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V tomto čísle:
Anketa medzi poslancami
Akcie zlatomoravskej Mestskej
nemocnice boli predané ešte v závere minulého roka. Šlo o dôležité
rozhodnutie mestských poslancov.
Tí v ankete vysvetľujú, podľa čoho si
vyberali nového investora.
Čítajte na strane 4

Rozšírenie kamerového
systému
Mesto získalo dotáciu vo výške 20-tisíc € na rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach. Peniaze na
tento projekt boli schválené Radou
vlády SR pre prevenciu kriminality
ešte v závere decembra minulého
roka.

Primátor Husár víta premiéra Roberta Fica v Zlatých Moravciach.

Premiér Robert Fico navštívil Zlaté Moravce

Čítajte na strane 5

Návšteva Židov z Ameriky
Do Zlatých Moraviec zavítala
vzácna návšteva z USA. Prišli k nám
viacerí členovia židovskej rodiny
Furchgott-Roth, ktorej korene pochádzajú práve z nášho mesta. Do
Moraviec prišli vzdať úctu svojim
predkom.
Čítajte na strane 8

Rozhovor s hudobníkom
Mladý 23-ročný hudobník Martin
Vago patrí medzi najvýraznejšie osobnosti zlatomoravskej hudobnej scény.
So skupinou Inside v januári vydal nový
videoklip k titulnej skladbe ich nového
albumu Na vlnách. Pri tejto príležitosti
sme ho vyspovedali v rozhovore.
Čítajte na strane 10

V závere januára navštívil Zlaté Moravce premiér vlády Slovenskej republiky
Robert Fico i spoločne s ďalšími vládnymi predstaviteľmi. V meste absolvoval
prednášku na Gymnáziu Janka Kráľa i stretnutia s pracovníkmi a vedením niektorých tunajších priemyselných závodov. Premiér sa stretol aj s primátorom
Dušanom Husárom, s ktorým rozoberal viaceré témy ohľadom nášho mesta.
Oficiálna návšteva premiéra Roberta Fica
sa uskutočnila v pondelok, 23. januára 2017.
Spolu s ním do Zlatých Moraviec prišli aj
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, minister financií
Peter Kažimír, minister práce, sociálnych
vecí a rodiny Ján Richter a štátna tajomníčka ministerstva vnútra Denisa Saková.

Prednáška na škole
i návšteva v závodoch
Robert Fico v úvode svojej návštevy
absolvoval v aule Gymnázia Janka Kráľa
prednášku pre študentov na tému Slovensko v EÚ. „Bola to prednáška, ktorá
bola zameraná na význam Európskej únie,
aké je postavenie Slovenska v Európskej

únii a aké sú výhody EU pre Slovensko a pre všetky ostatné štáty. Študentom vysvetľoval i význam gymnázia a to,
aby sa ďalej uberali technickými smermi,
aby študovali to, čo bude mať pre nich
v budúcnosti význam. Aby neštudovali
len preto, aby získali vysokoškolský
diplom,“ povedala riaditeľka gymnázia Renáta Kunová.
Celé stretnutie trvalo približne hodinu. Na
záver nechýbala diskusia so študentmi, ktorí
premiérovi kládli otázky k aktuálnym domácim i zahraničným témam. „Ja si myslím, že
bol celkom pozitívny ohlas študentov. Nie
každý deň majú možnosť klásť otázky takémuto činiteľovi,“ dodala Kunová.
Pokračovanie na strane 2
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Premiér Robert Fico
navštívil Zlaté Moravce
Pokračovanie zo strany 1
Po prednáške navštívil strojárske spoločnosti KTL ZM a.s. a Bauer Gear Motor
Slovakia, s.r.o.. Absolvoval prehliadku
oboch závodov a stretol sa i s vedením
týchto spoločností. Jeho ďalšou zastávkou bol Úrad prace, sociálnych vecí
a rodiny v Zlatých Moravciach, kde naňho taktiež čakalo stretnutie so zamestnancami a rokovanie s vedením úradu.

Stretnutie s primátorom
Kroky Roberta Fica ďalej smerovali
na radnicu Zlatých Moraviec. Hneď po
jeho príchode ho pred budovou mestského úradu čakalo srdečné privítanie.
Premiérovi zaspievali a zahrali deti z folklórneho súboru Zlatňanka. Primátor
Dušan Husár si návštevu uctil tradičným
chlebom a soľou.
Nasledovalo rokovanie primátora
s premiérom a s ďalšími prítomnými
členmi vlády, ktoré sa uskutočnilo za
zatvorenými dvermi. Podľa slov Dušana
Husára spoločne rozoberali všeobecné
problémy nášho mesta, ako napríklad
Mestskú nemocnicu, školstvo, infraštruktúru mesta či zamestnanosť v Zlatých Moravciach. „Pán premiér hovoril, že spolupráca mesta a strojárskych
spoločností, ktoré u nás navštívil, je na
veľmi dobrej úrovni, pretože vnímame
ich potreby a pravidelne sa stretávame

Renáta Kunová, Robert Fico
s jednotlivými riaditeľmi alebo konateľmi týchto spoločností,“ povedal Husár.
Ako ďalej prezradil, premiéra informoval
aj o plánovanej výstavbe nájomných
bytov, ktorá by mala začať v apríli tohto roka. „Je to len prvá lastovička. Bolo
by ich potrebných ďaleko viac,“ poznamenal Husár.

Fico zablahoželal mestu
Po rokovaní s primátorom prišiel na
rad brífing pre médiá, kde sa Fico okrem
iného vyjadril aj k rozhovoru, ktorý viedol s Dušanom Husárom. V niektorých
záležitostiach nášho mesta prisľúbil i
pomoc. „Bola tu jedna požiadavka na
opravu parkoviska pred úradom práce,

Denisa Saková, Peter Pellegrini, Robert Fico, Peter Kažimír, Dušan Husár

kde viem nájsť sám riešenia a viem pomôcť. Toto parkovisko patrí jednej škole, čiže tieto peniaze pôjdu priamo do
systému škôl. Hovorili sme s pánom
primátorom, potreboval by pomôcť
s multifunkčným ihriskom. Opäť je to
téma, kde absolútne vieme zabrať, pretože tento rok bude výzva na multifunkčné ihriská,“ uviedol premiér pred
novinármi.
Našu samosprávu dokonca nezabudol
aj pochváliť, a to hneď v dvoch veciach.
„Celkovo chcem mestu zablahoželať,
pretože po pomerne komplikovaných
rokoch, ktoré boli spojené s rôznymi
súdnymi spormi, neschopnosťou čerpať európske fondy, sa mesto rozbieha.
Chcem zablahoželať i k vyriešeniu problému mestskej nemocnice, aj k tomu,
že dnes sa bude môcť mesto sústreďovať na ďalšie a ďalšie problémy,“ povedal Fico.
Primátor Dušan Husár hodnotí celý
pracovný výjazd premiéra a ďalších
vládnych činiteľov v našom meste ako
veľmi pozitívny. Podľa jeho slov si sám
ani nepamätá, kedy k nám naposledy
prišla takáto veľká vládna návšteva.
„Zlaté Moravce navštívili poprední vládni činitelia. Vedia o našich problémoch,
ktoré mesto má, a teda keď budeme
aktívni, tak pevne verím, že nejakým
spôsobom sa to prejaví aj v prospech
nášho mesta,“ vyjadril sa na záver Husár.
Peter Klimant
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Peter Pellegrini navštívil Strednú odbornú školu technickú
Premiér SR Robert Fico absolvoval
dňa 23. 1. 2017 oficiálnu návštevu
v Zlatých Moravciach. Spolu s ním
prišiel okrem iných aj podpredseda
vlády SR Peter Pellegrini, ktorý navštívil Strednú odbornú školu technickú.
V r. 2014 ešte ako minister školstva
pomáhal pri zrode projektov duálneho vzdelávania, do ktorých je táto
škola zapojená.
V neformálnom príhovore žiakom
školy upriamil ich pozornosť na 3 momenty, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich osobný i profesionálny život.
Keďže veľa času trávia v digitálnom
svete, je dôležité dávať veľký pozor
na to, čo o sebe prezrádzajú na sociálnych
sieťach a neveriť všetkému, čo sa na
internete píše, pretože informácie
bývajú veľakrát vymyslené a skreslené. Nemenej dôležité je správanie
sa na sociálnych sieťach, ktoré býva
často urážlivé a hanlivé a nezriedka

