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V tomto čísle:
Nové  úvery
Naša samospráva si prevezme preklenovací a investičný
úver dokopy v hodnote takmer
690-tisíc eur. Rozhodli o tom
zlatomoravskí poslanci. Úvery
poslúžia na financovanie investícií mesta.
Čítajte na strane 2

Oprava chodníka
Mesto Zlaté Moravce pokračuje v rekonštrukcii chodníka
na Dlhej ulici. Starý a popraskaný asfaltový povrch tu postupne strieda moderná zámková dlažba.

Podlaha sa v školskej jedálni prepadáva na viacerých miestach.

Základná škola Robotnícka dostane
peniaze na opravu zničenej podlahy

Čítajte na strane 3

Deň  detí
Oslava Medzinárodného
dňa detí sa v Zlatých Moravciach uskutočnila v nedeľu
2. júna 2019 v areáli Mestského štadióna. Podujatie si prišli vychutnať stovky detí aj so
svojimi rodičmi.
Čítajte na strane 5

Mesto ocenilo
žiakov a učiteľov
Naše mesto vždy koncom
školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov a pedagógov. Ocenenie je udeľované
za mimoriadne dobré výsledky
a dobrú reprezentáciu mesta
na celonárodnej i medzinárodnej úrovni.
Čítajte na strane 8

Prepadnutá podlaha v školskej jedálni bude opravená.
Mestskí poslanci pridelili Základnej škole (ZŠ) Robotnícka finančnú injekciu vo výške 35-tisíc eur. Peniaze pôjdu
z Rezervného fondu mesta.
Vedenie ZŠ Robotnícka požiadalo samosprávu o riešenie havarijnej situácie podlahy
v školskej jedálni. Tá sa podľa
riaditeľky školy Márie Herdovej začala prepadávať. To, že
je podlaha v nevyhovujúcom
stave, potvrdili aj príslušní odborníci a Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Označili ju
za degradovanú a poškodenú.
„Projektant navrhuje vybudovanie novej podlahy, vrátane
podkladovej časti z betónu pod
podlahou, ktorá bude pokrytá keramickou protišmykovou
dlažbou,“ uviedol zlatomoravský magistrát, ktorý zároveň
dodal, že na jej rekonštrukciu

sú predpokladané náklady vo
výške 35 000 eur.
Mesto navrhlo opravu financovať z prostriedkov svojho
rezervného fondu. Poslanci
o tomto návrhu hlasovali na 6.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.
Návrh prešiel a škola tak dostane potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu zničenej podlahy.
Poslanci zároveň schválili aj
ďalšie čerpanie rezervného fondu, konkrétne vo výške 50-tisíc eur. Tieto prostriedky budú
použité na financovanie splátok istín z prevzatých úverov v
roku 2019.

Rezervný fond mesta je počas roka využívaný, v prípade
potreby, na financovanie investičných akcií, na odstránenie havarijného stavu majetku mesta alebo na likvidáciu
škôd spôsobených živelnými
pohromami, alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré
nie sú rozpočtované a kryté
príjmami bežného rozpočtu.
Taktiež sa môže použiť aj na
splácanie návratných zdrojov
financovania. Peniaze z rezervného fondu môžu byť
použité len po prerokovaní
a schválení mestským zastupiteľstvom. Po odpočítaní
vyššie uvedených položiek
zostane v rezervnom fonde
aktuálne k dispozícii viac ako
244-tisíc eur.
Peter Klimant
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Poslanci rozhodli o prevzatí nových úverov
Naša samospráva si prevezme preklenovací a investičný úver dokopy v hodnote takmer 690-tisíc eur. Rozhodli
o tom poslanci na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach. Úvery poslúžia na financovanie
investícií mesta.
Preklenovací úver bude vo
výške 503 200 eur. Ako uvádza magistrát, použitý bude
na predfinancovanie podpôr
z európskych fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených projektov financovaných
z fondov Európskej únie (EÚ).
Konkrétne pôjde o projekt vodozádržných opatrení v meste, podpora triedeného zberu
a ďalšie projekty na investičné
akcie mesta schválené mestským zastupiteľstvom.

Investičný splátkový úver
bude oproti preklenovaciemu úveru nižší, len 185 000
eur. Použitý bude na spolufinancovanie oprávnených
výdavkov a dofinancovanie
neoprávnených výdavkov
na investičné akcie schválených projektov financovaných
z fondov EÚ. Sem spadajú
vyššie zmienené projekty, ale
aj ďalšie, ako napríklad výstavba ihrísk a rôzne rekonštrukcie
budov patriacich mestu.
Ešte pred tým, ako poslanci

Mestskí poslanci na zasadnutí v Chyzerovciach.
odobrili prevzatie oboch úverov, kontrolórka mesta Alžbeta
Esterková vydala stanovisko,
podľa ktorého sú Zlaté Moravce dostatočne finančne zdravé a spĺňajú všetky podmienky na prevzatie úverov.
Naposledy si samospráva brala podobné úvery

začiatkom tohto roka. Vtedy
boli v hodnote pol milióna
eur. Šlo taktiež o preklenovací a investičný úver, ktoré sa
rovnako použili pri realizácii
rôznych projektov finančne
podporených z fondov EÚ.
Peter Klimant

Rekonštrukcia na
Štúrovej ulici
Primátorská kvapka krvi
Darcovia zo Zlatých Moraviec aj okolia mali možnosť
opäť darovať krv. Začiatkom júna sa u nás konala tradičná Primátorská kvapka krvi. Darovať najvzácnejšiu
tekutinu prišlo niekoľko desiatok ľudí.
Darcovia boli prijatí v utorok
4. júna 2019 v dopoludňajších
hodinách v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce. Prísť mohol
každý občan vo veku od 18
až do 60 rokov, ktorý sa cítil
byť zdravý.
Odber vykonali pracovníci
Národnej transfúznej služby,
pracovisko Nitra. Tí zaevidovali
53 darcov. Nie každý, kto prišiel, však mohol automaticky
aj darovať krv. Tú mohlo po
vstupnej prehliadke odovzdať

45 z nich. Prítomní boli aj prvodarcovia. Prišli štyria.
Primátorská kvapka krvi sa
v Zlatých Moravciach konáva
počas roka pravidelne, zväčša
jedna v lete a jedna v zime. Pre
porovnanie sme sa pozreli na
čísla z minuloročného letného odberu. Vtedy prišlo len 32
ľudí, z toho reálne darovať krv
mohli tridsiati. Tohtoročná letná Primátorská kvapka krvi tak
bola oproti tej vlaňajšej úspešnejšia o 15 darcov.
Peter Klimant

Dobrá správa pre vodičov. Časť vozovky na Štúrovej
ulici v Zlatých Moravciach má za sebou väčšiu rekonštrukciu. Opravné práce prebehli v druhej polovici mesiaca jún 2019.
Išlo o 276 metrov dlhý úsek
od križovatky s Ulicou Tolstého
po križovatku s Ulicou Vajanského. Vozovka na tomto mieste
bola podľa vyjadrenia magistrátu v nevyhovujúcom stave
a jej rekonštrukcia bola už potrebná. Nešlo pritom o jej kompletnú obnovu, vymieňal sa len
asfaltový povrch.
Opravné práce vykonávala
spoločnosť Strabag s.r.o., ktorá
zákazku získala na základe verejnej súťaže. Opravu hradilo

mesto zo svojich vlastných
zdrojov. Zaplatilo 36 283 eur.
Šlo o peniaze, ktoré pre tento
účel schválilo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach.
Čo sa týka zvyšku vozovky na
Štúrovej ulici, tu sa s rekonštrukciou v najbližších rokoch nepočíta. Podľa vyjadrenia prednostu radnice Mariána Kováča na to
nie je dôvod, nakoľko táto časť
cesty už prešla rekonštrukciou
a je aktuálne v dobrom stave.
Peter Klimant
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Mesto chce získať peniaze na renováciu parku pri
kaštieli Migazziovcov
Vynovené chodníky, výmena lavičiek, košov aj zmodernizovanie osvetlenia. Park pri kaštieli Migazziovcov,
alebo inak nazývaný aj Park Janka Kráľa, by sa mohol v
budúcnosti dočkať rozsiahlej rekonštrukcie.
Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie
v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Na výzvu sa rozhodlo reagovať aj naše mesto,
ktoré sa uchádza o dotáciu na
rekonštrukciu parku pri kaštieli
Migazziovcov. Rozhodli o tom
poslanci na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach.
„V rámci predkladaného
projektu je cieľom Mesta Zlaté Moravce rekonštruovať
a modernizovať park pri

kaštieli Migazziovcov. Hlavnými aktivitami bude úprava
chodníkov, javiska, zabezpečenie mobiliáru – výmena lavičiek, košov, výmena osvetlenia a zriadenie informačného
kiosku,“ informuje magistrát.
Celkové oprávnené výdavky
projektu sú v objeme 60-tisíc
eur. Ak bude mesto so svojou
žiadosťou o dotáciu úspešné,
môže získať finančnú podporu v maximálnej výške 50-tisíc
eur. Podmienkou je spolufinancovanie projektu zo strany
samosprávy, a to minimálne
vo výške 10 percent, čo predstavuje sumu 5-tisic eur. Keďže

