročné obdobie zábav
sa na určité obdobie prerušilo. To ale neplatí pre tanečných a muzikantských
nadšencov. Členovia z folklórneho súboru Inovec
sa snažia o to, aby sa naše
ľudové tradície odovzdávali z generácie na generáciu. Folklór, tanec či ľudový spev – je to, k čomu
nevieš vyjadriť podobnosť.
Dovolím si dať jednu hádanku. Vieš, aký je rozdiel
medzi tanečníkom a tancom? Tanečník je človek
s veselou mysľou, dobrým
srdcom a láskou k životu. A tanec - je len slovo
...dovtedy, kým ho neoživí niekto, kto mu tú lásku

k životu a k tradíciám potichučky nevdýchne.
Ak sa nehanbíš a rád rozdávaš medzi ľuďmi úsmev
či dobrú náladu, príď
k nám, tancuj s nami, spievaj, hraj a teš sa na ďalšie
v ystúpenia. Budeme len
a len radi a privítame každého nadšenca ochotného pridať sa k nášmu
krásnemu zámeru a šíriť
slovensk ý folklór do celého sveta (najbližšie do
Francúzska).
Osobitnú vďaku v yslovujeme VUC a mestu Zlaté Moravce za dlhoročnú vzájomnú spoluprácu
a finančnú podporu pri
reprezentovaní mesta a krajiny na v ystúpeniach doma aj v  zahraničí.

Peter Klimant

Folklórny súbor Inovec
Tanečnice tancujú, muzikanti hrajú a všetci sa veselo
s rýdzim úsmevom zabávajú. Aj takto by sa dal opísať nácvik nás folkloristov, ktorí naďalej pestujeme nádherné
zvyky či tradície našich predkov. Po hodinách nácvikov
a úspešnom zvládnutí ďalšieho tanca sa predvádzame na
vystúpeniach, z ktorých odchádzame s pocitom radosti.

Folklórny súbor Inovec
Radi by sme vám pripomenuli naše posledné fašiangové vystúpenie. V minulosti boli fašiangy zväčša
o zábave a fašiangov ých

obchôdzkach, kedy mali
mladí i starší možnosť vytancovať a vyspievať sa dosýta. My, folkloristi sme sa
na fašiangovom vystúpení

Valentína Bugárová,
členka folklórneho
súboru Inovec
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Ako vyzerali oslavy Prvého mája v Moravciach za
komunizmu?
Sviatku práce sa v minulom storočí prikladal oveľa väčší
význam ako dnes. Počas komunistického režimu sa v tento deň konali manifestácie a predovšetkým veľké prvomájové sprievody. Ako to vyzeralo v Zlatých Moravciach?
Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich.
Slávi sa už od konca 19. storočia. U nás tento deň preslávili najmä komunisti, ktorí každoročne v uliciach miest i obcí
pripravovali veľké prvomájové
pochody. Tie sa samozrejme
konali i v Zlatých Moravciach.
Veľa sa o nich dozvedáme
z kroniky nášho mesta.
Komunisti sa v Československu dostali k moci v roku
1948. Prvá zmienka kroniky
o Sviatku práce pochádza už
z tohto roku. „1.máj 1948 oslá-

Po nich nasledovali športové
hry a na záver ľudová veselica, ktorá prebiehala v bližšie
nekonkretizovanom „parku“.

Viac ako 24-tisíc ľudí
Z kroniky sa ďalej dozvedáme, že zlatomoravské prvomájové oslavy naberali
každým rokom na intenzite.
Veľmi konkrétne čísla uvádza
napríklad záznam z roku 1951.
V sprievode vtedy malo byť
9 125 občanov, 48 zástav, 44
motocyklov, 25 jazdcov, 44
alegorických vozov, 15 dycho-

1. máj 1949, zdroj: fotoarchív Anny Brunclíkovej
vený bol v Zlatých Moravciach
spontánne. V podvečer vzplanuli na vŕškoch celého okresu
vatry slobody a v deň 1. mája
bol v Zlatých Moravciach mohutný sprievod, ktorého sa zúčastnilo 7 000 ľudí z okresu,“
hovorí kronika. Ako ďalej uvádza, sprievod šiel od železničnej stanice smerom k centru
mesta. Pohybovať sa v ňom
malo 30 alegorických vozov,
ktoré vypravili obce, štátne
majetky, družstvá a národné podniky. Slávnostné príhovory sa uskutočnili na námestí pred budovou kaštieľa.

vých kapiel, 145 transparentov
a veľké množstvo štandárd.
V ďalších rokoch mala byť
účasť ľudí tak vysoká, že niekoľkými tisíckami prevyšovala súčasný počet obyvateľov Zlatých
Moraviec. „Vyše 17 000 účastníkov osláv naplnilo ulice a dôstojne reprezentovalo celý okres.
Zastúpené boli v sprievode
všetky zložky masových organizácií a škôl na čele s OV-KSS,“
píše sa v dobovom zázname
z roku 1954. Neskôr, napríklad
v roku 1965 bolo v sprievode
18 200 ľudí a 1. mája 1983 údajne až 24 500 občanov.