Peter Pellegrini
vedie k samovraždám mladých ľudí
šikanovaných prostredníctvom sociálnych sietí.
Na záver poprial žiakom veľa študijných úspechov a vyzval ich, aby
sa nedali pohltiť virtuálnym svetom,

aby neboli pasívni voči tomu, čo sa
deje okolo nich a zaoberali sa aj vecami verejnými. Pretože oni sú tí, ktorí
sa musia pričiniť o budúcnosť našej
krajiny.
PaedDr. Ing. Beáta Čepcová

Beseda s ministrom financií SR Petrom Kažimírom
V rámci pracovného výjazdu vlády
SR do Zlatých Moraviec nás dňa 23.
januára 2017 poctil svojou návštevou
pán minister financií SR Peter Kažimír.
Riaditeľka školy Eva Horná ho informovala o úspechoch našej školy v poslednom období. V roku 2015 sme sa
podľa rebríčka inštitútu pre ekonomické
a sociálne reformy INEKO v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja umiestnili
na 4. mieste a v roku 2016 sme získali
z Centra Výskumu Názorov Zákazníkov
certifikát Dôveryhodná firma. Uviedla,
že v súčasnosti sme zapojení do súťaže EUROSKOLA 2016, ktorú organizuje
Informačná kancelária Európskeho parlamentu. V tomto projekte sme už v minulom období boli ocenení a navštívili
sme Európsky parlament.
Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére,
na jej začiatku nás pán minister Peter
Kažimír oboznámil s výsledkami hospodárenia SR za uplynulé obdobie. Potom

dostali priestor naši žiaci, ktorých zaujímali jeho pracovné začiatky vo funkcii
ministra a aktuálne problémy EÚ.
Stretnutie bolo pre všetkých prínosom, minister financií vyzdvihol význam vzdelania a poukázal na to, že

Peter Kažimír (v strede)

štúdium cudzích jazykov je v súčasnosti nevyhnutné pri uplatnení sa absolventov na trhu práce nielen doma, ale
aj v zahraničí.
Ing. Eva Horná, riaditeľka školy
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ANKETA medzi poslancami: Hlasovanie o predaji akcií nemocnice
O predaji akcií zlatomoravskej Mestskej nemocnice sme vás informovali ešte v januárovom čísle Tekovských novín. Mestskí
poslanci rozhodli o ich predaji v decembri minulého roka. Rozhodovali sa medzi dvoma záujemcami – spoločnosťou Agel SK,
a.s. a Hartenberg Capital, s.r.o.. Akcie nakoniec získala prvá zmienená spoločnosť.
Šlo o dôležité rozhodnutie, ktoré určí ďalší smer, akým sa bude v najbližších rokoch náš mestský špitál uberať. Ide teda o tému,
ktorá zaujíma mnohých občanov, a to nielen z nášho mesta. Viacero mestských poslancov preto prejavilo záujem bližšie vysvetliť
ľudom faktory, ktorými sa riadili pri výbere strategického investora. Rozhodli sme sa im vyjsť v ústrety.
Poskytli sme priestor obidvom stranám, poslancom, ktorí hlasovali za spoločnosť Agel a tým, ktorí hlasovali za spoločnosť
Hartenberg. Z oboch táborov sme vybrali troch poslancov, ktorí dostali priestor, maximálne 150 slov, ktorý mohli využiť podľa
vlastného uváženia. Otázka bola jednoduchá – Prečo ste hlasovali za spoločnosť, za ktorú ste hlasovali, respektíve, v čom bola
vami vybraná ponuka podľa vás výhodnejšia?

Poslanci, ktorí hlasovali za Agel:
Oto Balco
Pri svojom rozhodovaní som v prvom
rade pozeral na ponuky oboch spoločností
ako lekár, ktorý v našej nemocnici odpracoval 22 rokov a ktorému záleží na tom,
komu bude daná do prenájmu. Spoločnosť AGEL, a.s. prevádzkuje na Slovensku
sedem nemocníc všeobecného typu od
Košíc-Šace po Komárno. Všetky tieto nemocnice poskytujúce širokú paletu zdravotníckych výkonov,
majú ziskové hospodárenie. Spoločnosť AGEL, a.s. podľa môjho
názoru ponúkla celkovo lepšie podmienky, vrátane finančných
príjmov (cena za akcie, nájomné, investície do nemocnice), čo
prispeje k vyššej úrovni poskytovania zdravotníckych služieb v
našom meste bez prílišného zaťažovania mestského rozpočtu.
Toto sú hlavné faktory, ktoré zavážili pri mojom rozhodovaní.

Michal Cimmermann
V spojitosti s hlasovaním na poslednom
zastupiteľstve treba povedať, že sme hlasovali o poskytovateľovi zdravotníckej
starostlivosti, teda o tom, kto zabezpečí
ústavnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov v našom okrese. Osobne som bol
zástancom verejnej obchodnej súťaže,
ktorú mesto odmietlo, zároveň som vždy
hlasoval proti výberu prevádzkovateľa len na základe ceny,
ako to v súčasnosti preferuje vedenie mesta. Poskytovanie
zdravotnej starostlivosti nie je tovar, ale služba, ktorá sa týka
nás všetkých, preto nemožno rozhodovať iba na základe ceny.
Podľa môjho názoru sa tu musíme pozrieť aj na iné kritéria
ako napr. skúsenosti v danej oblasti. Z toho dôvodu som pri
mojom rozhodovaní zohľadnil faktory ako počet prevádzkovaných všeobecných nemocníc, skúsenosti s poskytovaním
všeobecnej zdravotnej starostlivosti, výšku ponúkaného nájmu
za 25 rokov, ktorý bol u odhlasovanej spol. niekoľkonásobne
vyšší a výšku ceny za akciu.

Marta Balážová
Pretože ponuka firmy Agel bola výhodnejšia pre mesto. Pretože Agel ponúkol
o 1 567 422 eur viac. Pretože má skúsenosti
s prevádzkovaním všeobecných nemocníc.

Poslanci, ktorí hlasovali za Hartenberg:
Roman Šíra
Mesto predávalo akcie mestskej nemocnice priamym predajom, kde jediným kritériom je výška ceny za akcie. Hartenberg ponúkol o 136 000 eur
viac, a tým pádom sa stal víťazom. Snaha poslancov Petroviča, Adamca, Palušku, Balca na čele s Balážovou však
od začiatku procesu prenájmu nemocnice viedla k tomu, aby Agel udržali v tzv. hre stoj čo
stoj. Zašli až tak ďaleko, že navrhli absurdné hlasovanie
za nižšiu ponuku, ktorú si aj odhlasovali. Nezastavili ich
ani výhrady právničky mesta, ani hlavnej kontrolórky,
že ide o svojvôľu poslancov hraničiacu s nezákonným
postupom. Čo na tom, že mesto prišlo o státisíce eur,
ktoré Hartenberg v ponuke ponúkol za 30 rokov viac,
ktoré mesto mohlo použiť na opravu chodníkov, ciest,
detských ihrísk, mestských budov. Nič z toho však nebude. Rukojemníkmi ostalo cca 36 000 obyvateľov spádovej oblasti a 200 zamestnancov nemocnice, ktorí sú na
nemocnicu odkázaní. Za koho prospech teda bojovali
títo poslanci?
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Marek Holub
Pred samotným zastupiteľst vom,
na ktorom sa schvaľoval predaj akcií,
bolo na úrade stretnutie k otváraniu
obálok. Záujemcovia o akcie nemocnice boli dvaja. Je dôležité si uvedomiť, že obaja uchádzači splnili všetky
podmienk y, k toré sme od nich v yžadovali (zachovanie zdravotnej starostlivosti, prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
atď.). Har tenberg ponúkol za akcie v yššiu sumu ako
Agel. Tento fakt, zobrali na vedomie všetci prítomní
poslanci na otváraní obálok. Keďže išlo o predaj akcií
PRIAMYM PREDA JOM, kritériom úspešnosti je v yššia
ponúknutá cena. Na rozdiel od Verejnej obchodnej súťaže, kde môže byť stanovených viacero kritérií, ja som
hlasoval podľa môjho najlepšieho svedomia, vedomia
a presvedčenia a na základe informácií, ktoré som mal
k dispozícii. Nepreferoval som žiadneho akcionára na
rozdiel od niektorých kolegov.