Súčasný stav parku pri kaštieli Migazziovcov.
je však celý projekt nastavený na sumu 60-tisíc, mesto
by muselo zo svojho zaplatiť
o trošku viac, dokopy rovných
10-tisíc eur. Samozrejme, to
všetko len v tom prípade, ak
bude žiadosť o dotáciu schválená v plnej výške.
Park pri kaštieli Migazziovcov je chránený areál situovaný v srdci Zlatých Moraviec.
Ide len o časť pôvodného

parku, ktorý bol v minulosti
oveľa rozsiahlejší. V jeho areáli sa nachádza busta revolučného básnika a národného buditeľa Janka Kráľa. Park
je v súčasnosti využívaný na
rôzne kultúrne podujatia a pre
svoju dobrú polohu je vyhľadávaným miestom na oddych
a príjemné posedenie všetkých vekových kategórií.
Peter Klimant

Na Dlhej ulici pribudli ďalšie metre nového
chodníka
Mesto Zlaté Moravce pokračuje v rekonštrukcii chodníka na Dlhej ulici. Starý a popraskaný asfaltový povrch
tu postupne strieda moderná zámková dlažba.

Chodník tesne pred ukončením stavebných prác.

Dlhá ulica v Zlatých Moravciach neostala svojmu
názvu nič dlžná–je naozaj
„dlhá“ a rovnako tak aj jediný chodník, ktorý sa po nej
tiahne. Má 1 200 metrov.
Keďže nejde o žiadny krátky úsek, jeho rekonštrukcia
musela byť rozdelená na
tri etapy.
Oprava pr vej etapy sa
uskutočnila v závere vlaňajšieho leta. Práce na
druhej etape boli ukončené v týchto dňoch, prebiehali na prelome mesiaca
máj a jún 2019. Šlo o úsek
dlhý približne 250 metrov,
ktorý priamo nadväzoval
na už zrekonštruovanú
prvú etapu.

Na chodníku došlo k odstráneniu pôvodnej asfaltovej vrstvy a miesto nej tam
bola osadená nová zámková dlažba aj s podkladom.
Rekonš trukcia celého
1 200 metrového chodníka
bola vysúťažená na sumu
117 266 eur, z toho prvá
etapa si vyžiadala 44 722
eur, druhá 31 060 eur a zvyšok pohltí obnova tretieho
úseku. Realizácia oprav y
poslednej časti je na pláne v roku 2020. Chodník je
postupne rekonštruovaný
smerom od žitavianskej
strany.

Peter Klimant
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Materiálna pomoc pre ľudí v núdzi
V Zlatých Moravciach sa v piatok 7. júna 2019 uskutočnil
veľký výdaj šatstva, obuvi a potrieb do domácnosti. Určený bol pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi.
Veci, ktoré si vybrali, si mohli odniesť domov zadarmo.
Výdaj sa realizoval od 9.00
do 12.00 hodiny vo dvore
Domu Služieb na Sládkovičovej ulici. Podľa slov Márie
Ďurčekovej, koordinátorky
aktivačnej činnosti a Mestskej výdajni šatstva, je o túto
akciu vždy veľký záujem

a navštevujú ju rôzni ľudia.
„Veci si sem chodia preberať
pre svojich klientov kurátorky z úradu práce, chodia sem
dôchodcovia aj ľudia, ktorí
opatrujú doma svojich blízkych. Nie je to teda akcia určená, ako si mnohí skreslene

myslia, len pre Rómov. Je to
pre ľudí v akejkoľvek núdzi,“
vysvetľuje Ďurčeková, podľa ktorej sú všetci ľudia, ktorí
prídu, vďační za tento druh
pomoci.
Výdaj šatstva nenavštevujú len Zlatomoravčania, ale
aj občania z okolitých miest
a obcí. Zaujímavosťou je, že
niektorí ľudia si veci berú na
spôsob takzvaného swapu.
To znamená, že okrem toho,

že si niečo zoberú domov,
niečo zo svojho, čo už nepotrebujú, prinesú a nechajú
pre iných.
Všetky veci, ktoré boli určené na výdaj, boli čisté. Preberať si ich mohli len osoby
staršie ako 18 rokov. Veľký výdaj šatstva sa v Zlatých Moravciach konáva pravidelne
raz za štvrť roka, prípadne aj
častejšie, podľa potreby.
Peter Klimant

Občania rozhodli, nové cyklostojisko bude na
Duklianskej ulici
Občania Zlatých Moraviec mali možnosť v ankete rozhodnúť o umiestnení nového cyklostojiska s verejnou
cyklopumpou. V hlasovaní z troch možných návrhov
vyhrala Duklianska ulica.
Ako sme vás informovali
v predchádzajúcom čísle Tekovských novín, mesto Zlaté
Moravce v máji vyhralo moderné cyklostojisko s verejnou cyklopumpou. Stalo sa
tak na základe účasti našej
samosprávy v celonárodnej
kampani Do práce na bicykli, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Spomedzi zúčastnených
samospráv bolo náhodne
vyžrebovaných päť miest.
Každé z týchto miest získalo
ocenenie v podobe piatich
cyklostojanov a jednu verejnú cyklopumpu vrátane
inštalácie. Medzi vyžrebovanými bolo aj naše mesto.
Zlatomoravsk ý magistrát dal následne svojim

občanom možnosť zvoliť si
miesto, kde bude nové cyklostojisko umiestnené. Hlasovanie prebiehalo online
na webovej stránke mesta
od 31. mája 2019 do 7. júna
2019. Ľudia si mohli vybrať
z troch navrhovaných lokalít
- Horný kostol, Budova SOV
na Duklianskej ulici a Mestský cintorín v Zlatých Moravciach.
Možnosť odovzdať svoj
hlas využilo 126 ľudí. Tí dali
najmenej hlasov Mestskému
cintorínu. Hlasovali zaň len

štyria občania. Oveľa viac
sa darilo Hornému kostolu, ktorý získal 56 hlasov. To
však na prvé miesto nestačilo. Budova SOV na Duklianskej ulici bola úspešnejšia
o desať hlasov, čo tejto lokalite zabezpečilo cyklostojisko. To bude na danom mieste inštalované v najbližších
dňoch. Na presnom termíne
sa samospráva s dodávateľom zatiaľ nedohodla.

Peter Klimant
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Sviatok našich najmenších sme oslávili vo veľkom  
Oslava Medzinárodného dňa detí sa v Zlatých Moravciach uskutočnila v nedeľu 2. júna 2019 v areáli Mestského štadióna. Podujatie si prišli vychutnať stovky detí aj
so svojimi rodičmi.
Organizátorom podujatia
bolo už tradične Mesto Zlaté
Moravce spoločne s Mestským
strediskom kultúry a športu
(MSKŠ). Všetky deti, ktoré prišli, dostali od mesta hneď pri
vstupe do štadióna malé darčeky. Ďalej si mohli aj s rodičmi
vychutnať pekný program.
Ten začal o 15.00 hodine interaktívnou rozprávkou pod
názvom Z rozprávky do rozprávky s Annou. Po nich nasledovali ukážky Kynologického
klubu Zlaté Moravce, vystúpil kúzelník Melies a sokoliari

Aquila z Bojníc. V rámci sprievodných podujatí boli pripravené ukážky práce hasičov
a mestských policajtov. Prišli
aj členovia zlatomoravského
motoklubu Zubry, ktorí na svojich motorkách vozili deti po
areáli. „Každoročne sa tohto zúčastňujeme. Prišlo sem desať
motoriek, aby deti mali trochu
radosť, spoznali tie motorky,
vedeli, o čo sa jedná. Máme
z toho aj my radosť, keď vidíme, že sa z toho deti tešia,“
povedal motorkár Stano Ivan.
V areáli štadióna boli