1. máj 1951, zdroj: fotoarchív Anny Brunclíkovej
Podobne vysoké číslo bolo
uvedené pri viacerých rokoch.
Niektoré záznamy kroniky dokonca podrobne rozoberajú
zloženie davu. „V prvomájovom sprievode pozdravilo
predstaviteľov štátnych a straníckych orgánov celkom 24
000 účastníkov, z toho 7 500
mladých ľudí, 245 krojovaných
skupín, 470 športovcov a okolo 1700 uniformovaných manifestantov,“ informuje kronika
z roku 1986.
Z takto konkrétnych čísiel je
jasne vidieť, že prvomájové
manifesty boli dôkladne zorganizované a hovoriť o nejakom spontánnom naplnení
námestia ľuďmi sa určite nedá.
Práve naopak, účasť bola povinná. Nadriadení a učitelia
mali dokonca prikázané kontrolovať účasť svojich podriadených a žiakov.

Šírenie ideológie
Sviatok práce sa v Zlatých
Moravciach, podobne ako aj
v iných mestách, slávil veľkolepými sprievodmi pravidelne
každý rok až do pádu komunizmu v roku 1989.
Oslavy sa niesli v duchu
manifestácií za svetový mier
a plnenia päťročných plánov.
V realite však šlo najmä o cielené šírenie ideológie totalitného komunistického režimu,
kedy sa propagovala politika
vládnucej komunistickej strany.
Sviatok práce oslavujeme aj
v súčasnosti, no v oveľa pokojnejšom režime, bez veľkých sprievodov a hlavne bez
komunistického režimu. Prvý
máj je u nás populárny hlavne
preto, že väčšina ľudí nemusí
v tento deň pracovať.
Peter Klimant

1. máj 1949, zdroj: fotoarchív Anny Brunclíkovej
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Deň učiteľov v Zlatých Moravciach
V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského.
Vraciame sa po stáročia k jeho myšlienkam ako k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíme smäd po
ľudskosti, láske a obetavosti.
Práca učiteľa či vychovávateľa
je náročná a súčasne aj príťažlivá. Výkon tohto povolania si vyžaduje celého človeka, odborne pripraveného, so zmyslom
pre zodpovednosť za vykonanú prácu, mravne uvedomelého
a ľudsky prístupného. Pedagóg
musí žiaka poznať, nachádzať
cesty k jeho vnútru, pomôcť
mu v problematických chvíľach.
Vedenie Mesta Zlaté Moravce si
prácu našich pedagógov veľmi
váži a oslava Dňa učiteľov je už
tradíciou.
Mesto Zlaté Moravce zorganizovalo 28. marca 2019 pre
všetkých zamestnancov škôl
a školských zariadení oslavy
Dňa učiteľov. Slávnostné odovzdávanie ocenení otvoril primátor mesta Dušan Husár, ktorý vo svojom príhovore vyslovil
slová úcty, vďaky a uznania za
náročnú prácu v školách a v školských zariadeniach. Poďakoval
sa pedagógom za ich dôležitú,

náročnú a potrebnú prácu. V živote sú vzácne chvíle, keď srdce vraví miesto človeka. Takou
chvíľou bolo aj odovzdávanie
čestných uznaní za obetavú
a tvorivú pedagogickú prácu pri
vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Zlaté Moravce
pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom našich škôl
primátorom mesta a vedúcou
oddelenia školstva a sociálnych
vecí Danušou Hollou. Ocenení
pripojili svoje podpisy na stránky
pamätnej knihy nášho mesta.
Zoznam ocenených pedagogických zamestnancov:
ZŠ Mojmírova: Mgr. Viera
Striešková – učiteľka 1.stupňa
a riaditeľka, Mgr. Augustín Šurín – učiteľ náboženskej a etickej výchovy a informatiky; ZŠ
Pribinova: Mgr. Mariana Sečkárová – učiteľka 1.stupňa, Eva
Čepčeková – vychovávateľka
ŠKD; ZŠ Robotnícka: Mgr. Anna

Ocenení pedagogickí zamestnanci.
Michalíková - učiteľka ruského
jazyka, hudobnej výchovy a 1.
stupňa; Základná umelecká škola: Mgr. Art. Štefan Jurík, učiteľ
hry na dychové nástroje; MŠ Kalinčiakova: Erika Strákošová, učiteľka; MŠ Žitavské nábrežie: Viera
Sýkorová – riaditeľka MŠ.
Za prácu v rezorte školstva boli ocenení čestným
uznaním aj nepedagogickí
zamestnanci:
Anna Lacová – hlavná kuchárka v školskej jedálni pri MŠ
Kalinčiakova a Mgr. Mária Krátka - vedúca ZŠS pri MŠ Žitavské nábrežie a pri MŠ Štúrova.
Príjemnou bodkou za milým
stretnutím bol program uvitý z krásnych melódií, ktorí pripravili žiaci a učitelia ZUŠ.
Programom sprevádzala Tatiana Kováčová. Prajem vám,

vážení učitelia, pevné zdravie,
optimizmus v duši, lásku v srdci, veľa kreatívnych nápadov pri
výchove a vzdelávaní našich
detí. A samozrejme to, čo nesmie v žiadnom prípade chýbať
– plnú náruč detskej radosti.“ Na
záver chcem vysloviť slová vďaky všetkým zamestnancom –
pedagogickým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na
výchovno-vzdelávacom procese a celkovom „imidži“ školy
v súčasnosti, ale aj tým, ktorí si
už svoje „odkrútili“ a teraz sú už
dôchodcami a vychutnávajú si
chvíle oddychu.
Verím, že popoludnie bolo
plné veselých zážitkov a spomienok a na krátky čas všetci
zabudli na svoje osobné problémy. Prajem vám všetkým nádhernú jar!
Mgr. Danuša Hollá