Február 2017

Klaudia Ivanovičová
Hlasovala som za Hartenberg, pretože
bol víťazom priameho predaja. Keďže
sme nemali veľa času, najoptimálnejším
riešením bol v prvom kole súťažný dialóg.
Na základe tohto sa ozvali dvaja akcionári. Každý jeden z nich spĺňal podmienku
a nik z nich nebol vyradený. Boli to Agel
a Hartenberg. Následne mesto zistilo,
že akcie, ktoré vlastní nemocnica sa musia predať. Preto
poslanci schválili predaj akcií priamym predajom. Nejde tu
o predaj vopred vytipovanému záujemcovi, ale o konanie
s predkladaním cenových ponúk. A preto víťazom tejto
súťaže bola spoločnosť Hartenberg, ktorá za predaj akcií
ponúkla najvyššiu cenu - cca. o 130 000 eur viac ako Agel.
Nikdy nemôže byť uprednostnený ten, kto skončí na druhom mieste, inak je to porušenie zákona. A preto sa držím
hesla: „Cesta k akémukoľvek ušľachtilému cieľu nemôže byť
vydláždená porušovaním zákona“. Ako poslankyňa sa budem
vždy snažiť, aby som hlasovala za hospodárne nakladanie
s verejným majetkom.

Rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach
Mesto získalo dotáciu vo výške 20-tisíc eur na rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach. Peniaze na
tento projekt boli schválené Radou vlády SR pre prevenciu kriminality ešte v závere decembra minulého roka.
Podľa vyjadrenia náčelníka zlatomoravskej mestskej
polície Mariána Takáča by mali nové kamery pribudnúť
na Hviezdoslavovej ulici. „Výberu lokality predchádzalo rokovanie   Komisie ochrany verejného poriadku, CO
a vojenských záležitostí a tiež rokovanie s OO PZ Zlaté
Moravce,“ uviedol Takáč, podľa ktorého bolo následne na
vybranú lokalitu vydané súhlasné stanovisko Krajského
riaditeľstva policajného zboru Nitra.

Ešte si na ne počkáme
Presne o koľko nových kamier pôjde, nám zatiaľ nevedel povedať. „Počet kamier záleží na technických možnostiach riešenia a tiež na prieskume trhu,“ vysvetľuje
náčelník.
Rovnako nie je v súčasnosti známy ani presný termín
ich osadenia, nakoľko je podľa Takáča potrebné vykonať
ešte mnoho administratívnych i technických úkonov, ako
napríklad prieskum trhu, výber dodávateľa a ich konečná
inštalácia a skúšobná prevádzka.

Kde všade sú kamery?
Zlaté Moravce majú v súčasnosti celkovo šesť kamier.
Umiestnené sú v lokalitách: Námestie Andreja Hlinku,
križovatka Župná ulica - A. Kmeťa, križovatka Župná ulica – Janka Kráľa, Ulica Sama Chalupku, križovatka Župná ulica– Mlynská ulica, Ulica Chyzerovecká – požiarna

zbrojnica. Podľa slov náčelníka našej mestskej polície by
kamery na Hviezdoslavovej ulici nemali byť poslednými,
ktoré u nás pribudnú. „V budúcnosti sa plánuje rozšíriť
kamerový systém aj na iné lokality,“ dodal Takáč.

Peter Klimant
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Porucha kúrenia v škôlke na Slnečnej ulici
Nepríjemný incident zažili počas januárových mrazov v Materskej škole Slnečná Zlaté Moravce. Došlo tu k závažnej poruche na kúrení, pre ktorú museli
deti ostať niekoľko dní doma.
Porucha vykurovacieho systému v škôlke
bola zistená vo štvrtok, 12. januára 2017. Kúrenie bolo odstavené, nakoľko tlak v kotle
klesol na nulu. „Príčinou bol roztrhnutý radiátor na konci jedného pavilónu, na ktorom nebol zapnutý ventil, aby bol prietok.
Roztrhlo ho a stadiaľ unikala voda,“ vyjadril
sa Ľuboš Šimon, údržbár zlatomoravského
mestského úradu.
Podľa vyjadrenia Danuše Hollej
z Oddelenia školstva a sociálnych vecí
mestského úradu boli všetci rodičia

o probléme včas informovaní. „Obvolali
sme všetkých rodičov, či potrebujú svoje
deti umiestniť v materskej škole. Bola možnosť ich umiestniť na MŠ Štúrovej i na MŠ
Kalinčiakovej. Nakoniec si to však rodičia
vyriešili sami tak, že ich deti ostali doma,“
povedala Hollá.
Porucha na kúrení bola odstránená v pondelok, 16. januára, v nasledujúci deň prebiehalo už odvzdušňovanie radiátorov. Deti
mohli do materskej školy nastúpiť v stredu, 18. januára. V škôlke sa v minulosti

podobne veľké poruchy na kúrení nevyskytli, a to aj napriek tomu, že vykurovací
systém už má svoje roky. Svoju rolu pri januárovej poruche však podľa Šimona zohrali
aj vysoké mrazy.
Peter Klimant

Projekt Teplo domova
pokračuje aj  tento rok
Aktivisti zo Zlatých Moraviec budú aj
v tomto roku pokračovať s charitatívnym projektom Teplo domova. Vďaka
nemu môžu ľudia zo sociálne slabšieho
prostredia a rodiny v núdzi získať zadarmo drevené palety na vykurovanie
svojich domov.

Zrekonštruovaný chodník na Hviezdoslavovej ulici.

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici
Chodník na Hviezdoslavovej ulici, ktorý vedie od lávky nad riekou Žitava
po obchodný dom Tekov má za sebou rekonštrukciu. Samospráva vyčlenila
na jeho opravu vyše 13-tisíc eur.
Rekonštrukcia sa na vyše 121 metrov dlhom úseku uskutočnila ešte počas decembra 2016. Oprava na tomto mieste bola nutná, nakoľko bol chodník už v žalostnom
stave. „Nášľapná vrstva bola na viacerých miestach opravovaná, popraskaná a úplne
vylámaná, preto bola jeho oprava nevyhnutná, a to aj z dôvodu, že sa jedná o vysoko frekventovaný chodník v širšom centre mesta, ktorý využíva veľké množstvo
chodcov,“ vyjadril sa Emil Hudák, referent dopravy a technickej infraštruktúry mesta.
Problémy tu podľa Hudáka nastávali aj počas silných dažďov, kedy bol tento úsek
sústavne zaplavovaný vodou, ktorá znemožňovala chodcom bezpečnú chôdzu po
chodníku. To by už po novom hroziť nemalo. Rekonštrukcia vyšla mesto na sumu
13 319 eur, ktorá bola hradená z mestského rozpočtu.
Peter Klimant

V poradí druhý ročník projektu Teplo domova odštartoval ešte začiatkom tohto
roka. Podľa jeho organizátorov by mal trvať až do vyčerpania všetkých zásob paliet.
„Prostredníctvom tohto projektu poskytujeme pomoc sociálne slabších obyvateľom
a rodinám v núdzi. Pri jeho realizácii spolupracujeme s TERRA BONA, ktorá poskytuje
palety,“ uviedol Michal Cimmermann, hlavný organizátor projektu.
Ako ďalej povedal, v minulom roku bol
o palety veľký záujem, preto sa spoločne
s aktivistami z TERRA BONA rozhodli pokračovať aj v roku 2017. Veria, že práve pre veľké mrazy, ktoré sužovali náš región začiatkom tohto roka, bude o palety opäť záujem.
Prípadní záujemcovia zo Zlatých Moraviec
i širokého okolia môžu kontaktovať Michala
Cimmermanna na čísle 0905 945 291, prípadne cez e-mail - mcimmermann@gmail.
com. Počet darovaných paliet na osobu sa
podľa organizátorov bude určovať individuálne. Podmienka je, že obdarovaní si musia
odvoz paliet zabezpečiť sami.
Peter Klimant
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Národný týždeň manželstva
V dňoch od pondelka 13. februára do nedele 19. februára prebieha v Zlatých
Moravciach takzvaný Národný týždeň manželstva. V rámci tohto podujatia
môžu manželské páry z nášho mesta využiť rôzne zľavy či navštíviť zaujímavé prednášky. Národný týždeň manželstva (NTM) je celosvetová pozitívna
a preventívna kampaň na podporu manželstva, ktorá už siedmykrát prebieha
aj na Slovensku. V Zlatých Moravciach má však toto podujatie svoju premiéru.
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Ulici 1. mája i modlitba chvál, ktorá za účasti
hudobníčky Dominiky Gurbaľovej bude venovaná manželstvu.
Poslednou aktivitou, ktorá síce nezačína
počas Národného týždňa manželstva, ale
naň bezprostredne nadväzuje, bude kurz
pre manželov - Manželské večery. „Je určený
pre všetkých, ktorí chcú stráviť príjemný čas
vo dvojici a obnoviť, oprášiť, alebo prehĺbiť
svoj vzťah. Každý večer je venovaný inej
téme napr. umenie komunikácie, riešenie
konfliktov, dobrý sex, sila odpustenia, láska v akcii,“ informuje Predáč. Kurz sa bude
konať v hoteli Eminent, každé stretnutie sa
začne večerou a je potrebné, aby sa naň záujemcovia vopred prihlásili zaslaním e-mailu
na adresu manzelskeveceryzm@gmail.com.