Deti vítajú Olafa z rozprávky Ľadové kráľovstvo.
umiestnené kolotoče a nechý- skoro po celý deň ukážkové.
bali ani stánky s občerstvením Až v samotnom závere akcie
a hračkami. „Atmosféra bola prišla menšia prehánka, ktorá
naozaj úžasná. Počasie nám ale nijako nenarušila priebeh
takmer po celé podujatie pria- programu. Podľa organizátolo. Prišlo veľmi veľa ľudí, takže rov sa osláv Medzinárodného
sme veľmi radi,“ zhodnotila dňa detí v Zlatých Moravciach
riaditeľka MSKŠ Simona Ho- zúčastnilo približne 800 ľudí.
Peter Klimant
lubová. Počasie bolo naozaj

Žiaci si v rámci čitateľskej súťaže vypožičali
stovky kníh
Mobily vymenili za knihy. Mestská knižnica v Zlatých
Moravciach aj v tomto roku zorganizovala pre deti zo
základných škôl čitateľskú súťaž pod názvom „Čítajte s nami“, ktorá sa snaží žiakom priblížiť literatúru
a motivovať ich k pravidelnému čítaniu. Najväčší čitatelia nezostali bez odmeny.
Súťaž prebiehala počas mesiacov marec, apríl a máj. Určená bola pre 2., 3. a 4. ročníky
základných škôl. Do 11. ročníka
sa celkovo zapojilo 13 tried zo
všetkých základných škôl v našom meste, s počtom žiakov
268, ktorí si spolu vypožičali až
980 kníh.
„Hlavným cieľom súťaže bolo,
aby aj v dobe internetu deti
nezabúdali na knihy a čítanie.
Všetky súťažné úlohy boli zamerané na hravé prehlbovanie
informácií o knižnici, knihách,
spisovateľoch a literatúre. Deti
si prostredníctvom prezentácií
o prečítaných knihách mohli

obohatiť slovnú zásobu a získať nové vedomosti,“ vysvetľuje
Alena Malá, vedúca mestskej
knižnice.
Súťažné triedy boli počas
súťaže rozdelené do troch kategórií podľa ročníkov, čomu
bola prispôsobená aj náročnosť súťažných úloh. Každá
kategória bola hodnotená samostatne.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov za účasti zástupcov zapojených tried sa uskutočnilo vo
štvrtok 13. júna 2019 v priestoroch knižnice. Súťažné triedy
i jednotlivci získali diplomy,
sladkosti, knihy a vecné ceny.

„Veľmi nás teší, že i po toľkých
rokoch je o súťaž záujem. Touto
cestou by som sa chcela poďakovať vedeniu základných škôl
v našom meste za ústretovosť
a pani učiteľkám zo všetkých
zapojených tried ďakujeme za
každoročnú ochotu a spoluprácu pri organizovaní súťaže.
Ďakujeme i pani Simone Holubovej, riaditeľke Mestského
strediska kultúry a športu, za
zabezpečenie cien do súťaže,“
povedala na záver Malá.

Výsledky 11.ročníka
čitateľskej súťaže
„Čítajte s nami“
KATEGÓRIA 2. ROČNÍKOV:
1. miesto: 2. A – ZŠ sv. Don
Bosca,
2. miesto: 2. A – ZŠ Pribinova,
3. miesto: 2. A – ZŠ
Robotnícka.

Diplomy za účasť:
2. B – ZŠ Mojmírova,
2. A – ZŠ Mojmírova.
KATEGÓRIA 3. ROČNÍKOV:
1. miesto: 3. B – ZŠ Mojmírova,
2. miesto: 3. C – ZŠ Pribinova,
3. miesto: 3. A – ZŠ Pribinova.
Diplomy za časť:
3. A – ZŠ sv. Don Bosca,
3. A – ZŠ Robotnícka,
3. A – ZŠ Mojmírova.
KATEGÓRIA 4. ROČNÍKOV:
1. miesto: 4. A – ZŠ Pribinova,
2. miesto: 4. A – ZŠ sv. Don
Bosca,
3. miesto: Nebolo udelené,
nakoľko v tejto kategórii boli
len 2 zapojené triedy.

Peter Klimant
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Ľudové tradície v Mestskom múzeu
v Zlatých Moravciach
Pečením chleba, pálením jánskych ohňov a ľudovou
zábavou si Mestské múzeum v Zlatých Moravciach pripomenulo v nedeľu 16. júna 2019 prostredníctvom folklórnych súborov zvyky a tradície našich predkov. Spoluorganizátorom kultúrneho podujatia bola Spevácka
skupina Zlatomoravčianka a Mestské stredisko kultúry
a športu v Zlatých Moravciach.
V popoludňajších hodinách
kultúrne podujatie otvorila
SSk Zlatomoravčianka svojím
spevom pod vedením Vladimíra Rumanka. Moderátorka
podujatia Tatiana Kováčová privítala primátora mesta
Dušana Husára s manželkou,
poslanca NSK Milana Galabu,
prednostu MsÚ Mariána Kováča s manželkou a ostatných
hostí.

Záslužná práca
Vierky Tomovej
Som veľmi rada, ako uviedla
moderátorka podujatia, že sa
môžem poďakovať lektorke
múzea Vierke Tomovej, ktorá
toto krásne podujatie pripravila so speváckymi súbormi
a MSKŠ v Zlatých Moravciach
a svojou spolupracovníčkou
Ivankou Valkovičovou. Poďakovať sa za šírenie nášho
kultúrneho dedičstva našich predkov organizovaním
úžasných aktivít nielen pre
nás obyvateľov Zlatých Moraviec, ale hlavne mladých

ľudí, výchovno-vzdelávacími
podujatiami pre žiakov materských, základných a stredných škôl.
Ľudové zvyky a tradície
ovplyvňovali oddávna život
našich predkov. Keďže žili
v úzkom kontakte s prírodou,
väčšina z nich sa viazala na
prírodný cyklus. S príchodom
kresťanstva sa začali objavovať kresťanské zvyky a obyčaje, ktoré sa viazali na určitý
región a veľa z nich sa zachovalo dodnes. V súčasnosti sa
ich zachovaniu venuje množstvo folklórnych súborov i jednotlivci, ktorí ľudové tradície
šíria aj v mestskom prostredí,
kde sa už takmer vytratili. No
a toto je jedno z tých podujatí, ktoré sa snaží o to, aby sme
na naše kultúrne dedičstvo
nezabudli.

Chlebík, to je boží
dar
Prvým hosťom kultúrneho
podujatia bol Folklórny súbor Kamenec z Machuliniec

pod vedením pani Anny
Horváthovej, ktorý sa predstavil názornou ukážkou pečenia chleba. Prostredníctvom pásma veselých scénok
pod názvom „Chlebík, to je
boží dar“ návštevníkom priblížili prípravu chleba od siatia obilia až po jeho upečenie. Kedysi sa piekol na celý
týždeň. Ako povedala pani
Horváthová: „Taká je už naša
slovenská nátura, že ku každej robote sa vieme správne postaviť, ale po robote aj
dobre zabaviť.“

Vystúpenie mladej
talentovanej
heligonkárky
Neopakovateľnú atmosféru folklórneho popoludnia
v ytvorila mladá talentovaná speváčka hrajúca na
heligónke Vanesa Korenačková z Dolného Moštenca.
Hoci je Vaneska ešte iba
začínajúcou speváčkou, na
folklórnych vystúpeniach
sa stretáva s veľkým ohlasom publika. Na CD má
nahratých už 7 piesní a jej
veľkým vzorom je dnes už
kráľovná folklóru Vlasta Mudríková zo Skalitého, ktorú
sa jej úspešne darí napodobňovať spevom a spôsobom hry na heligónke.

Stará tradícia
letného slnovratu
Zem, voda a oheň majú na
Jána najväčšiu moc. Pálenie
jánskych ohňov priblížila prostredníctvom názornej ukážky Folklórna skupina Vrštek
z Hostia, ktorá pracuje pod
vedením Márie Vidovej. Muži
a ženy tancovali okolo vatier,
preskakovali oheň, ktorému
pripisovali očistnú funkciu.
Bylinky nájdené v túto čarovnú noc prinášali ozdravujúce účinky a tomuto sviatku
sa pripisovali aj ďalšie ľudové
povery.
Návštevníci podujatia mali
možnosť započúvať sa aj do
krásnych slovenských ľudových piesní z okolia Zlatých
Moraviec, ale i vlastnej tvorby
členov SSk Zlatomoravčianka.
Spevom a hrou na heligónke sa predstavil aj Ján Turba
s manželkou z Nitry.
Za vydarené folklórne po
dujatie, ktoré ešte pokračovalo pohostením návštevníkov
v podzemných priestoroch
Migazziho kaštieľa, patrí poďakovanie organizátorom,
zvukovému technikovi Ľudovítovi Kukučkovi a za finančnú
podporu Nitrianskemu samosprávnemu kraju a mestu Zlaté Moravce.
Anton Kaiser
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Fľaše trpezlivosti
Stará tradícia vkladania modelov do sklenených fliaš
fascinuje milovníkov umenia svojou technickou náročnosťou niekoľko storočí. Krásu týchto ľudových umeleckých diel predstavilo v dňoch 17. mája až 28. júna
2019 Pohronské múzeum Nová Baňa v Mestskom múzeu
v Zlatých Moravciach.
Expozícia výstavy Fliaš trpezlivosti, ktorej autormi sú
Silvia Habániková, Pavol Konečný a Katarína Ledényiová,
bola súčasťou Dňa otvorených dverí v Mestskom múzeu
v Zlatých Moravciach. Výstavu otvorila mladá výtvarníčka z Bratislavy, Katarína Ledényiová.