Deň narcisov 2019 na Základnej škole Robotnícka
Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Táto otázka bolo
mottom tohtoročnej kampane zbierky Deň narcisov, ktorá
sa uskutočnila 11. apríla. Deň
narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine a už 23.
rok ulice miest a obcí zaplavili
žlté narcisy.
Každý, kto si narcis pripol
na svoj odev, vyjadril týmto
gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením
dobrovoľného príspevku do

pokladničky dobrovoľníkov
Dňa narcisov prispievajúci
umožnia realizáciu projektov
a programov, smerujúcich
predovšetkým ku konkrétnej
praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám
naprieč Slovenskom.
Každoročne aj my na našej
škole spolupracujeme s Ligou
proti rakovine a podieľame
sa aktívne na zbierke. Žiačky
deviateho ročníka, oblečené
v krásnych žltých tričkách od
LPR, uskutočnili zbierku najskôr v škole. Žiaci, učitelia,

nepedagogickí pracovníci –
všetci prispievali do pokladničiek. Neskôr sme sa vybrali do mesta, kde sa dievčatá
stretli s pozitívnym ohlasom
a ľudia prispievali rôznymi sumami na dobrú vec. Výsledná suma, ktorú naše dobrovoľníčky vyzbierali, bola po
sčítaní naozaj pekná, bolo to
500 eur. Sme radi, že napriek
chladnému počasiu, sme vyzbierali takúto peknú sumu,
ktorú sme hneď po skončení
zbierky vložili na konto Ligy
proti rakovine.

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým za príspevky do zbierky a našim dobrovoľníčkam za ich spoluprácu.
Verím, že sa do tejto krásnej
akcie, akou je Deň narcisov,
zapojíme aj v ďalších rokoch.
Pripnutím žltého kvietku
v Deň narcisov vyjadrujeme
onkologickým pacientom
našu podporu a spolupatričnosť. Pomoc totiž nie je len
otázkou peňazí, ale aj srdca.

PaedDr. Hana Verešpejová

Strana 09

ŠKOLY

Máj 2019

Kľúče od zlatého mesta
Jan Werich povedal: „Umenie
je ako slnko, ktoré sa nikomu
nevtiera. Keď zatiahnete záclony a zavriete okenice, tak vám
slnko do bytu nesvieti, ibaže
je to vaša chyba, že chcete žiť
potme.“
V našej škole sa riadime týmito múdrymi slovami. Odostierame záclony a otvárame okenice
nielen výtvarnému ale aj literárnemu umeniu, pretože chceme, aby slnečné lúče prenikali
hlboko... nielen za múry školy,
ale aj do blízkeho či vzdialenejšieho okolia.
Žiaci našej školy veľmi radi
kreslia, maľujú, či inak výtvarne alebo literárne oživujú dianie okolo seba. Zapájajú sa do
rôznych výtvarných i literárnych
súťaží. A tak jedného dňa vznikla na pôde Pribinky myšlienka
zorganizovať vlastnú súťaž,

ktorú sme pomenovali Kľúče od zlatého mesta. Najskôr
vznikla výtvarná a o rok neskôr
literárna časť súťaže. Súťaž podporuje Mesto Zlaté Moravce
a primátor mesta Dušana Husár
v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu.
S úsmevom na tvári môžeme
povedať, že záujem o našu literárno-výtvarnú súťaž každým
rokom stúpa. Svedčí o tom
počet prác. Vo výtvarnej časti
porota vyberala spomedzi 963
prác. Do literárnej časti súťaže
sa zapojilo 282 žiakov so svojimi
prácami. Odborná porota tak
mala v oboch častiach náročnú
úlohu. Zároveň sa veľmi tešíme,
že na našom malom Slovensku
máme toľko šikovných a talentovaných žiakov – umelcov,
ktorí sa s nami rozhodli podeliť o svoju tvorbu.

Vo štvrtok 4. apríla 2019
sa tak na pôde Mestského
strediska kultúry a športu
v Zlatých Moravciach konalo slávnostného vyhodnotenie 4. ročníka súťaže. Vyhodnotenia sa zúčastnili mnohí
ocenení žiaci v jednotlivých
kategóriách. Niektorí k nám
cestovali niekoľko hodín, iní
dokonca aj dva dni, čo nám
urobilo veľkú radosť, pretože
im nebránilo ani množstvo

kilometrov, len aby si mohli
prevziať svoje ceny.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zúčastnili 4. ročníka tejto súťaže.
Zároveň ďakujeme každému,
kto sa akýmkoľvek spôsobom
pričinil o organizáciu súťaže
a jej slávnostné vyhodnotenie.
Veľká vďaka patrí aj sponzorom.
Tešíme sa na ďalší ročník.
ZŠ, Pribinova 1,
Zlaté Moravce

Úspech žiakov zo Strednej odbornej školy
polytechnickej  

V dňoch od 3. apríla do
5. apríla 2019 sa v Strednej odbornej škole stavebnej v Nitre
uskutočnil 26. ročník Medzinárodnej súťaže praktických
zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore
murár. Tohtoročnej súťaže sa
zúčastnilo jedenásť stredných
odborných škôl zo Slovenska
a dve stredné školy z Českej
republiky.