Symbolická ŠPZ-tka

Manželské večery, ilustračné foto.

Impulz pre manželov
„Je to čas, kedy sa viac hovorí o manželstve, jeho význame, kráse, sile a potrebe pre
dnešnú spoločnosť. Je to zároveň aj čas pre
samotných manželov. Budovať a rozvíjať
vzťahy nie je možné, ak do nich neinvestujeme čas,“ vyjadril sa zlatomoravský aktivista
Jozef Predáč z občianskeho združenia Liga
pár páru (LPP), ktoré sa s viacerými manželskými pármi z nášho mesta rozhodlo priniesť NTM do Zlatých Moraviec. Ako ďalej
Predáč povedal, Národný týždeň manželstva chce vytvoriť priestor a byť impulzom
pre všetkých manželov, aby si našli čas jeden
pre druhého a vniesli novú dynamiku, impulzy pre rozvoj ich manželskej lásky.
„Zlaté Moravce sme sa rozhodli zapojiť do
Národného týždňa manželstva preto, lebo
žijeme práve tu a veríme, že takéto podujatie
môže byť prínosom nielen pre manželov,
ale aj pre naše mesto,“ vysvetľuje zlatomoravský aktivista.

svadobnými obrúčkami alebo občianskymi
preukazmi budú mať paušálnu 15 % zľavu
na obed alebo večeru (zľava sa nevzťahuje
na obedové menu). Reštaurácia Restaurant
Fáro si uctí manželov tak, že poskytne za
každý rok ich spoločného manželstva zľavu
1 % z objednaného obeda alebo večere (zľava sa nevzťahuje na obedové menu a dĺžku
svojho manželstva preukážu sobášnym listom alebo jeho kópiou). Zľava 1 % za každý
rok spoločného života čaká manželov aj v
reštaurácii U Petyho.
Hotel Eminent sa do NTM zapojil tým, že
manželskému páru, ktorý príde na obed
alebo na večeru a preukáže sa obrúčkami
alebo občianskym preukazom poskytne v
cene objednaného jedla pre každého kávu
a zákusok. Do NTM sa zapojil aj Hokejový
klub Zlaté Moravce. Manželským párom,
ktoré si prídu zakorčuľovať spoločne v čase
pre verejnosť a preukážu sa obrúčkami dáva
100 % zľavu zo vstupného.

Zľavy pre manželské páry

Čo všetko sa u nás bude diať?

Podľa vyjadrenia LPP sa so zámerom oceniť tých, ktorí spoločne kráčajú v dobrom aj
v zlom, rozhodli do NTM zapojiť aj viaceré
zlatomoravské reštauračné a športové prevádzky. Od 13. do 19. februára pripravili pre
manželov rôzne zaujímavé zľavy.
Manželia, ktorí prídu spoločne stráviť čas
vo dvojici do hotela ViOn a preukážu sa

Do NTM sa zapojila aj Katolícka cirkev. Veriaci manželia si môžu pri svätých omšiach v
nedeľu, 19. februára o 10.00 hod. v dolnom
kostole a o 11.00 hod. vo farskom kostole
obnoviť svoj manželský sľub a prijať požehnanie. Ako informuje občianske združenie
LPP, v túto nedeľu sa bude v Zlatých Moravciach konať v jedálni SOŠ technickej na

Keďže NTM sa každoročne snaží byť kreatívna kampaň, manželské páry sa môžu
tešiť aj na zaujímavý darček. Pripravené sú
symbolické ŠPZ-tky, ktoré si ľudia môžu
umiestniť do svojho auta. Manželia si do
nich môžu vpísať svoje krstné mená a ak
chcú, tak aj počet rokov trvania ich manželstva. „Symbolické ŠPZ budú k dispozícií
u všetkých partnerov NTM a dobrovoľníci
ich v priebehu týždňa budú rozdávať po
meste,“ dodal Predáč.

Rozdiel oproti minulosti
Porovnávať minulosť so súčasnosťou je
vždy veľmi ťažké. To sa týka aj manželstiev.
Jozef Predáč napriek tomu tvrdí, že sme sa
vo vzťahoch v jednej veci predsa len pohoršili. Podľa jeho slov, keď v minulosti vznikol v
manželstve nejaký problém, manželia akoby mali väčšiu motiváciu aj silu zabojovať o
svoj vzťah, dnes vraj od problémov radšej
utekajú.
„Ľudia či žijú v Zlatých Moravciach alebo
v Bratislave, dnes žiaľ vnímajú rozvod ako
bežnú súčasť života, a to je chyba. Ak zmeníme svoj postoj a rozvod budeme vnímať
nie ako bežnú vec, ale ako tragédiu lásky
dvoch ľudí, budeme na dobrej ceste k tomu,
aby bolo každoročne rozvodov menej,“ dodal na záver.
Peter Klimant
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Návšteva Židov z Ameriky
Do Zlatých Moraviec zavítala vzácna návšteva z USA. Prišli k nám viacerí
členovia židovskej rodiny Furchgott-Roth, ktorej korene pochádzajú práve
z nášho mesta. Do Moraviec prišli vzdať úctu svojim predkom.
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prezradil, v detstve počúval veľa pekných príbehov o našom meste. „Všimol som si, že erb mesta Zlaté Moravce má Dávidovu hviezdu. To mi
bude vždy pripomínať, a dúfam, že
aj miestnym obyvateľom, že židovská
komunita bola a vždy bude súčasťou
Zlatých Moraviec,“ povedal na záver
stretnutia.
Americká návšteva sa v Zlatých Moravciach zdržala jeden deň. Po uvítaní v priestoroch MSKŠ ich kroky
smerovali na zlatomoravský židovský cintorín, kde vzdali úctu svojim
predkom.

Neľahký osud rodiny

Členovia rodiny Furchgott-Roth.

Približne dvadsať členov židovskej rodiny Furchgott-Roth, ktorá žije v USA,
dorazila do Zlatých Moraviec 29. decembra 2016. Do nášho mesta sa prišli pokloniť svojim predkom, ktorí sú
pochovaní na miestnom židovskom
cintoríne.

Potomkovia obchodníkov
„Sú to potomkovia významnej obchodníckej rodiny Furchgottovcov, ktorá tu žila. Vlastnili prvý obchodný dom
v Zlatých Moravciach. Počas druhej
svetovej vojny však boli ako židia prenasledovaní,“ povedal miestny aktivita
Ľudovít Chládek, ktorý prišiel taktiež
privítať návštevu z Ameriky.

Dojatie z privítania
Furchgott-Rothovci neskrývali radosť z ich vrúcneho prijatia v našom
meste. „Neviem ani slovami vyjadriť,
ako som neskutočne dojatý tým, ako
ste nás tu privítali. Môj otec vždy, keď
rozprával o Zlatých Moravciach, tak
sa usmieval, teraz už chápem prečo,“ vyjadrila sa hlava rodiny -Harold
Furchtgott-Roth, ktorého otec, jeho
dve tety, starí aj prastarí rodičia žili
v Zlatých Moravciach. On sám však
v Moravciach nežil a nikdy pred tým
ich ani nenavštívil. Ako však ďalej

Uvítanie v Moravciach
Ich oficiálne uvítanie sa uskutočnilo
v obradnej sále Mestského strediska
kultúry a športu (MSKŠ) za prítomnosti primátora Dušana Husára. „Hlboko
sa skláňam pred všetkými zosnulými
a potomkami Zlatomoravskej židovskej
komunity a ďakujem všetkým, ktorí sa
starajú o ich večnú pamiatku. Našim
vzácnym hosťom ďakujem za to, že
prišli medzi nás,“ povedal. Na stretnutí vystúpil aj zlatomoravský zmiešaný
spevácky zbor Carmina Vocum.