Počiatky výtvarného
umenia
Vkladanie modelov do fliaš
s rôznymi životnými motívmi sa na našom území datuje
do druhej tretiny 18. storočia.
K najstarším výtvarným motívom patrili banícke a sakrálne
výjavy. Vkladali sa do štvorbokých fliaš z číreho skla. Neskôr
autori s obľubou vkladali do
okrúhlych fliaš na podstavci
orientované vo vodorovnej
polohe lode a námornícke
motívy. V banských oblastiach, najmä v okolí Banskej
Štiavnice, Kremnice, Pukanca a Banskej Bystrice, modely baní. Väčšina najstarších
fliaš pochádza z múzejných

a súkromných zbierok od neznámych autorov, ktorí sa zaoberali týmto umením. Tradíciu Fliaš trpezlivosti oživila
a udržiavala v 20. storočí rodina Červenovcov z Banskej
Štiavnice, kde sú ich diela uložené v Slovenskom banskom
múzeu.

Fľaše trpezlivosti
z Novej Bane
Svojich tvorcov vo vkladaní
modelov do fliaš má aj Nová
Baňa. Jedným z nich bol drevorezbár Pavol Tencer, ktorý
svoje práce prezentoval doma
aj v zahraničí. Na sklonku života svoje dlhoročné skúsenosti odovzdal Silvii Habánikovej,
rodenej Konečnej, ktorá sa stala pokračovateľkou autorovho
celoživotného diela.
Silvia Habániková sa už
ako študentka zaujímala o rezbárstvo a techniku vkladania
komponentov do fliaš. Okrem
tradičnej baníckej a sakrálnej
tematiky svoje námety čerpá
hlavne z folklóru a každodenného života ľudí na dedine.

Milovala drevorezby a prirodzenú krásu lipového dreva.
Neskôr používala polychrómiu pri tvorbe tradičných banských námetov. Zaoberá sa aj
reštaurovaním starých fliaš.
Pavol Konečný je absolventom Strednej priemyselnej školy baníckej v Banskej
Štiavnici. Rezbársku tvorbu
začínal voľnou figurálnou
plastikou. Techniku vkladania
do fliaš získal ako samouk štúdiom odbornej literatúry. Jeho
tvorba je zameraná na tradičné témy ako remeslá, baníctvo
a obchod. K ľudovým tradíciám prechováva lásku a úctu,
ktoré obohacujú jeho vlastnú
fantáziu a technické znalosti. Venuje sa aj reštaurovaniu.
Súčasní novobanskí tvorcovia Silvia Habániková a Pavol
Konečný sú v príbuzenskom
vzťahu ako neter a strýko. Na
verejnosti sa už predstavili

svojou tvorbou na regionálnych a celoštátnych výstavách
a ich práce boli ocenené za
udržiavanie a rozvíjanie tejto
tradičnej techniky.
Katarína Ledényiová pochádza z vinohradníckeho
kraja a jej tvorba je tematicky
zameraná na vinohradnícke
príbehy. Ako povedala, pracovný postup je jednoduchý.
„Do sklenenej fľaše najskôr
vložím podlahu z preglejky.
Figúrky, ktoré si vyrábam z lipového dreva a ďalšie rezbárske komponenty vkladám cez
hrdlo fľaše a postupne ich lepím. Vkladanie modelu do fľaše si vyžaduje veľa trpezlivosti.
Odtiaľ pochádza aj ten názov
Fľaše trpezlivosti. Práca na jednej fľaši, podľa jej veľkosti a náročnosti, trvá 3 dni až niekoľko
týždňov.“
Anton Kaiser

Stretnutie  troch Carmín Vocum
Milí priatelia zmiešaného
speváckeho zboru Carmina
Vocum Zlaté Moravce, sobotňajší večer dňa 25. mája 2019
bol pre náš spevácky zbor výnimočný. Zakoncertovali sme
si v prekrásnych priestoroch
Múzea hudby v Prahe spolu
s priateľmi z Prahy a Kyjova.
Bol to neopakovateľný zážitok
plný emócií z krásnej hudby.

Hrdo a bravúrne sme odprezentovali viachlasé vokálne
skladby slovenských autorov
(Suchoň, Moyzes, Cikker, Hrušovský).
Večer po Trojcarminovom
koncerte sa niesol v duchu
priateľstva a plánovania nových projektov. Priateľom
z Carmina Vocum Praha ďakujeme za pozvanie.

Reprezentovali sme naše
mesto a našu krajinu, verím,
že tento koncert zanechal
v divákoch nezabudnuteľný
zážitok a do Prahy sa s našimi
nádhernými vokálnymi zborovými skladbami ešte vrátime.
Vám, naši milí priaznivci,
ktorí ste za nami cestovali až
do Prahy, ďakujem za váš záujem osobne si vypočuť náš

koncert a vám, čo ste takú
možnosť nemali, dávam do
pozornosti nahrávku koncertu
na youtube.com pod názvom
„ NA VLNÁCH PŘÁTELSTVÍ“ pre
priblíženie krásnej koncertnej
atmosféry.
Mgr. Zuzana Molnárová, Dis.art.,
Zbormajster Carmina Vocum
Zlaté Moravce
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Mesto ocenilo najúspešnejších žiakov a pedagógov
Mesto Zlaté Moravce vždy koncom školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov a pedagógov našich škôl.
Ocenenie je udeľované za mimoriadne dobré výsledky
a dobrú reprezentáciu mesta na celonárodnej i medzinárodnej úrovni.
Slávnosť sa uskutočnila v stredu 12. júna 2019
v priestoroch obradnej sály
Mestského strediska kultúry a športu. Ocenenia odovzdal primátor Dušan Husár
spoločne s Danušou Hollou,
vedúcou Oddelenia školstva
a sociálnych vecí Mestského
úradu (MsÚ) v Zlatých Moravciach. Prítomný bol aj vedúci
odboru školstva Okresného
úradu Nitra a poslanec Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milan Galaba a prednosta MsÚ v Zlatých Moravciach
Marián Kováč.
Pozvaných žiakov a pedagógov privítal Dušan Husár. Vo
svojom príhovore poznamenal, že je povinnosťou mesta
všímať si ich prácu a pravidelne oceňovať tých najlepších.
Dodal, že on sám, rovnako ako
aj ďalší predstavitelia mesta,
pravidelne sleduje rôzne medializované úspechy našich
školákov na domácej i zahraničnej pôde a veľmi ho tieto

správy tešia. Zaželal im, aby
ich neopúšťal tvorivý duch
a aby sa im darilo rovnako
dobre aj v budúcnosti.
„Ja by som najmä vám žiakom chcel popriať, aby ste
mali okolo seba veľa tvorivých
pedagógov, ktorí sú ochotní
vám pomôcť a naštartovať
vašu kariéru, aby ste sa naďalej mohli kreatívne rozvíjať
a osobnostne rásť,“ poprial
ešte žiakom.
Ceny boli odovzdané žiakom
a učiteľom z desiatich základných a stredných škôl zo Zlatých Moraviec. Mená na ocenenie navrhli samotné školy.
Počas slávnosti bol pripravený aj krátky kultúrny program,
o ktorý sa postarali talentované deti zo Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach.

Zoznam ocenených
ZŠ Pribinova - ocenení žiaci: Ema Belicová, Tomáš Vician.
Ocenený pedagóg: PaedDr.
Sylvia Halgašová.