Súťaž pozostávala z dvoch
častí. V teoretickej časti žiaci
preukázali svoje teoretické vedomosti a  praktická časť bola
zameraná na preverenie zručností pri murovaní a omietaní.
Teoretické odborné vedomosti si žiaci preverili v prvý
deň súťaže formou testu.
Z celkových tridsiatich bodov
získali naši žiaci ako jediní plný
počet bodov.

V praktickej časti, ktorá bola
rozdelená do dvoch dní, súťažiaci murovali dva fragmenty
a jeden omietali. Prvý fragment murovali podľa výkresovej dokumentácie z tehál
POROTHERM, kde získali naši
žiaci devätnásť bodov z celkových dvadsiatich. Pri druhom
fragmente, ktorý bol zhotovený z tvaroviek Ytong, získali
osemnásť bodov.
Druhý deň všetci súťažiaci omietali fragment z tehál POROTHERM, omietkou
MVR z Baumitu. Aj v tejto úlohe preukázali svoje odborné
zručnosti a získali osemnásť
bodov. Za každú úlohu mali
možnosť získať dvadsať bodov.
Po sčítaní bodov porota
vyhlásila konečné poradie.

Z trinástich súťažiacich družstiev Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2 zo
Zlatých Moraviec v zastúpení
Adam Hofferík, žiak III.A , odbor murár a Milan Baumaeister, žiak I.A, odbor murár
obsadila 2. miesto, ktoré im
zabezpečilo postup do celoštátneho kola súťaže „Skills
Slovakia - podpora odborných zručností mladých ľudí.
“Súťaž sa bude konať v Nitre
na výstavisku Agrokomplex.
Ďakujeme Adamovi aj Milanovi za úspešnú reprezentáciu našej školy a propagáciu
odboru murár. Dokázali, že
ovládajú nielen počítače, ale
aj murárske náradie.
Bc. Roman Gálik,

majster OV
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Voda pre všetkých alebo
„Ako kvapka Klárka putovala po Zemi...“

Voda...element, s ktorým
sme spojení od počiatku či
už sveta alebo vlastného života. Sme s ňou prepojení
každý deň, ale otázkou zostáva... Majú vodu všetci ľudia na
Zemi? Na túto a mnohé ďalšie
otázky sme si zodpovedali 22.

marca pri príležitosti Svetového dňa vody. Každý rok sa zvýrazňuje špecifická téma vody.
Témou a mottom Svetového
dňa vody 2019 je „Leaving no
one behind“ - „Nenechať nikoho bokom“ alebo „Waterforall.
A práve toto bolo aj mottom

nášho Dňa vody, ktorý sme
pripravili pre žiakov. Informovala ich o tom aj nástenka vo
vestibule a plagát, ktorý dostala každá trieda.
V piatok 22. marca sme sa
tak ocitli v jedálni našej školy v „modrej farbe“. Žiakom 1.
stupňa sme tému vody priblížili prezentáciou a pútavým
príbehom o kvapke Klárke,
ktorá putovala po Zemi. Deti
so zatajeným dychom sledovali príbeh kvapky vody, aby
ho potom spolu s pani učiteľkami stvárnili na svojich projektoch. Tvorivosť a fantázia
sa objavili na modrých výkresoch plných kvapiek, rybičiek...
a presvedčili nás o tom, že príbeh kvapky Klárky sa im naozaj páčil. Hravou formou sme
tak deťom zdôraznili potrebu
každej kvapky vody na Zemi.

Pre žiakov 2. stupňa sme
pripravili prezentáciu, ktorá
zodpovedala svojím obsahom ich veku a odbornejšie
sa venovala problematike
vody. Emočne podfarbené fotografie s témou vody a ľudí
zaujali žiakov všetkých ročníkov a diskusia po skončení
prezentácie bola toho dôkazom. Po prezentácii nasledoval úžasný dokument z cyklu
„Planéta Zem zhora – Chrániť vodu znamená, chrániť život“. Dokument, odohrávajúci
sa v rôznych častiach Zeme
a zdôrazňujúci potrebu ochrany a šetrenia vody, zapôsobil
na žiakov a pevne verím, že
ich donútil hlbšie sa zamyslieť
nad problémom vody. Pretože
voda tu musí byť pre všetkých.
PaedDr. Hana Verešpejová

Tvorivé popoludnie v Materskej škole Slnečná
V Materskej škole na Slnečnej ulici sa uskutočnilo v duchu príprav na blížiace sa
sviatky tvorivé popoludnie.
Hlavnou témou veľkonočných
tvorivých dielní bolo samozrejme veľkonočné vajíčko. Tí
šikovnejší už zdobili doma cez
víkend a v tvorení pokračovali
v materskej škole. Výsledkom
boli mega balónové vajíčka,
ale aj vajíčka z hliny, papiera,
či vyskladané len zo stavebníc... Niektoré vajíčka sa zas
premenili na zajkov a kuriatka.
Nechýbali ani tradičné maľované vajíčka a vajíčka zdobené niťami.
Čas pri tvorení zaujímavých
ozdôb rýchlo ubehol a už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity,
pri ktorých sa spolu stretneme
a prežijeme pekné zábavné