Harold Furchtgott-Roth

St a r í ro d i č i a H a ro l d a Fu rc htgott-Rotha sa tesne pred vojnou,
v roku 1938, uchádzali o emigráciu
do zahraničia. Podarilo sa im však
získať iba jedno vízum, vďaka ktorému poslali Haroldovho otca do USA.
„Moje dve tety, ktoré tu zostali, sa
ukrývali v Bratislave, neskôr v Maďarsku. Ešte pred koncom vojny ich
však nacisti chytili a odviedli do Terezína. Pri tom, ako ich chytili, zavraždil mojich starých rodičov,“ opisuje smutnú minulosť svojej rodiny
Harold Furchtgott-Roth. Ako ďalej
prezradil, jeho tety vojnu prežili, po
porážke nacistov sa dokonca vrátili
do Zlatých Moraviec. Po príchode
komunistov k moci, však aj ony naše
mesto definitívne opustili.

Peter Klimant
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Dejiny zlatomoravskej Mestskej nemocnice
Naša mestská nemocnica zažíva v tomto období veľké zmeny. Od prvého
januára sa oficiálne zmenila z príspevkovej organizácie mesta na akciovú
spoločnosť. Jej cesta k tomuto bodu bola pritom dlhá a komplikovaná. Prečítajte si dejiny zlatomoravského špitálu od jeho vzniku až po súčasnosť...
Zlaté Moravce boli sídlom Tekovskej
župy od roku 1863. Mesto malo v tomto období značné nedostatky v zdravotníckej a lekárskej starostlivosti. Ani
blízke okolie neponúkalo v druhej polovici 19. storočia žiadne profesionálnejšie zdravotnícke zariadenie. Silneli
u nás preto ohlasy, ktoré žiadali výstavbu župnej nemocnice.

Prvá nemocnica
v Chyzerovciach
Na základe týchto ohlasov sa na zasadnutí župného predstavenstva, ktoré
sa konalo dňa 23. júna 1863, rozhodlo
o zrealizovaní zbierky na založenie novej nemocnice. Vznikol špeciálny výbor,
ktorý mal celú vec vo svojej réžii. Výbor
oslovil i predstavenstvo Rádu sestier
svätého kríža vo Švajčiarsku s požiadavkou, aby boli do Zlatých Moraviec
vyslané rádové sestry, ktoré by tu pomáhali s chorými. Rád súhlasil.
Veci okolo vzniku novej nemocnice sa
tak dali veľmi rýchlo do pohybu. Otvorená bola už 16. novembra 1863 v dome
v Chyzerovciach, ktorý patril župe. Išlo
o všeobecnú nemocnicu, ktorá nemala špecializované oddelenia. V prvom
roku sa tu liečilo len šesť pacientov.
Ich počet však postupom času narastal.
V nasledujúcom roku ich už bolo 112.
Priestory domu však neboli úplne vyhovujúce, šlo totiž o malú budovu. Župa
preto hľadala vhodné priestory pre výstavbu novej nemocnice. Tie sa aj našli.

Presťahovanie
do Moraviec
Nemocnica sa z Chyzeroviec presťahovala do Zlatých Moraviec koncom
roku 1874. Svoje sídlo našla v dome
Lipovnických, ktorý bol zakúpený od
grófa Viliama Migazziho. Tento dom
sa už nachádzal v súčasnom nemocničnom areáli. Prví pacienti tu boli prijatí presne 1. januára 1875. Šlo v poradí o štvrtú župnú nemocnicu, ktorá

vznikla na území dnešného Slovenska.
Zlatomoravská nemocnica sa v ďalšom období postupne rozrastala. Pribúdali nové budovy a s nimi aj jednotlivé odborné oddelenia. V roku 1877
bol v Zlatých Moravciach zriadený prvý
zdravotnícky obvod. V tomto čase bolo
v nemocnici ročne hospitalizovaných
okolo 400 pacientov.
V prvých rokoch fungovania nemocnice tu pôsobila významná osobnosť
zdravotníctva – Dr. Ľudovít Benkö. Bol
hlavným župným lekárom, ktorý sa zaslúžil o celkový rozvoj nemocnice a významnú úlohu zohral aj pri jej zakladaní.
Za svoje zásluhy v oblasti zdravotníctva
v Tekovskej župe dokonca získal v roku
1893 titul kráľovského lekárskeho radcu.

Nemocnica po
zrušení župy
V roku 1922 zanikla Tekovská župa.
Zlatomoravská nemocnica sa tak zmenila zo župnej na okresnú pre okres
Zlaté Moravce. V ďalších rokoch pokračoval rozvoj nemocnice. Postupom
času tu pribúdali ďalšie oddelenia ako
napríklad gynekologicko-pôrodné
oddelenie, detské oddelenie či krčné, nosné, ušné oddelenie. Nedochádzalo však k výstavbe nových budov,
tak ako to bolo v iných slovenských
nemocniciach, potrebné priestory
sa získavali rekonštrukciou často nevhodných objektov. V roku 1949 bola
zriadená takzvaná stará poliklinika,
v ktorej boli ordinácie obvodných lekárov. Dnes v tejto budove sídli Mestský úrad.
Nemocnica v Zlatých Moravciach
bola okresnou do roku 1960, kedy novým územným usporiadaním zlatomoravský okres zanikol a bol pričlenený
do okresu Nitra. Naša nemocnica sa
stala satelitným zariadením pre Okresný ústav národného zdravia Nitra. Tým
však začala postupne strácať na význame. Viaceré oddelenia boli zrušené.

Moderná éra nemocnice
Rok 1989 bol pre nemocnicu významný. Otvorená bola totiž nová poliklinika, ktorá na rovnakom mieste funguje
dodnes. Na začiatku 90-tych rokov vznikla i stanica rýchlej zdravotnej pomoci. Od
začiatku roka 1992 sa Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce stala samostatným
právnym subjektom. V tomto období
začali postupne pribúdať nové ambulancie, ako napríklad hematológia či kardiologická ambulancia. Nemocnica sa opäť
snažila nadobudnúť širšie spádové postavenie, ktoré v 60-tych rokoch stratila.
Pod názvom Mestská nemocnica prof.
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce začala fungovať od 1. 1. 2003 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce. Rudolf Korec bol významný slovenský
lekár, rodák z obce Klíž, ktorý zmaturoval
na gymnáziu v Zlatých Moravciach.
Nemocnica má v súčasnosti tri lôžkové
oddelenia s 95-timi lôžkami, tri nelôžkové oddelenia a osem ambulancií. V roku
2016 sa ju však zlatomoravskí poslanci
rozhodli transformovať z príspevkovej organizácie mesta na akciovú spoločnosť,
nakoľko spôsobovala mestu dlhodobo
veľké finančné problémy. Od 1. januára
2017 je tak náš mestský špitál oficiálne
akciovkou, ktorej akcie vlastní spoločnosť
Agel SK a.s.. Mestu však aj naďalej ostal
majetok nemocnice. Oficiálny názov sa
od januára taktiež zmenil, skrátil sa len
na Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce.
Meno Rudolfa Korca bolo vynechané.
Zdroj: Bátora, M. – Zaťko, M.: Zlaté Moravce. Zlaté Moravce 1998, s.303-312
Peter Klimant
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Rozhovor so zlatomoravským gitaristom Martinom Vagom
Mladý 23-ročný hudobník Martin Vago patrí medzi najvýraznejšie osobnosti zlatomoravskej hudobnej scény.
Hudbe sa venuje už od svojich trinástich rokov. Je členom viacerých kapiel, medzi ktorými nechýba známe rockové
zoskupenie Inside. S touto skupinou v januári vydal nový videoklip k titulnej skladbe ich nového albumu Na vlnách.
Pri tejto príležitosti sme ho vyspovedali v rozhovore.
Bánovský . Dokopy nás dal bas gitarista Drgi,
ktorý mi zavolal, že by chcel zbúchať kapelu, tak sme sa stretli a prehodnotili, akým
smerom by sme sa chceli uberať a výsledok
už poznáte. Do sveta sme vypustili už naše
druhé CD a niekoľko klipov. Najnovší je k titulnej piesni nového albumu „Na vlnách“. Ako
kapela sme si sadli, dá sa povedať, že vo všetkom. Beriem to trošku aj ako osud, pretože
pred tým, ako sme sa dali dokopy, sa mne,
Joeymu a Maťovi rozpadli kapely. Goran sa
vtedy venoval niečomu inému.