Primátor Husár ocenil osobne každého jedného úspešného žiaka.
ZŠ Mojmírova - ocenení
žiaci: Nina Miklášová, Hana
Bezáková. Ocenený pedagóg:
Mgr. Elena Pechová.
ZŠ Robotnícka - ocenení žiaci: Adela Herdová, Erika
Hrušková. Ocenený pedagóg:
Mgr. Jana Lukáčová.
ZŠ Don Bosca - ocenení
žiaci: Peter Hruška, Juliana Pivarčiová. Ocenený pedagóg:
Mgr. Silvia Vetterová.
Základná umelecká škola
- ocenení žiaci: Liliana Mičová,
Juliana Mičová. Ocenený pedagóg: Erika Beňušová Dis.art.
Obchodná akadémia ocenení žiaci: Marek Vician,
Viktor Határ. Ocenený pedagóg: Ing. Daniela Jesenská.
Gymnázium Janka Kráľa
- ocenení žiaci: Šimon Kéry,

Dominik Magdolen. Ocenený pedagóg: Mgr. Ľudmila
Minárová.
Stredná odborná škola
obchodu a služieb - ocenení žiaci: Leonard Baják, Zuzana
Žňavová. Ocenený pedagóg:
PhDr. Romana Havettová.
Stredná odborná škola
polytechnická - ocenení
žiaci: Adam Hofferík, Patrik
Kováčik, Erik Janček. Ocenený
pedagóg: Bc. Michal Kozár.
Stredná odborná škola
technická - ocenení žiaci:
Lujza Masaryková, Benjamín
Rakota. Ocenený pedagóg:
PaedDr. Ing. Beáta Čepcová.

Peter Klimant

Základná škola Pribinova na súťaži Mladý záchranár CO

K tradičným súťažiam, do
ktorých sa zapájame, patrí
aj pomerne náročná súťaž
pod názvom Súťaž mladých

záchranárov civilnej ochrany.
Tento rok sa súťaž konala 10. mája v SOŠOaS v Zlatých Moravciach. Našu školu

reprezentovalo štvorčlenné
družstvo v zložení: Andrea
Malá, Henrieta Ivanová,
Gabriel Bezuška a Marek Holub. Samotná súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej
časti. Z teórie žiaci absolvovali
4 testy po 20 otázok z oblasti
zdravotnej a dopravnej výchovy, z oblasti civilnej ochrany
a oblasti topografie a orientácie v teréne. Následne sa presunuli na stanovištia praktickej časti, kde v teréne riešili

úlohy ako prechod zamoreným terénom a zhotovenie
evakuačnej batožiny, praktické
ošetrenie úrazu a zdravotnej
prípravy. Veľmi nás potešilo, že
v takejto náročnej súťaži naši
deviataci zabodovali a obhájili
si 1. miesto. Priviezli si domov
pohár s diplomom a každý
dostal aj medailu a hodnotné
ceny. Celému družstvu ďakujeme za dobrú reprezentáciu.
Ing. Miriam Bezušková
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Rozprávkový deň detí na Pribinke
Medzinárodný deň detí sa v Základnej škole Pribinova
slávil v jednodňovom predstihu – v piatok 31. mája 2019.
Podujatie malo už tradične aj charitatívny charakter.
Pomoc dostali deti z detských domovov.
V poradí piaty ročník Rozprávkového dňa detí na Pribinke sa konal v areáli školy. Podujatie zorganizovalo
Občianske združenie rodičov a priateľov školy spoločne s vedením Pribinky. So zábavou sa začalo
o 9.00 hodine. O otvorenie
sa postarala hlavná organizátorka podujatia Mária
Ďurčeková spoločne s riaditeľkou Pribinky Lenkou
Herdovou a primátorom
Dušanom Husárom.
Program bol bohatý. Deti
si mohli zašportovať, zasúťažiť, zabaviť sa na rôznych atrakciách a niečomu
novému sa aj priučiť. Žiaci druhého stupňa spolu
s triednymi učiteľmi pripravili zábavné súťažné

stanovištia, kde si mohli
všetci otestovať svoju kreativitu a šikovnosť. So svojou
prácou prišli deti oboznámiť policajti, hasiči zo Zlatých Moraviec a dobrovoľní
hasiči zo Žitavian.
„V škole boli prítomní i študenti zo stredných
odborných škôl, ktorí neposkytli našim žiakom len
svoje služby, ale mnohé
sa im snažili ukázať a popri tom ich aj niečo naučiť. Nemôžeme zabudnúť
na tvorivé dielne, ktoré si
pre nás pripravilo Mestské
stredisko kultúry a športu.
Navštívili nás aj futbalisti
ViOn-u a boxeristi z Box clubu v Zlatých Moravciach,“
vymenovala škola. Medzi
sprievodnými atrakciami

bol skákací hrad, trampolíny a chodenie po vode
v nafukovacích loptách.
Oslavy dňa detí na Pribinke sa každoročne spájajú aj s nezištnou charitatívnou pomocou pre tých,
ktorí to potrebujú. Tento rok sa pomohlo deťom
z detských domovov z Nitrianskeho kraja. „Rozhodli
sme sa pomôcť detičkám

z dvoch detských domovov
zbierkou školských potrieb.
Naši žiaci sa do zbierky bez
váhania zapojili, dôkazom
čoho bolo množstvo vecí,
ktoré vyčaria úsmev na tvári tým, ktorí nemajú toľko
šťastia, ako by si zaslúžili,“
uviedlo vedenie Pribinky.

športu a oslavy dňa detí.
Olympijský deň bol určený
pre všetkých žiakov školy,
malých aj starších. Tí vďaka
nemu mohli aspoň na jeden
deň odložiť školské povinnosti bokom a naplno sa venovať športovej zábave.
Žiaci boli rozmiestnení
po celom areáli školy. Pripravených bolo šestnásť
stanovíšť so samostatnými
disciplínami, ako skákanie
vo vreci, beh cez prekážky,
či hod loptou do cieľa. Každé zo stanovíšť malo svojho
rozhodcu, či už pedagóga
alebo jedného z deviatakov. Najlepší športovci boli
za svoje výkony odmenení

medailami na slávnostnom
vyhodnotení, ktoré sa na
Mojmírke konalo v nasledujúci deň. Všetky deti dostali
automaticky za účasť sladké
odmeny, ktoré sponzorsky
pripravilo rodičovské združenie školy.
„Atmosféra tu bola úžasná.
Deti súťažili s úsmevom a tešili sa zo športu. Trošku nám
síce pofukovalo, ale inak
bolo počasie ideálne. Deti
boli super a myslím si, že aj
akcia dopadla super,“ zhodnotila riaditeľka Striešková.

Peter Klimant

Deň detí oslávili športom
Základná škola Mojmírova oslávila Medzinárodný deň
detí v športovom duchu. Piaty rok po sebe zorganizovala Olympijský deň, ktorý sa uskutočnil v areáli školy vo
štvrtok 6. júna 2019 v dopoludňajších hodinách.

Škola sa podľa slov jej
riaditeľky Viery Strieškovej snaží deťom pravidelne

približovať zdravý pohyb, čo
bol aj dôvod vzniku Olympijského dňa, ktorý je zlúčením

Peter Klimant
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Gymnázium Janka Kráľa a Biodiverzita do škôl
V školskom roku 2018/2019
sa naša škola zapojila do projektu Biodiverzita do škôl. Projekt podporuje v školách zmenu školských areálov smerom
k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru
pre žiakov. Projekt Biodiverzita
do škôl bude zrealizovaný do
júna 2020.
V školskom roku 2018/2019
sme začali s teoretickou
etapou projektu. Vytvorili sme
akčné skupiny so žiakov z I. A, I.
B a II. B triedy a spoločne sme
začali navrhovať a plánovať
opatrenia na zvýšenie biodiverzity v školských areáloch.
Projekt je smerovaný na revitalizáciu a skrášlenie prostredia v areáli našej školy.
Aktivity akčných skupín

prebiehali od novembra
2018 do apríla 2019, ich koordinátorkou je Lucia Rossová
a záhradná architektka Sandra Steinsdorferová z Nadácie Ekopolis. Stretnutia pozostávali z 3 aktivít a smerovali
k realizácii a k plánovaniu projektu.
Prvá aktivita sa uskutočnila v exteriéri areálu školy, zistili sme aktuálny stav drevín
a kríkov. Druhá aktivita bola
zameraná na pridelenie úloh
jednotlivým skupinám. Tretia
aktivita bola plánovacia, kde
sme spolu s koordinátorkou
projektu Ľ. Minárovou a V.
Mihalkovou naplánovali predpokladané termíny splnenia
úloh a finančné náklady na
výsadbový materiál.
Aké úlohy nás v najbližšom
období čakajú? Zaobstarať

drevené palety a kamene, vybrať a nakúpiť stromy, kríky,
bylinky, kvety. Lucia Rossová
nám poskytla cenné rady, rôzne odborné materiály týkajúce sa výberu byliniek a kvetov.
Jej rady a usmernenia nám
určite pomôžu aj s návrhom
skrášlenia areálu našej školy,
V nasledujúcom školskom
roku 2019/2020 sa bude

realizovať druhá etapa projektu, v ktorom prakticky, za
pomoci žiakov a pedagógov,
zrealizujeme pripravené návrhy. Na záver si zaželajme veľa
šťastia pri praktickej realizácii
projektu a už teraz sa tešíme
na vylepšené a krajšie prostredie našej školy.
D. Hitková, II. B

Deň detí v Materskej škole Štúrova
Piatok 31. máj 2019 bol deň, kedy deťom žiarili oči šťastím trochu viac ako inokedy. Bol to deň, kedy v materskej
škole oslávili DEŇ DETÍ.