popoludnie, ktorého súčasťou môžete byť aj vy. Pozývame vás na zápis vašich detí
do našej materskej školy, ktorý
sa bude konať v mesiaci máj.
Naša materská škola má super ihrisko, preliezačky, hojdačky... V zime, keď nám Perinbaba nasneží, je tu super
sánkovačka. Športovať sa dá
aj v telocvični, ktorá je vybavená vhodným náradím a náčiním. Nadanie detí rozvíjame
aj prostredníctvom krúžkovej
činnosti – výtvarný krúžok
pracuje pod vedením učiteľky zo ZUŠ a krúžok anglického jazyka vedie zahraničný
lektor Jazykovej školy Kramár.
Materská škola je zapojená do
viacerých projektov - BECEP
pomáha pri výchove zodpovedného účastníka cestnej

premávky, Kidssmart so svojimi výučbovými programami pomáha pri osvojovaní si
základov IKT. Dlhé roky pracujeme kvalifikovane s učebňou Lego Dacta. Naše deti
sa pravidelne prezentujú na
verejnosti, zapájajú sa do výtvarných a športových súťaží, kde dosahujú veľmi pekné
umiestnenia.

Prezentujeme sa ako škola rodinného typu. Náš ŠkVP
Putujeme so slniečkom, preferuje výchovu a vzdelávanie
v kľudnej, rodinnej atmosfére
so zameraním sa na komplexný rozvoj dieťaťa predškolského veku a jeho prípravu na primárne vzdelávanie. Tešíme sa
na vás!
MŠ Slnečná
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov a pozemku
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 pozemku vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 89,10 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 444,
na Sládkovičovej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C“, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné
priestory, služby.
n nebytové priestory o výmere 18,00 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným
číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti“), na Duklianskej ulici 2/B v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: obchodné priestory, služby, skladové priestory, kancelárske priestory.
n nebytové priestory o výmere 36,00 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným
číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti“), na Duklianskej ulici 2/B v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: obchodné priestory, služby, skladové priestory, kancelárske priestory.
n nebytové priestory o výmere 18,00 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným
číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti“), na Duklianskej ulici 2/B v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: skladové priestory.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. 05. 2019 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemku získate na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, (Mestský úrad; Predaj, prenájom), prípadne na č. telefónu 037/69 239 22 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ Zlaté
Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta
KAMENÁRSTVO
MP-GROUP, s.r.o.
Moravská 300/15, Vráble
JARNÁ AKCIA -10%
AKCIA PLATÍ DO
31.05.2019
0905 757 000,
0904 700 563
  www.mpgroup.sk
10/2019

OZNAM
Vážení klienti, oznamujeme vám, že kancelária Terénnej sociálnej práce v obciach l je od 1. apríla 2019 presťahovaná na
adresu: Duklianska 2B v Zlatých Moravciach (budova Kocky).
Kontakt:
Tel.: +421 917 098 048, E-mail: tsp@zlatemoravce.eu
Mgr. Zuzana Šútorová a Klaudia Antolová,
Pracovníčky TSP

n CHROBÁČIKOVIA 2:
ĎALEKO OD DOMOVA –
4.- 5. A 7.- 8. 5. 2019 - sobota 17.00, nedeľa 16.00, utorok
17.00, streda 17.00 – 4 € a 5 €
n NEBEZPEČNÉ CITY – 7.8. 5. 2019 - utorok 19.00, streda
19.00 – 4 € a 5 €
n CHVILKY – 9.- 10. 5. 2019
- štvrtok 19.00, piatok 18.30 –
4€a5€
n POKÉMON DETEKTÍV
PIKACHU – 10.- 11.- 12. 5. 2019
- piatok 16.30, sobota, 17.30
nedeľa 17.30 – 4 € a 5 €
n ŽENY V BEHU – 11.- 12.
5. 2019 - sobota 19.30, nedeľa
19.30 – 4 € a 5 €
n LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD – 14.- 15. 5. 2019 - utorok 19.00, streda 18.00 – 4 €
a5€
n BRIGHTBURN – 17.a 19.
5. 2019 - piatok 18.30, nedeľa
18.00 – 4 € a 5 €
n JOHN WICK 3: PARABELLUM – 17.- 18. a 24. 5. 2019
- piatok 20.15, sobota 18.00,
piatok 19.30 – 4 € a 5 €
n UGLYDOLLS – 18.- 19.
5. 2019 - sobota 16.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n ZJAVENIE – 22. 5. 2019 streda 19.00 – 4 € a 5 €
n ALADIN – 25.- 26. 5. 2019
- sobota 17.00, nedeľa 16.30 –
4€a5€
n DADDY COOL – 25.- 26.
5. 2019 - sobota 19.30, nedeľa
19.00 – 4 € a 5 €
n JE MI FAJN, s.r.o. – 27.
5. 2019 - pondelok 19.00 – 4
€a5€
n MAMA – 30.- 31. 5. 2019
- štvrtok 19.00, piatok 18.00 –
4€a5€
n GODZILLA II: KRÁĽ
MONŠTIER – 31. 5.a 1. 6. 2019
- piatok 20.00, sobota 20.00 –
4€a5€
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Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do 22.00 hodiny.
Obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta Zlaté Moravce
budú môcť zahlasovať za svojich kandidátov v 11 volebných

okrskoch. Každý volič je povinný preukázať sa pred vhodením
hlasovacieho lístka do urny dokladom totožnosti, ak tak neučiní, nebude k voľbám pripustený. Svoj hlas môžete odovzdať
v týchto volebných miestnostiach:

Volebné okrsky a volebné miestnosti:
Číslo
okrsku:

Volebná miestnosť:

Ulice:

Materská škola Štúrova 15

Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského

2

Základná škola Pribinova 1

1. mája 2–22 (párne čísla), A. Kmeťa, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za majerom, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Poštová, Prílepská, Robotnícka, Sama Chalupku, SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Železničiarska, Župná

3

Základná škola Pribinova 1

Gorazdova, J.C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, Poľná, Pribinova,Sládkovičova, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Tajovského, Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka

4

Materská škola Žitavské nábrežie 1

Cajkovského, Dobšinského, E. M. Soltésovej, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Hviezdoslavova 2–30, Inovecká, Krátka,
Krížna, Murgašova, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená, Žitavské nábrežie

5

Materská škola Kalinčiakova 12

Hviezdoslavova 32–86D, Nitrianska

6

Materská škola Kalinčiakova 12

1. mája 1– S 1 (nepárne čísla), 1. mája 26–
76 (párne čísla), Radlinského

7

Základná škola Mojmírova 2

Duklianska, Mládeže, Mojmírova

8

Základná škola Mojmírova 2

Brezová, Kalinčiakova, Školská

9

Centrum voľného času
Rovňanova 7

Do kratín, Dolné vinice, Do remanancií, Hájová, Martinský breh, M. Benku, Obrancov mieru, Pod hájom, Priemyselná, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Tehelná, Viničná

10

Kultúrny dom Chyzerovce,
Chyzerovecká 120

Baničova, Bottova, B. S.Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova

11

Kultúrny dom Prílepy, Obecná 32

Čierna Dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková

1

Poďakovanie

Obchodná verejná súťaž

Srdečne ďakujeme Nemocnici v Zlatých Moravciach, ktorá je členom skupiny Agel, za poskytnutie matracov, ktoré boli vyradené
z lôžkových oddelení za účelom pomoci pre klientov Terénnej
sociálnej práce v Zlatých Moravciach. Zo srdca ďakujeme Mgr.
Marte Rebovej– námestníčke pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti a Mgr. Erike Kukučkovej – poslankyni MZ za promptné
sprostredkovanie tejto humanitárnej pomoci.

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje v zmysle §281 až 288 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku,
ktorý sa nachádza v Zlatých Moravciach v k.ú. Hoňovce zapísaný
v celosti v LV mesta Zlaté Moravce č. 1361, a to parcelu KN registra
„E“ číslo 110 o výmere 951 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty. Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 24. 05. 2019
o 13.00 hod. Bližšie informácie získate na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, (Mestský
úrad; Predaj, prenájom), prípadne na telefónnom č. 037/69 239 22.

Mgr. Zuzana Šútorová a Klaudia Antolová,
Pracovníčky TSP
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ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

Program na mesiac máj 2019
$ 7. máj 2019 o 15.00 hod. - Víťazstvo nad fašizmom – spo
mienka pri Soche partizána;
$ 12. máj 2019 o 15.00 hod. - Deň matiek – kultúrny program v divadelnej sále MSKŠ. Vystúpia deti škôl a školských zariadení;

PRACUJEME
PRE VÁS

TRESTNÉ PRÁVO • OBCHODNÉ PRÁVO • OBČIANSKE PRÁVO
PRACOVNÉ PRÁVO • RODINNÉ PRÁVO • KOMUNÁLNE
VYMÁHANIE PODHĽADÁVOK
Advokátska kancelária

Kancelária:

+421 908 428 021

$ 28. máj 2019 o 18.00 hod. – „Čo sa sníva trpaslíkom“ CIMMERMANN s.r.o.
+421 905 945 291
Ľ. Podjavorinskej 1735/23
Sládkovičova 3
divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla
953 01 Zlaté Moravce
office@cimmermann.com
953 01 Zlaté Moravce
v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji 16 eur, v deň
predstavenia – 18 eur.
www.cimmermann.com
08/2019
Spracovala: Klaudia Ivanovičová

Voľby do Európskeho parlamentu - poďte voliť, máte koho
Národná koalícia ponúka kandidáta, ktorý vyrástol v Zlatých Moravciach
Ste tradicionalista, chcete suverenitu a normálnosť? Pridajte sa k nám

Letec, vlastenec, suverenista, bezpečnostno-vojenský analytik, reprezentant politickej normálnosti, bol pozvaný na kandidátku Národnej koalície za iniciátorov dokumentu s názvom „Nitrianska deklarácia“ www.nitrianskadeklaracia.sk