Martin Vago
Ako dlho sa už venuješ hudbe?
Hudbu som začal vnímať už v útlom veku,
ale venovať som sa jej začal približne v trinástich rokoch, vtedy som začal hrať na gitare
ako samouk.
Koľko hodín denne cvičíš?
Tak snažím sa čo najviac, cvičil som v škole
osem hodín denne, ale nakoľko mi to už pracovné povinnosti nedovolia, minimálne tie
tri – štyri hodiny denne sa snažím dodržať ,
pretože okrem cvičenia na gitare aj skladám
hudbu a píšem texty.
Viem, že máš rozbehnuté viaceré hudobné projekty. Kde všade hráš?
Momentálne pôsobím v kapelách INSIDE
a Creed of moon.
Porozprávaj nám bližšie o skupine Inside. Ako dlho už funguje a kto vás dal
dokopy?
S kapelou fungujeme od apríla roku 2013.
Aktuálne kapelu tvoria štyria švárni junáci.
Post speváka zastupuje Goran Janík, bas gitara Martin Drgoňa, bicie nástroje Joey Bánovský a gitara Martin Vago (ja). Od tej doby
sme vystriedali niekoľko bubeníkov. Náš aktuálny a veríme, že už aj stály bubeník, je Joey

Dá sa povedať, že Inside je tvoja najväčšia srdcovka zo všetkých projektov,
v ktorých pôsobíš?
Momentálne pôsobím v dvoch kapelách,
a to v kapele Inside a Creed of Moon. Najviac energie a svojho voľného času venujem
kapele Inside. Je to už rozbehnutá kapela, s
ktorou sa nám momentálne dosť darí, čomu
sa veľmi teším. Zatiaľ čo Creed of Moon je
veľmi čerstvý projekt, ale aj napriek tomu sa
nám podarilo za tak krátky čas, čo fungujeme, nahrať tri slušné demá a dva videoklipy
a samozrejme pracujeme na nových songoch. Okrem toho s Kristínkou Mečko mám
aj unplugged projekt.
Aké najväčšie úspechy ste s chalanmi
dosiahli?
Je ich viac, ale asi taký najčerstvejší a najnovší je, že sme vyhrali celoslovenskú súťaž
súboja kapiel s názvom „Činuba súboj kapiel“,
ktorej sa zúčastnilo približne dvesto kapiel
a päťdesiat bolo vybraných. Nám sa podarilo prebojovať sa až do semifinále a následne
do finále, v ktorom sme sa stali absolútnymi
víťazmi. Na základe tejto výhry sme dostali
možnosť nahrať náš druhý album „ Na vlnách“ plus videoklip, ktorý ešte len chystáme ku skladbe „Padlí anjeli“. Medzičasom
nám vyšiel tak isto videoklip k titulnej piesni
albumu, a to ku skladbe „Na vlnách“. Okrem
toho sme vyhrali aj turné, takže okrem výherného turné Činuba chystáme aj svoje
tour Na vlnách.

Ako sa realizovalo natáčanie videoklipu k piesni Na vlnách?
Natáčalo sa nám veľmi dobre. Rozdelili
sme to na dve časti, zábery z nášho cvičiska, teda skúšobne a zábery z nášho krstu.
Ak ste sa ho teda zúčastnili, možno sa vo
videu nájdete. Za klip je zodpovedný úžasný kameraman Jakub Chochula, ktorý jednoznačne potvrdil, že patrí medzi špičku vo
svojom obore.
Vieš nám povedať nejaké bližšie
detaily?
Kapelné zábery budú točené na streche
budovy vo večernej Bratislave a klip bude
ponúkať kontrasty zhýralej spoločnosti, ktorá si nič a nikoho neváži a naopak ľudí, ktorí
padli až na samotné dno...
Text tejto piesne, podobne ako aj
mnohých iných, si napísal ty. Čo ťa inšpirovalo pri jeho tvorbe?
Inšpirovali ma ľudia. Pieseň vypovedá
o tom, že kto padne na samotné dno pre
nejaké životné zlyhanie, má stále možnosť
vstať a dostať sa opäť do hniezda, z ktorého
vypadol ďalej. Poukazuje na diametrálne
rozdiely v spoločnosti, absolútnu chudobu
a maximálne bohatstvo.
Rok 2017 je na svojom začiatku. Na
aké novinky sa môžu tešiť fanúšikovia
skupiny Inside?
Momentálne chystáme svoje turné Na
vlnách a okrem toho turné, ktoré nám
chystajú chalani z Činuby. Chystáme taktiež veľkolepý koncert, ktorý bude spojený
so speváckymi zbormi a samozrejme veľa
koncertovať.
Je podľa teba ťažké preraziť na slovenskej hudobnej scéne?
Neriešim to. Hrám pre ľudí a ak naša hudba
pomôže zmeniť život k lepšiemu aspoň jedinému človeku, tak to beriem ako prerazenie.
Peter Klimant
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Toč sa, toč sa kolovrátok
Pradenie vlny na Slovensku má dlhú tradíciu, ktoré bolo kedysi významnou spoločenskou udalosťou. Priasť sa začínalo
začiatkom novembra a končilo na fašiangy.
Tkanivo sa pripravovalo doma. Spracovávalo sa a spriadalo do nití pre tkanie plátna na odevy, kobercov a iné spoločenské
využitie.
Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
opäť ožilo starou ľudovou tradíciou. Dňa
24. januára 2017 v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a Speváckym súborom Zlatomoravčianka pripravilo pre
žiakov základných škôl a širokú kultúrnu
verejnosť ukážku pradenia ľanu na kolovrátku. Na tradičnej tvorivej dielni pod
názvom Toč sa, toč sa kolovrátok, lektorka

Drotári včera a dnes
Naši drotári boli kedysi vychýrení
majstri svojho remesla. Opravovali
hrnce, poškodený riad a vyrábali úžitkové predmety z drôtu a plechu po
celom svete. História tohto ušľachtilého remesla siaha do 18. storočia,
k torého kolískou bolo Slovensko.
V súčasnosti sa už hrnce neplátajú
a nijako neopravujú, ale novodobí remeselníci z tohto materiálu vytvárajú
obdivuhodné umelecké predmety.
Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Galériou Drotárie otvorilo dňa 16. januára 2017

múzea pani Viera Tomová privítala manželov Bielych a Emíliu Partlovú z Klubu dôchodcov Jedľové Kostoľany, riaditeľa Ponitrianskeho múzea v Nitre Antona Števka
a Štefana Doskoča zo Zlatna.
Majsterka tkáčskeho remesla pani Ľudmila Biela a Emília Partlová, zasvätila účastníkov kultúrneho podujatia do tajov jedného z najstarších ľudových remesiel,
ktoré sa zachovalo dodnes. Vlna sa priadla väčšinou na vretene. Vlákna z kúdele sa
vyťahujú, skrúcajú a potom namotávajú na
vreteno. Práca na kolovrátku je pomerne
jednoduchá a zaujímavá. Kultúrne podujatie bolo obohatené aj o malú prezentáciu ľudovej tvorby z tkáčskej dielne pani
Bielej a Partlovej, ako aj Márii Pekárovej

zaujímavú výstavu umeleckých výrobkov najmä drotárov bratislavského klubu Džarek, ktoré zozbieral
Peter Kurhajec. Okrem tradičných
úžitkových predmetov, ktoré kedysi
podomoví majstri v domácnostiach
opravovali a už patria do histórie, na
výstave sa prezentujú svojou súčasnou umeleckou tvorbou aj profesionálni drotári.
V ýstava Drotári včera a dnes
v priestoroch Mestského múzea
v Zlatých Moravciach, ktorá sa stretla
s veľkým záujmom širokej kultúrnej
verejnosti, bude otvorená do 15. marca 2017. Zručnosť našich majstrov
drotárov s takmer tristo ročnou
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z Chyzeroviec, ktorá svoje krojované bábiky zaodieva do šiat z tkaných látok.
Zaujímavá bola i ukážka rôznych tkáčskych prípravkov v miniatúrach, ktoré na
podujatie priniesol drevorezbár Štefan
Doskoč. Návštevníkom porozprával celý
technologický postup výroby tkaniny, od
siatia konope a ľanu, až po získavanie nite
z priadze na kolovrátku. Ľan sa zbieral asi
v polovici augusta, česal na rafadle, močil a
sušil na slnku. Dreveným tĺkom a trepaním
sa zbavoval kôrovej vrstvy, česal a podľa
kvality triedil. Ten najkvalitnejší sa priadol
do nite a tkal.
Anton Števko v zaujímavom rozprávaní
priblížil históriu tkania na kolovrátku, ktoré
siaha niekde do neolitu a bolo najstarším
remeslom, aké ľudia vynašli. Prvý kolovrátok bol pravdepodobne vynájdený v Indii
a jeho stálym zdokonaľovaním sa pradenie
zjednodušilo. Na Slovensku sa na pradenie vlny používal vretenový kolovrátok,
asi od 14. storočia a najmä od 20. rokov
18. storočia. Pradenie a tkanie bola väčšinou záležitosť žien aj vo vyšších šľachtických rodinách. Počas tzv. dievockých dní
sa na priadkach zúčastňovali aj mládenci.
Tieto dni sa využívali aj na spoločenské
hry a zábavu.
Oživenie starej ľudovej tradície sa nieslo
v príjemnej atmosfére pri speve a tanci so
Speváckym súborom Zlatomoravčianka
pod vedením harmonikára Vladimíra Rumanka. Organizátor kultúrneho podujatia
nezabudol ani na malé pohostenie.
Anton Kaiser

tradíciou vzbudila veľký záujem aj
u žiakov základných škôl. Na naše
slovenské ľudové tradície môžeme
byť právom hrdí.
Anton Kaiser
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Novoročný koncert