Užili si piatkové popoludnie plné športu. V škôlke sa
totiž konala olympiáda. Pripravené boli pre deti rôzne
športové disciplíny. Zaujímavé stanovištia deti zaujali
a s odhodlaním sa pustili do

ich prekonávania. Predtým
sa však všetci museli rozcvičiť a túto olympijskú rozcvičku sme veru nemohli absolvovať bez maskota. A tak
sme medzi nami privítali
– maskota Vionka. Za to, že

naši športovci zdolali všetky
olympijské disciplíny, boli, tak
ako sa patrí, odmenení medailou, diplomom a drobným
darčekom. To však nebol ani
zďaleka koniec.
Pre tých, ktorí pohybu nemali stále dosť boli pripravené
na školskom dvore trampolíny,
kde si všetci mohli zaskákať
spolu s pani Mirkou Miklovou
- JAMPING. Pre tých, ktorí pri
športe vyhladli bola pripravená opekačka. A nezabudli sme
ani na tých, ktorí sa po športovom výkone potrebovali
trošku skrášliť. Prišli im k tomu
dopomôcť žiačky Základnej
umeleckej školy v Zlatých Moravciach.
Počas tohto popoludnia
sme vyhodnotili aj celoročný
zber papiera v našej materskej škole. Naši šikovní škôlkari

spolu so svojimi rodičmi odovzdali do zberu krásnych 3,9t
papiera. Najúspešnejší boli
odmení krásnymi cenami
a každé dieťa si za odmenu
odnieslo domov pexeso.
Ďakujeme všetkým, čo podporili tento deň: Firma Vionzapožičanie maskota, manželia Barošoví- finančná pomoc
a spolupráca, A. Skyvová – finančná pomoc a spolupráca,
manželia Horváthoví - finančný dar, R. Havettová – finančný dar, K. Škulová – vecný dar,
ZUŠ Zlaté Moravce. Aj keď to
spočiatku tak vôbec nevyzeralo, lebo nám počasie neprialo,
nakoniec z toho bolo príjemné slnečné popoludnie strávené v našej materskej škole.
Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova
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Udalosť roka v Základnej škole Robotnícka
Známy slovenský herec Štefan Martinovič zavítal v sobotu podvečer 25. mája 2019 do svojho rodného mesta,
aby moderoval Majáles 2019 v ZŠ Robotnícka 25!
„Som veľmi rád, že som
dnes zavítal do Zlatých Moraviec..!“ Týmito slovami otváral
1.májales základnej školy populárny herec Štefan Martinovič. Takmer sto priateľov školy
i významných hostí sa počas
celého večera mohlo zabávať,
smiať, tancovať vedno s týmto úspešným umelcom, ktorý
má na konte niekoľko postáv
zo slovenských seriálov (naposledy sme ho mohli vidieť ako
Adama v seriáli Som mama)
či kultové postavy na doskách
divadla La komika a Túlavého
divadla pod taktovkou Jakuba Nôtu. Jeho spontánnosť,
dôvtip a veselá nálada nakazili
všetkých a zábava pokračovala

do skorého rána. O to, aby nálada gradovala, sa postarali
okrem „dídžeja“ aj bývalí žiaci
školy. Michaela Tonková, ktorá
je dnes úspešnou speváčkou
na doskách banskobystrickej
opery, nezabudla na svoju školu a jej nádherný soprán v nás
hlboko rezonoval. Dynamické
piesne Gorana Janíka, speváka
skupiny Inside, vytiahli zasa na
tanečný parket aj netanečníkov a jemné tóny Daniely Mihálkovej spôsobili v srdciach
prítomných spomienky. Jedným slovom, ako povedal herec, škola vychováva a vychovala talenty.
Aká by to bola májová veselica bez dobrého jedla, pitia či

tomboly, o čo sa zasa postaral
tím pani kuchárok a sponzorov
školy.
Keď nadránom hudba
stíchla, všetci hostia sa rozchádzali so slovami: „O rok prídeme zas!“ Ďakujeme všetkým
úžasným ľuďom, ktorí sa prišli
k nám uvoľniť z každodenného stresu a dúfame, že takýchto projektov, kde sa stretnú

veselí ľudia a usmievajú sa
na seba, budeme môcť uskutočniť čo najviac!
V nemalej miere si vážime
nášho rodáka Števka, ktorýprispel k tomu, že aj v malom
meste sa dá uskutočniť „pecková akcia“ s ešte „peckovejšími“ ľuďmi!
Mgr. Mária Herdová,
riaditeľka školy

Otcovia verzus deti v Základnej škole Robotnícka
Boh nám dal dve ruky,
jednu pre otca, druhú pre
mamu! Matkina ruka je nežná a mäkká, ockova je tvrdšia a pevnejšia. Obe ruky však
rovnako potrebujeme vo svojom živote. Kým slovo mama
sa skloňuje vo všetkých možných tvaroch, na oteckov sa
často zabúda. Pritom sú to
práve oni, ktorí obetovali svoje životy počas vojen,

oni, ktorí zabezpečujú, aby
rodina mala pevné korene,
oni, ktorí sú ochotní zrealizovať pre deti aj tie najbláznivejšie nápady. Ako povedal jeden náš žiak: „Maminu
veľmi ľúbim, no s ockom je
väčšia sranda!“ No a keď sme
v škole oslavovali Deň matiek a deti recitovali básničky
a pesničky o mame a ockovia
s úsmevom a so slzičkou na

tvári sledovali svoje ratolesti,
skrsla naša myšlienka o spoločne strávenom čase detí
s oteckami v škole.
Ako inak než športom osláviť Deň otcov. V pondelok
(17.06.) o 18,00 hodine sme
sa teda zišli, oteckovia a deti,
obliekli si tričká každý inej farby, (nie, že by sme sa nevedeli rozoznať) a mohol sa začať futbalový zápas storočia.
Deti nastúpili proti oteckom
a že bojovali s nadšením a radosťou, prezrádzali ich tváričky. A hádajte, kto vyhral?
No predsa deti! Oteckovia
totiž po prvom polčase počas prestávky dlho naberali
dych, kým deťom sa prestávka nepáčila a z ihriska zišli len
vtedy, keď zistili, že na nich
čaká malé občerstvenie. No
a mamičky spolu s nami,

učiteľkami, síce povzbudzovali za sieťou, no o to intenzívnejšie.
Jeden pekný podvečer
v našej základnej škole s jedným nezabudnuteľným zážitkom sa skončil, no spomienky
v nás budú rezonovať naďalej. No a o rok pokračujeme!!!
Takže veľa šťastia, oteckovia
a ďakujeme, že ste svojim deťom splnili ich sen a našli ste
si popri vašich starostiach na
ne čas! Deti nezabúdajú!
„Až vtedy, keď vyrastieš,
a keď od neho odídeš, možno
už do vlastného domova, až
vtedy oceníš a pochopíš jeho
veľkosť. To bude ten čas, kedy
si naozaj začneš vážiť svojho
otca...“

Mgr. Mária Herdová

Strana 12

ŠKOLY

Júl 2019

Deň detí a Deň rodiny v Materskej škole Dúha
Deň 31. máj 2019 bol v našej MŠ – Dúha na Žitavskom
nábreží bohatý a pestrý na
zaujímavé programy a akcie už od skorého rána. Po
daždivých dňoch konečne
slniečko zažiarilo v plnej
svojej sile na celý, pri príležitosti osláv MDD, slávnostne v yzdobený areál MŠ.
Deti a rodičov vítala pri príchode hudba a milé úsmevy zamestnancov. Po skvelej desiatej sme sa odobrali
na nádvorie MŠ, kde nás už
čakali naši kamaráti ujo
a teta z Mestskej polície.
Spolu s nami sa zúčastnili
akcie „Deň na kolesách.“Všetky deti z jednotlivých
tried súťažili na svojich
bic ykloch, kolobežkách
a odrážadlách. Úlohou bolo
za časový limit prejsť pripravenú trať pomedzi rozostavené kužele. Nálada
bola výborná a všetky deti
sa veľmi snažili byť čo najrýchlejšie za burácajúceho
pokrikovania a povzbudzovania kamarátov z iných
tried. Po skončení súťaže boli vyhlásení z každej
triedy traja najlepší, ktorí
boli ocenení aj diplomom.
Pochvala patrila aj všetkým
ostatným deťom a dostali
za svoju snahu sladkú odmenu. Domov si však odnášali ešte veľa iných prekvapení, ktoré dostali k svojmu
sviatku – MDD.