Čo presadzuje?
l Ako expert odmieta Eurowehrmacht, EuroGestapo,
EuroAbwehr, EuroCIA, EuroProkuratúru, EuroFBI,
ako nástroje terorizovania nepohodlných vlastencov;
l Chce partnerstvo suverénnych štátov,
ktoré vzniká iba medzi suverénnymi štátmi
l Tvrdí, že spoločná bytovka potrebuje komplexnú
prestavbu, nechce superštát EÚ
l Nechce zabíjanie, ani kradnutie, podvody a klamstvá;
odmieta každú nenávisť
l Slovenským roľníkom chce presadiť rovnaké dotácie,
aké majú francúzski roľníci
09/2019

l Chce právo na poctivý príjem za poctivú robotu,
umožňujúci poctivý a slušný život
l Normálnu rodinu pre neho tvorí mama, otec, deti, starí
rodičia, vnuci, pravnuci
l Chce nulovú toleranciu voči protiprávnym aktivitám,
aj voči nelegálnej migrácii
l Verí, že normálna absolútna väčšina pôjde voliť
normálnosť, nie absurdnosti
l Slovensko na 1. mieste neznamená izoláciu;
sebavedomé štáty sa vedia dohodnúť.

PR) - Za obsah a fotografiu zodpovedá objednávateľ tejto politickej inzercie
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Výberové konania na posty riaditeľov základných
škôl a Centra voľného času
Mesto Zlaté Moravcevyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 5 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté Moravce Základnej školy,
Pribinova 1, Zlaté Moravce, Centra voľného času, Rovňanova
7, Zlaté Moravce.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. MŠ SR č. 437/2009
Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
- vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle
§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
- občianska bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- organizačné a riadiace schopnosti,
- osobnostné a morálne predpoklady.
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom
vzdelaní,
- doklad o potvrdení pedagogickej praxe,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre
výkon vedúceho pedagogického zamestnanca,
- návrh koncepcie rozvoja školy na 5 - ročné funkčné obdobie
(rozsah max.5 strán),
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
podľa 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a a doplnení niektorých zákonov.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie - názov školy – neotvárať!“ do: 23. mája
2019 do 14.00 hod.
na adresu:

Mesto Zlaté Moravce, oddelenie školstva a sociálnych
vecí, Ul. 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Termín a miesto výberového konania bude oznámený písomne v zmysle platnej legislatívy každému uchádzačovi, ktorý splnil
požadované náležitosti.		
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

Strana 15

ŠPORT

Máj 2019

Mesto odovzdalo ceny svojim najlepším športovcom
Kto v roku 2018 najlepšie reprezentoval naše mesto?
Odpoveď na túto otázku už poznáme. Mesto Zlaté Moravce ocenilo svojich najlepších športovcov. Odovzdaných bolo šestnásť cien v siedmich kategóriách.
Slávnostné oceňovanie
športovcov sa uskutočnilo v stredu 10. apríla 2019
v obradnej sále Mestského
strediska kultúry a športu
v Zlatých Moravciach. Ceny
odovzdal primátor Dušan
Husár spoločne s predsedom komisie školstva, kultúry a športu pri mestskom
zastupiteľstve Pavlom Petrovičom.
„Za vaše úspechy a reprezentáciu mesta Zlaté Moravce si zaslúžite našu pozornosť a uznanie, ktoré patrí aj

všetkým, ktorí vás podporovali a podieľali sa akýmkoľvek spôsobom na dosiahnutých výsledkoch. Prajem
vám aj naďalej silu a chuť na
sebe pracovať a za prácu
aj zaslúžené ovocie. Dobré
zdravie nech je vašou oporou a úspechy nech zažívate
nielen v športovej kariére,
ale aj v osobnom živote,“
poprial oceneným primátor Husár.
Ceny sa udeľovali v kategóriách – Jednotlivci
juniori, Kolektívy juniori,

Najúspešnejší športovci mesta za minulý rok.
Jednotlivci seniori, Zdravotne oslabení športovci, Združenie technických a športových činností, Tréneri a Za
celoživotný prínos v oblasti
športu.

In memoriam

Plakety pre športovcov.

Zoznam ocenených športovcov:
l JEDNOTLIVCI - JUNIORI
Ivana Cigáňová (voltíž, Jazdecký klub pri NŽ v Topoľčiankach)
Naďa Esterková (Volley project UKF Nitra)
Lukáš Fernéza (Box club Zlaté Moravce)
Henrieta Horváthová (Atletický klub Zlaté Moravce)
Julianna Pivarčiová (PFA FC ViOn Zlaté Moravce - futbal žien)
Ana Šabíková (Tenisový klub Zlaté Moravce)
Martina Šurínová (Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté
Moravce)
l KOLEKTÍVY - JUNIORI
Futbalové družstvo PFA FC ViOn U15

Cena za celoživotný prínos
v oblasti športu bola udelená In memoriam Jánovi
Novotovi, ktorý nás navždy
opustil v roku 2018.
Pán Novota prakticky celý
svoj život zasvätil športu.
V sedemdesiatych rokoch
bol jedným zo zakladateľov
Klubu pozemného hokeja
v Zlatých Moravciach. Stál
pri zrode organizovaného

tenisu v Zlatých Moravciach.
V roku 1986 založil prvý tenisový oddiel pri TJ Calex, kde
vykonával všetky činnosti –
organizoval, trénoval, staral
sa o dvorce, zabezpečoval
financie.
Vychoval viacerých kvalitných hráčov. Aktívny bol
aj po svojej sedemdesiatke.
Zadarmo trénoval deti a zúčastňoval sa s nimi rôznych
turnajov. Sám bol aj organizátorom mnohých mládežníckych a VIP turnajov. Počas
svojho života získal za svoju prácu mnohé významné
ocenenia.
Peter Klimant