Tancovačka v [ZM]

V obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ) sa
v polovici januára konal Novoročný koncert. Na svoje si prišli najmä
priaznivci vážnej hudby. Divákom sa
predstavili uznávaní umelci.
Občianske združenie Inveniov spolupráci s mestom Zlaté Moravce, MSKŠ a hotelom Eminent si pre Zlatomoravčanov
pripravilo Novoročný koncert, ktorý sa
uskutočnil v budove kaštieľa Migazziovcov v sobotu, 14. januára.
V zaplnenej obradnej sále vystúpil huslista Peter Michalica a klaviristka Viera Bartošová–Doubková. Ide o umelcov, ktorí
sú v hudobných kruhoch dobre známi
doma i v zahraničí.

Známy doma i v zahraničí
Peter Michalica patrí k najvýznamnejším
medzinárodne renomovaným reprezentantom slovenského koncertného umenia. Je laureátom významných medzinárodných súťaží, držiteľom mnohých cien
a čestných ocenení. Vystupoval už vo

viac ako tridsiatich krajinách na štyroch
kontinentoch. Jeho repertoár siaha od
baroka až po súčasnosť.

Vyučuje v Bratislave
Viera Doubková-Bartošová koncertuje
doma i v zahraničí ako sólistka a komorná hráčka. Predstavila sa na viacerých
hudobných festivaloch, spolupracovala
s rôznymi známymi sólistami a hudobnými telesami. Pedagogicky pôsobí na
Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave.
Peter Klimant

Akcia určená nielen pre priaznivcov
folklóru, ale pre všetkých, ktorí majú
radi tanec a živú hudbu. Táto tanečná
zábava sa bude v Zlatých Moravciach
konať už po druhýkrát, tento raz však
18. februára 2017 (sobota) so začiatkom o 20.00 hod. v Kultúrnom dome
v Chyzerovciach. Zábava začne školou
tanca, kde sa aj úplní laici naučia základy a charakter ľudového tanca regiónu Liptov. Po nej bude do tanca hrať
Podjavorská muzika z Pliešovskej kotliny, ktorá čerpá z tradičnej slovenskej
ľudovej hudby, ale aj rómskej ľudovej
hudby. Okrem školy tanca je pripravený ešte program, ktorý teraz ešte nebudeme prezrádzať. V cene vstupného, ktoré sa odvíja od toho, či prídete
v kroji, je zahrnutý aj nealkoholický
nápoj. Je to jedinečná príležitosť obliecť
si niečo, čo väčšina z nás možno na
sebe ešte nikdy nemala, alebo aspoň
nenosí každý deň.
Občerstvenie si bude možné zakúpiť samostatne priamo v priestoroch
kultúrneho domu. Tešíme sa na Vás!
BR

Zvláštni ľudia. Katastrofy ľudského tela
Ľudí s hendikepom, ktorých život bol v spoločnosti neľahký, no i napriek tomu sa preslávili práve vďaka anomáliám
na svojom tele, predstaví výstava Zvláštni ľudia. Katastrofy ľudského tela, ktorá bude otvorená od 27.2. – 5.3.2017 v
priestoroch Mestského múzea a v podzemných priestoroch Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.
Aj v súčasnosti medzi nami žije veľa ľudí
s rôznym druhom a stupňom postihnutia, ktorí sa vďaka programu integrácie
do spoločnosti postupne začleňujú. Neustále vzniká množstvo zariadení a nadácií, ktoré týmto ľudom s vrodenými
chybami pomáhajú. V minulosti však boli
odkázaní sami na seba. Ľudia sa ich stránili, lebo svojim zovňajškom vystupovali
z davu. Vďaka obrovskej vnútornej sile
a odhodlaniu vzoprieť sa osudu, ktorý sa
s nimi kruto zahral, prezentovali svoju jedinečnosť ako dar. Pracovali v cirkusoch
a panoptikách, naučili sa kúskom, ktoré vzbudzovali ešte viac zvedavosť ľudí
a vďaka tomu sa preslávili.
Mestské múzeum v Zlatých Moravciach, pobočka Ponitrianskeho múzea

v Nitre pripravilo v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu v Zlatých Moravciach v priestoroch múzea
a podzemných priestoroch kaštieľa výstavu 25. verných voskových napodobenín

ľudí, ktoré vytvorili umelci v petrohradskom múzeu podľa dobových prameňov.
Jednotlivé voskové figuríny sú prepracované do najmenších detailov s použitím
lekárskych očných a zubných implantátov, či pravých ľudských vlasov. Výstava
ponúkne možnosť spoznať muža s troma
očami trpiaceho vrodenou chybou, ktorá spôsobila rozdvojenie tváre, sovieho
muža, ktorý dokázal otočiť hlavu o 180
stupňov vďaka zdeformovaným krčným
stavcom, či siamské dvojčatá a iné.
Počas trvania výstavy od 27.2. – 5.3.2017
bude expozícia múzea zatvorená, zmenia
sa i otváracie hodiny od 10.00. – 18.00
hod. i v soboru a nedeľu.
Mgr. Ľubica Packová-Zahradárová
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PONUKA  NA  PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
VO  VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU
PRIAMEHO PRENÁJMU

PROGRAM KINA TEKOV

Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté
Moravce SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o celkovej výmere 21,00 m2 (skladové priestory o výmere 18 m2,
ostatné nebytové priestory /podiel na sociálnom zariadení/ o výmere 3 m2) v budove
so súpisným číslom 2392 (nízka administratívna budova) na Ul. Župnej v Zlatých Moravciach na pozemku - parcela KN reg. „C“, č. parcely 658/9 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: sklad,
ostatné účely,
n nebytové priestory v budove so súpisným číslom 1330 (Administratívna budova)
na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach na pozemku - parcela KN reg. „C“,
č. parcely 1129/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) - LV č. 3453 - nebytový
priestor na I. poschodí nehnuteľnosti o celkovej výmere 26,86 m² (kancelária č. 113 – 22,26
m2, ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/ – 4,60 m2), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária, ostatné účely.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. 02. 2017 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov 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

Vážení občania,
Slovenské elektrárne pre vás pripravili kalendár na roky 2017-2018 s príručkou na ochranu
obyvateľstva v ochrannom pásme Atómovej
elektrárne Mochovce. Kalendáre sú určené
občanom Zlatých Moraviec (1 ks pre domácnosť). Môžete si ich prevziať na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach, Ul. 1. mája 2, vo
vestibule budovy počas stránkových hodín
úradu v termíne do 31.marca 2017.