Galaprogram – Deň
rodiny
Popoludní sa na našom
škôlkarskom amfiteátri uskutočnila slávnostná akadémia
pri príležitosti „Dňa rodiny.“
Tento rok bol program zameraný na ľudové zvyky, tradície a spoznávanie starých
remesiel našich predkov.
O nápaditú výzdobu amfiteátra sa postarala pani
učiteľka Silvika Ivanová. Na
aranžovaný v ľudovom štýle predstavoval izbu našich
starých rodičov. V útulnej
izbietke zaliatej teplými lúčmi hrejúceho slniečka, rodičov a hostí, viceprimátora
v Zlatých Moravciach Mareka
Holuba a poslankyňu mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Klaudiu Ivanovičovú, privítala riaditeľka
MŠ Vierka Sýkorová.
V krásnej básni od Milana
Rúfusa zdôraznila význam
rodiny a oboznámila prítomných s priebehom programu. V úvode sa predstavil
spevokol Dúhovienka v krojoch s ľudovým pásmom –
Stratila som zrkadlo. Pripravila ho pani učiteľka Tatiana
Kováčová. Prostredníctvom
neho sa oboznamovali so
starými remeslami našich
dedov a otcov. Profesie predstavili deti z jednotlivých
tried básničkami, ktoré ju popisovali. 1. trieda predstavila
remeslo obuvníka, 2.trieda

predstavila remeslo krajčíra,
3. trieda predstavila remeslo
kováča, 5. trieda predstavila remeslo pekára, 6.trieda
predstavila remeslo hrnčiara.
Ľudové pásmo spievali a tancovali za sprievodu harmoniky, na ktorom hrala pani
učiteľka Katka Bošanská zo
ZUŠ v Zlatých Moravciach.
Po skončení programu na
rodičov a deti čakali rôzne
stanovištia, ktoré boli rozmiestnené po celej záhrade.
Mohli si vybrať a vyskúšať:
modelovanie z hliny a maľovanie na tvár, ktoré pripravila ZUŠ s pani riaditeľkou
Zuzkou Mičkeovou a Gabikou Luspajovou, výrobu darčekových predmetov- medaile, kľúčenky, otvárače na
fľaše, ktoré poskytlo MSKŠ
s Klaudiou Ivanovičovou
a pomáhala jej aj pani učiteľka Martinka Mankovecká,
výrobu košíkov v spolupráci
s Úniou nevidiacich s pani
predsedníčkou Veronikou
Solčianskou, pomáhali pani
učiteľky Anička Zelenková a Andrejka Szegényová,
maľovanie na sklo, ktoré pripravili pani učiteľky Andrejka
Sládeková a Gitka Bucheňová, maľovanie na textil, ktoré pripravila pani učiteľka
Silvika Ivanová a Vierka Žúborová. Na terase 3. triedy
bola pripravená ochutnávka
pomazánok, ktoré pripravila

hlavná kuchárka Janka Bronišová a pani vedúca školskej
jedálne Majka Krátka spolu
s pani kuchárkami.
Rodičia aj naši hostia mohli
ochutnať tieto: Eros Pista,
zeleninová zimná, cícerová.
Chutili naozaj vynikajúco
a zapiť to mohli s mätovo
citrónovou vodou. Aby rodičom chutilo a nič im nechýbalo sa postarali: Magduška
Kohútová, Ľudka Chrenová,
Katka Bónová. Bonusom pre
všetkých prítomných, no
najmä pre deti, bola výroba cukrovej vaty, ktorú do
neskorých večerných hodín
vyrábali Lenka Šeptáková
a Zuzka Šabová.
Všetko, čo mohli rodičia
a hostia v tomto programe
vidieť, bolo poskladané s láskou a úctou k ľuďom, prírode a k zemi, v ktorej žijeme.
K tomu sme pridali za náruč
dobrej nálady, slniečka a rodinnej pohody. Vidiac amfiteáter a areál záhrady našej
MŠ plný šťastných smejúcich
sa detí, dojatých rodičov
a starých rodičov, tak toto
naše stretnutie, tento náš
program - spoznávať zvyky tradície a remeslá - malo
zmysel. Zmysel uchovávať
a šíriť bohatstvo kultúrneho
dedičstva našich predkov
pre budúce generácie.
Tatiana Kováčová
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
l 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.
l nebytové priestory o výmere 34,50 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisnýmčíslom1572
(stredisko občianskej vybavenosti), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/ A v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: obchodné priestory, služby.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 25.07.2019 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorovzískate 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).

WWW.SLUK.SK

PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

Pre bližšie informácie
kontaktujte:
msks.tekovskenoviny@
gmail.com

Zmena výpožičných hodín v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach oznamuje,
že počas letných prázdnin od 1. júla 2019 do 31. augusta 2019 bude otvorená
pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 hod.

n AJ SLNKO JE HVIEZDA
– 1.-2. 7. 2019 - pondelok
19.00, utorok 19.00 – 4 €
a5€
n SPIDER-MAN: ĎALEKO
OD DOMOVA – 3.a 5.- 6. 7.
2019 - streda 19.00, piatok
19.00, sobota 19.00 – 5 €
n TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 – 7.- 8. 7. 2019
- nedeľa 17.00, pondelok
17.00 – 4 € a 5 €
n PAVAROTTI – 7.- 8. 7.
2019 - nedeľa 19.00, pondelok 19.00 – 4 € a 5 €
n MŔTVI NEUMIERAJÚ –
9.- 10. 7. 2019 - utorok 19.00,
streda 19.00 – 4 € a 5 €
n STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE – 11.- 12. 7. 2019
- štvrtok 19.00, piatok 19.00
–4€a5€
n WILLY A KÚZELNÁ PLANÉTA – 12.- 13.- 14. 7. 2019
- piatok 17.00, sobota 17.00,
nedeľa 17.00 – 4 € a 5 €
n KORISŤ – 13.- 14. 7. 2019
– sobota 19.00, nedeľa 19.00
–4€a5€
n PSIA DUŠA 2 – 15. 7.
2019 - pondelok 17.00 – 4
€a5€
n SPIDER-MAN: ĎALEKO
OD DOMOVA – 15. 7. 2019 pondelok 19.00 – 5 €
n SPOLUJAZDA – 16.- 17.
7. 2019 - utorok 19.00, streda
19.00 – 4 € a 5 €
n LEVÍ KRÁĽ – 18.- 19.20.- 21.- 22. 7. 2019 - štvrtok
17.00, piatok 17.00, sobota
17.00, nedeľa 17.00, pondelok 17.00 – 4 € a 5 €
n LOLI PARADIČKA – 18.19.- 20. 7. 2019 - štvrtok
19.30, piatok 19.30, sobota
19.30 – 4 € a 5 €
n 100 VECÍ - 21.- 22. 7. 2019
- nedeľa 19.30, pondelok
19.30 – 4 € a 5 €
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Mestské stredisko kultúry
a športu, Zlaté Moravce
Program na mesiac júl 2019
l 26. júla 2019 o 17. 00 hod. - Slnečný rockový koncert v amfiteátri v Zlatých Moravciach. Vystúpia HS: EMBRYO, FORNAX,
LEN TAK, PALO DRAPÁK, INSIDE.
l 27. júla 2019 – 4. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu
o pohár primátora mesta Zlaté Moravce.