l JEDNOTLIVCI - SENIORI
Simona Chovanová (naturálna kulturistika a fitnes)
Roman Jonis (Tenisový klub Zlaté Moravce)
l ZDRAVOTNE OSLABENÍ ŠPORTOVCI
Ladislav Lukáč a Boris Kruška (CN ANEPS Zlaté Moravce)
l ZDRUŽENIE TECHNICKÝCH A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ
Miroslav Géci a Jozef Paluška (Kynologický klub Zlaté Moravce)
l TRÉNERI
Darina Kozolková (Atletický klub Zlaté Moravce)
l ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI ŠPORTU
Ján Novota (in memoriam)
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Jozef Paluška vrátil mestu ocenenie za
dosiahnuté športové úspechy
Mesto Zlaté Moravce udelilo kynológovi a bývalému
mestskému poslancovi Jozefovi Paluškovi ocenenie za
vynikajúce výsledky v oblasti športu za rok 2018. Ten
si cenu osobne prevzal, no o pár dní ju mestu vrátil.
Dôvod? Mal záujem o cenu za dosiahnuté celoživotné
úspechy, nie minuloročné...
Nevšedná situácia nastala len
pár dní po slávnostnom odovzdávaní cien pre najlepších
športovcov za uplynulý rok. Ocenený Jozef Paluška prišiel na zlatomoravský mestský úrad vrátiť
svoju plaketu. Ako uviedol vo
svojom písomnom vysvetlení,
ktoré priložil k nechcenej plakete, dôvod odmietnutia bol jednoduchý – uchádzal sa o ocenenie za dosiahnuté celoživotné
úspechy a nie tie vlaňajšie.
V úvode svojho listu poznamenal, že si nomináciu so svojím
menom odoslal sám. Urobil tak
ale vraj na základe návrhu vedenia Kynologického klubu Zlaté
Moravce, ktorého predsedom
je samotný Jozef Paluška.
Moment, keď si uvedomil, že
dostal cenu za vlaňajšie úspechy miesto celoživotných,
označil ako „neakceptovateľné

zistenie“. „Vážený pán primátor.
Keďže som v roku 2018 žiadne
výraznejšie úspechy v oblasti
športu podľa kritérií vypísaných
mestom nemal a komisia moje
dosiahnuté celoživotné úspechy
neuznala za hodné ocenenia
v duchu žiadosti vedenia nášho
klubu, upomienkové predmety
vraciam a vami prezentované
zaradenie odmietam a neprijímam,“ napísal Paluška.
Mestu ďalej vytkol, že mal
na diplome „sprznený“ aj svoj
akademický titul. Miesto RNDr.
tam bolo uvedené RNRr. Magistrát si v tomto prípade chybu uznal a pánovi Paluškovi sa
za preklep ospravedlňuje.

Dostane novú
plaketu
Mená ocenených športovcov
zo zaslaných návrhov každoročne

Jozef Paluška (v strede) medzi ďalšími ocenenými športovcami.
vyberá Komisia školstva, kultúry
a športu. Jej predseda, poslanec
Pavol Petrovič, nazval spomínaný
incident nedorozumením. Zároveň si ale myslí, že sťažnosť mala
byť adresovaná komisii a nie
primátorovi, ktorý nerozhoduje
o výbere ocenených uchádzačov. „Pán Paluška sa venuje
kynológii a keď prišla žiadosť
o ocenenie za celoživotný prínos
v oblasti športu, členom komisie to pripadalo trochu zmätočné, nakoľko v tejto kategórii boli
v minulosti odmeňovaní najmä
bývalí aktívni športovci, či úspešní tréneri. Preto sa spontánne navrhlo a všeobecne akceptovalo,
aby bol preradený do kategórie
Združenie technických a športových činností, ktorá lepšie

charakterizuje jeho činnosť. Pritom sme si neuvedomili, že preradením do tejto kategórie by
mal byť ocenený len za úspechy
v roku 2018. Väčšina sme sa domnievali, že dostane ocenenie za
celoživotný prínos v spomenutej
oblasti,“ vysvetľuje Petrovič, ktorý
sa vo svojom mene aj v mene
komisie Jozefovi Paluškovi ospravedlňuje.
„Pánovi Paluškovi bude vydaná nová plaketa, kde bude uvedené, že ide o cenu za celoživotný prínos v oblasti kynológie,“
dodal a zároveň poznamenal, že
si z minulosti nepamätá podobnú situáciu, kedy ocenený športovec vrátil svoju cenu.

II. ročník Memoriálu Milana Šumného
V sobotu 13. apríla 2019 sa
konal v telocvični Gymnázia
Janka Kráľa Zlaté Moravce
II. ročník Memoriálu Milana
Šumného.
Turnaj slávnostne otvorila
riaditeľka gymnázia Renáta
Kunová a v príhovore spomínala na kolegu, učiteľa a trénera Milana Šumného.

V turnaji bojovalo osem
zmiešaných družstiev v dvoch
skupinách. Prvenstvo a putovný pohár si odnieslo už po
druhýkrát družstvo Panters,
ktorí porazili vo finále Skýcov.
O tretie miesto víťazne zabojoval tím Pohoda proti Bábovkám.
Milan Šumný ml.
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