n

Všetko alebo nič - 1.-4.-5.-6.-7.-15.
2. 2017 - streda 19.00, sobota 19.00,
nedeľa 19.00, pondelok 17.00, utorok
18.00, streda 19.00 - 4 €
n Kruhy - 2.-3. 2. 2017 - štvrtok 18.00,
piatok 17.00 - 4 €
n Psia duša -3.-4.-5. 2. 2017 - piatok 19.00,
sobota 17.00, nedeľa 17.00 - 4 €
n Päťdesiat odtieňov temnoty - 9.10.-11.-12.-13.-17.-18. 2. 2017 - štvrtok
18.00, piatok 19.00, sobota 19.00,
nedeľa 18.00, pondelok 18.00, piatok
17.00, sobota 20.00 - 4 €
n Lego Batman vo filme - 10.-11.-12.-18.19. 2. 2017 - piatok 17.00, sobota 17.00,
nedeľa 16.00, sobota 16.00, nedeľa 16.00
-4€
n Mlčanie -16.-17. 2. 2017 – štvrtok 18.00,
piatok 19.00 - 4 €
n T- 2 Trainspotting - 18.-19. 2. 2017
sobota 18.00, nedeľa 18.00 - 4 €
n Lion - 21.-22. 2. 2017 – utorok 18.00, streda 19.00 - 4 €
nBodi: psia superstar - 24.-25.26.2.2017 – piatok 16.00, sobota 16.00,
nedeľa 16.00 - 4€
n Muzzikanti - 24.-25.-26. 2. 2017 – piatok
18.00, sobota 18.00, nedeľa 18.00 - 4 €
n John Wick 2 - 24.-25. 2. 2017 – piatok
20.00, sobota 20.00 - 4 €
n Paterson - 27. 2. 2017 – pondelok
18.00 - 3 €
n Posledná kráľ - 28. 2. a 1. 3. 2017
utorok 18.00, streda 19.00 - 4 €

Inzercia
Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, kŕmidlá
a napájačky, robíme rozvoz po celom
Slovensku, viac na www.123nakup.eu.
tel. 0907181800
06/2017
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Opustili nás
	Terézia Sečkárová
nar. 1952 zom. 21.12.2016
 
Mária Gregorová
nar. 1936 zom. 26.12.2016
 
Anton Grohmann
nar. 1936 zom. 30.12.2016
 
Marcela Ridrichová
nar. 1965 zom. 29.12.2016
 
Ivana Czillingová
nar. 1979 zom. 31.12.2016
 
Anna Ondrušková
nar. 1949 zom. 01.01.2017
 
Dušan Margus
nar. 1961 zom. 01.01.2017
 
Viliam Bužik
nar. 1946 zom. 08.01.2017
 
Dominik Kaštíl
nar. 1955 zom. 08.01.2017
 
Ján Babocký
nar. 1939 zom. 05.01.2017
 
Jozef Čulík
nar. 1966 zom. 01.01.2017
 
Mária Adamcová
nar. 1956 zom. 14.01.2017
 
Michal Weis
nar. 1922 zom. 13.01.2017
 
Ing. Marián Blaha
nar. 1939 zom. 20.01.2017
 
Madaléna Holecová
nar. 1931 zom. 19.01.2017

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Spomienka
Edita Kühtreiberová

Zastalo srdce, utíchol hlas, zaplakal
každý, kto Ťa mal rád. Len ten, kto stratil
toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť, žiaľ a strata. Keď si bola s nami,
Tvojim krédom bola viera, nádej a láska.
Tvoj humor a potreba pomáhať
vždy pri srdci hriala. Tvoj dotyk bol vždy
ochranou a oporou, s Tebou bol vždy veselší svet. Len smútok, žiaľ a slzy v očiach
ostali nám, keď Teba niet. No v spomienkach a zážitkoch zostaneš tu s nami. Aj
každý deň keď odchádza, nezabúdame
na chvíľu, že si tu s nami.
Dňa 6. januára 2017 uplynul rok
od smrti našej mamičky,
babky, sestry.

Mestské stredisko kultúry
a športu
Program na mesiac február

Sobáš 07.01.2017
Martin Višňák – Zlaté Moravce a Lenka Králiková – Ivanka pri Dunaji,
sobáš bol v Zlatých Moravciach
Sobáš 14.01.2017
Štefan Herda – Beladice a Mgr. Martina Pajerská – Zlaté Moravce,
sobáš bol v Zlatých Moravciach

Spomienka
Len kytičku kvetov z lásky Ti na
hrob môžeme dať, pokojný večný
spánok Ti vrúcne priať a s bolesťou
v srdci na Teba spomínať.
Dňa 6. februára 2017 uplynie
desať rokov, čo nás navždy
opustila moja manželka, mamička,
stará mama, svokra, svatka.

Ľubomíra Kováčová.

04/2017

Povedali si spoločné
áno
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n 14. február 2017 o 18.00 hod. (v utorok) - divadelná sála MSKŠ Zlaté Moravce - divadelné predstavenie - komédia
„Rodinný prievan“, vstupné 13 eur
n 26. február 2017 o 18.00 hod. (vo štvrtok) - divadelná sála MSKŠ Zlaté Moravce - hudobný program „Cigánski diabli“,
vstupné 13 eur
n 28. február o 16.00 hod. (utorok) – divadelná sála MSKŠ Zlaté Moravce – kultúrny program FS Zlatňanka a materské
školy - Fašiang - Pochovávanie basy
Pripravujeme:
n 8. marec 2017 o 16.00 hod. (v stredu) - divadelná sála MSKŠ Zlaté Moravce
– kultúrny program so sólistami Donského kozáckeho chóru a Carminy Vocum vstupné zdarma

S láskou spomína
manžel, deti s rodinami.
03/2017

Spomienka
Ako tíško žila, tak tíško aj
odišla, skromná vo svojom
živote, veľká vo svojej dobrote.
Dňa 19. februára uplynie desať
rokov, čo od nás navždy
odišla moja drahá manželka,
matka, svokra.

Mária Kuťková.
Kto ste ju poznali, venujte jej
prosím Vás tichú spomienku.
Smútiaca rodina
05/2017
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KPH HOKO Zlaté Moravce
Halovú sezónu 2016/17 sme začali hrať v novembri 2016 a končí v polovici marca.
Do súťaže sme prihlásili kategórie U10; U12; U14; U16 a ženy. Našu najlepšiu kategóriu
U14 v tomto ročníku pre nízky počet tímov neotvorili. U10 je kategória, kde sa hrá 10
kôl a na každé kolo sa môže prihlásiť ľubovoľný počet tímov. Každé kolo je samostatne vyhlasované a deti sú vždy odmenené vecnými cenami. (Ceny dodáva Slovenský
zväz pozemného hokeja).
Deti majú odohrať ešte posledné dve kolá. U12 a U16 sú na 3. mieste zo štyroch tímov. Tu sa môže poradie ešte pomiešať a v poslednom kole sa bude tvrdo bojovať
o strieborné medaily. Ženy sa v poslednom kole pobijú o titul majstra. Zaostávajú za
klubom z Rače o skóre.
Zuzana Jakabová

Výzva na podanie návrhov
na ocenenie najúspešnejších športovcov Mesta Zlaté
Moravce za rok 2016
Mesto Zlaté Moravce aj v roku 2017 ocení najúspešnejších športovcov mesta za
rok 2016.
Podujatie sa bude konať pod záštitou
primátora Mesta Zlaté Moravce PaedDr.
Dušanom Husárom.
Kategórie na ocenenie:
l Jednotlivci seniori
l Jednotlivci juniori
l Kolektívy seniori
l Kolektívy juniori
l Zdravotne oslabení športovci (jednotlivci a kolektívy spolu)
l Združenie technických a športových
činností (jednotlivci a kolektívy spolu)
l Tréneri
l Ocenenie primátora mesta za celoživotný prínos v oblasti športu
Kritériá pre nomináciu:
l úspešná reprezentácia mesta
Návrh na ocenenie musí obsahovať:
l meno a priezvisko športovca
l fotografia v elektronickej podobe (zo
športového zápolenia alebo na stupni víťazov)
l názov TJ alebo športového zväzu
(ak zaň súťaží)
l adresu a telefónny kontakt
l dosiahnuté úspechy za rok 2016
Návrhy na ocenenie športovcov
je potrebné zaslať elektronicky na
e-mail: danusa.holla@zlatemoravce.eu
do 1. marca 2017.

Výsledky za mesiac január:
Kateg.

Domáci

-

Hostia

U10

KPH HOKO ZM

. KPH Rača

1:2

U10

KPH HOKO ZM

. ŠK Šenkvice Levy

4:6

U10

ŠK Šenkvice Tigre
KPH HOKO ZM
HC Nová Dubnica
KPH HOKO ZM
ŠK Šenkvice
KPH HOKO ZM
KPH HOKO ZM

.
.
.
.
.
.
.

4:2
2:3
1:4
3:2
3:3
2:6
5:1

U12
U12
U12
U16
U16
U16

KPH HOKO ZM
KPH Rača
KPH HOKO ZM
ŠK Šenkvice
KPH HOKO ZM
KPH Rača
HC Nová Dubnica
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