Pripravujeme:
l 21. august 2019 o 17.00 hod. - umelecké vystúpenie „Sľuk
– 70. rokov“ v amfiteátri v Zlatých Moravciach. Vstupné v predpredaji: 10 eur, v deň koncertu – 13 eur.
l 23. august 2019 o 19.00 hod. - Rockový koncert v amfiteátri
v Zlatých Moravciach. Vystúpia HS: Helenine oči, Smola a hrušky.
Vstupné v predpredaji: 10 eur, v deň koncertu – 13 eur.
Mesto Vráble hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu
Vedúci oddelenia životného prostredia a výstavby
Názov a adresa zamestnávateľa:
l Mesto Vráble, Hlavná 1221 Vráble
Kvalifikačné predpoklady
l Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania
Požadovaná prax
l min. 5 rokov
Technické predpoklady
l práca s PC, Word, Excel, Internet, e-mail (na úrovni pokročilý),
l vodičské oprávnenie skupina B
l praktické skúsenosti v stavebníctve
l orientácia v projektovej dokumentácii stavieb
l znalosť legislatívy v oblasti stavebníctva
l znalosť procesov verejného obstarávania (vítaná)
Osobnostné predpoklady
l riadiace schopnosti
l praktické a analytické myslenie
l flexibilita
l spoľahlivosť
l zodpovednosť
l samostatnosť
l komunikatívnosť
Termín nástupu
l dohodou

Druh pracovného vzťahu, úväzok
l pracovná zmluva, úväzok 7,5 hod./denne
Nástupný plat
l od 1600,- €
Požadované doklady
l žiadosť o prijatie do zamestnania,
l profesijný životopis
l doklad o najvyššom možnom vzdelaní
l písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018
Kontaktná osoba
l Bc. Ivona Kajanovičová, referentka personalistiky MsÚ tel.
kontakt č. 037 7777 028
Termín ukončenia prijímania žiadostí
l 12.7.2019
Termín výberového konania
l bude uchádzačom vopred oznámený
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi s písomným
súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona
č.18/2018 zasielajte na adresu Mesto Vráble Hlavná 1221, 95201
Vráble v obálke s označením Výberové konanie - Vedúci
oddelenia životného prostredia a výstavby (neotvárať!).
Mesto Vráble si vyhradzuje právo osloviť len tých uchádzačov,
ktorí spĺňajú stanovené podmienky.
14/2019
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Úspech bývalej zlatomoravskej tenistky v zahraničí
Po vlaňajšom siedmom
mieste v tenisovom rebríčku
dorasteniek Slovenska dostala Michaela Krausková šancu hrať za tenisový tím Silver
Storm ASA Miami štát Florida.
Univerzita z Miami vyhrala majstrovstvá štátu Florida.
Družstvo, za ktoré naša tenistka od vlaňajška hrala sa prebojovalo na majstrovstvá celej
USA. V súťaži nastúpilo 32 najlepších juniorských družstiev
Ameriky. Turnaj sa hral v meste Tyler, štát Texas. Aj na tomto celoamerickom turnaji tím
ASA z Floridy zvíťazil a stal sa

majstrom Divízie 1 (najlepšia
divízia USA) Spojených štátov
amerických.
Okrem víťazstva v súťaži
družstiev vo dvojhre získala
Miška aj titul juniorskej majsterky USA vo štvorhre so spoluhráčkou Tatianou Šimovou
z Piešťan.
Miška Krausková, ktorá začínala s tenisom v Zlatých Moravciach u trénera Janka Novotu priniesla tak z Ameriky
víťaznú trofej juniorskej majsterky USA.
Viliam Jančovič

Michaela Krausková (vpravo)

Školský pohár SLSP v školskom roku 2018/2019
Dňa 24. mája 2019 zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce
z poverenia Okresného úradu,
odbor školstva v Nitre Majstrovstvá Nitrianskeho kraja
v malom futbale žiačok ZŠ –
Školský pohár SLSP. Pri účasti 7 základných škôl, víťazov
okresných kôl Nitrianskeho
kraja sa podujatie uskutočnilo na štadióne Mestského
strediska kultúry a športu Zlaté Moravce.
Hralo sa v skupinách systémom každý s každým.

Družstvá umiestnené na prvých miestach sa stretli v súboji o celkové víťazstvo. Družstvá umiestnené na druhých
miestach bojovali o celkovú tretiu priečku. Postup na
Majstrovstvá SR si vybojovali
dievčatá zo ZŠ Devínska Nové
Zámky.

l ZŠ s MŠ J.Murgaša Šaľa ZŠ Sv.Michala Levice 1 : 6
l ZŠ Devínska Nové Zámky –
ZŠ s MŠ J.Murgaša Šaľa 10 : 2

Výsledky stretnutí:

II. skupina:
l ZŠ Rozmarínova Komárno–
ZŠ Sľažany 2 : 2
l ZŠ Jacovce – ZŠ Sľažany 2 : 3
l ZŠ Rozmarínova Komárno ZŠ Jacovce 1 : 6

I. skupina:
l ZŠ Devínska Nové Zámky ZŠ Sv.Michala Levice 3 : 1

O 3.miesto:
l ZŠ Sv.Michala
Levice – ZŠ Jacovce 2 : 5

Finále:
l ZŠ Devínska Nové Zámky –
ZŠ Sľažany 3 : 1
Konečné poradie:
ZŠ Devínska Nové Zámky
ZŠ Slažany
ZŠ Jacovce
ZŠ Sv.Michala Levice
ZŠ Rozmarínova Komárno
ZŠ s MŠ J.Murgaša Šaľa

Mgr. Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ

3H Hanaka cup 2019
Dňa 1. júna 2019 sa uskutočnil na tenisových kurtoch v Zlatých Moravciach
Hanaka amatérsky tenisový turnaj štvorhier. Od samého rána sme mali krásne
slnečné počasie, čo hráčov
ešte viac nabudilo do hry.
Turnaja sa zúčastnilo desať dvojíc. Rozdelených do
dvoch skupín po päť dvojíc,

z ktorých prví štyria postúpili do štvrťfinále.

Turnajové
umiestnenie:
1 miesto Valok + Pršan
2. miesto Blaho + Pinter
3. miesto Paluška + Košút
Marek Horvát

Prvé tri trojice na turnaji. Zľava: Pinter, Valok, Pršan, Košút,
Paluška, v ľahu Blaho.
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Športové hry seniorov v Maďarsku
Dňa 24. mája 2019 sa uskutočnili športové hry a kultúrne podujatie seniorov krajín V4 a Rumunska v maďarskom meste Györ s podporou Vyšegrádskeho fondu. Vo
veľkej konkurencii sa nestratil ani reprezentant Zlatomoravského okresu Vladimír Holečka.

Raiﬀeisen bankka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiﬀeisen banka

Športové hry prebiehali
v nádhernom, kompletne vybavenom olympijskom areáli
a plaveckom krytom 50 m bazéne
(pre zaujímavosť: v roku 2017 sa
v tomto areáli konali XIV. Letné európske olympijské hry mládeže).
Súťažilo sa vo vybraných športových disciplínach žien a mužov
v rôznych vekových kategóriách:
stolnotenisový turnaj, šípky, tenisový turnaj, bežecké a plavecké
disciplíny.

Nitriansky kraj reprezentovalo
14 športovcov seniorov. Počínali
si veľmi úspešne a získali dvanásť
medailových umiestnení. Zlatomoravský okres v rámci kraja
reprezentoval Vladimír Holečka,
ktorý obsadil prvé miesta v behu
na 3000 m a v plávaní na 50 m
prsia. K prvenstvám vybojoval
i druhé miesto v plávaní na 50
m znak, čím sa stal jedným z najúspešnejších pretekárov športových hier.

V rámci podujatia sa uskutočnil kultúrny program - hromadný spoločenský tanec seniorov.
V popoludňajších hodinách
nasledovala voľná prehliadka
kultúrnych pamiatok a zaujímavostí mesta Györ.
Na záver sa patrí poďakovať usporiadateľom za zorganizovanie a úspešný priebeh

športových hier seniorov v meste Györ, ako i krajskému výboru
JDS v Nitre s predsedníčkou A.
Oťapkovou. Zároveň sa tešíme
na budúce podobné stretnutia
a súťaže športovcov seniorov.

Mestská organizácia JDS
v Zlatých Moravciach

POBOČKA
RAIFFEISEN BANKY
V ZL AT ÝC H MOR AVC IAC H
JE UŽ OT VORE NÁ
Oslávte s nami 12. 7. 2019 od 12.00 do 17.00 hod.
otvorenie novej pobočky.
Radi vám ponúkneme kávičku so sladkým koláčikom či cukrovú vatu
a zároveň sa môžete zapojiť do súťaže a vyhrať skvelé ceny.
Tešíme sa na vás!

Župná 44, Zlaté Moravce
Tel.: 02/5050 5786, 5787, 5788, 5789
po – pia: 9.00 – 17.00
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
www.raiffeisen.sk | info@raiffeisen.sk
13/2019

n Mesačník mesta Zlaté Moravce n Vydavateľ: Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce n Schvaľuje redakčná rada
nŠéfredaktor: Mgr. Peter Klimant, mobil: +421 904 560 678, e‑mail: msks.tekovskenoviny@gmail.com
n Evidenčné číslo: EV 3148/09 n ISSN 1338 – 8800 n Adresa vydavateľa a redakcie: Nám. A.Hlinku č.1, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 n Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. n Príspevky dopisovateľov nehonorujeme
n Uzávierka čísla je vždy k 25. dňu v mesiaci n Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov

rb_inzercia_zlate_moravce_160x118_0619.indd 1

21.6.19 11:04

