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V tomto čísle:
Výstavba
nájomných bytov
Záujem o nájomné byty
na Slovensku rastie každým
rokom, ich výstavbu podporuje Štátny fond rozvoja
bývania. Stavať sa začína aj
v Zlatých Moravciach.
Čítajte na strane 3

Technické služby
majú nového šéfa
Vo februári sa kormidla
nad Technickými službami
v Zlatých Moravciach chopil
Eduard Čechovič, ktorého
zastúpením riaditeľky Barbory Segíňovej poveril primátor Dušan Husár.
Čítajte na strane 4

Preplnená
skládka odpadu
Skládka komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach
postupne začína dosahovať
svoje maximum. Podľa vyjadrenia kompetentných je
z jej celkovej kapacity zaplnených až vyše 91 percent.
Čítajte na strane 4

Rozhovor so
spisovateľom
Napísal už viac ako dvadsať kníh, mnohé sú priamo
o našom regióne. Spisovateľ
Miroslav Pius oslávil životné
jubileum 75 rokov. Pri tejto
príležitosti sme ho vyspovedali v rozhovore.
Čítajte na strane 8

Spoločnosť AGEL prevzala nemocnicu,
jej riaditeľom sa stal Otto Mausch
Nemocnica Zlaté Moravce má od 23. decembra nového majoritného vlastníka, ktorým
je spoločnosť AGEL SK a.s.. Získaním majoritného podielu v Nemocnici Zlaté Moravce
sa stáva v poradí deviatym zdravotníckym zariadením skupiny AGEL SK, ktorá chce
ponúknuť kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť a taktiež zázemie silného
a stabilného zamestnávateľa. Skupina AGEL plánuje nemocnicu rozvíjať a investovať
do nej viac ako dva milióny eur.
Spoločnosť AGEL je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
v strednej Európe s dlhoročnými skúsenosťami. AGEL SK
na Slovensku kontroluje a riadi spoločnosti, ktoré pôsobia
v rôznych regiónoch republiky.
„Našim cieľom je poskytovanie
kvalitnej zdravotnej starostlivosti a jej stály rozvoj. Som rád,
že medzi naše ďalšie akvizície
na Slovensku patrí aj zdravotnícke zariadenie v Zlatých
Moravciach,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti
AGEL SK Michal Pišoja.

Dozorná rada
a predstavenstvo
Akcionári Nemocnice Zlaté
Moravce na zasadnutí valného zhromaždenia konaného

dňa 13. januára 2017 menovali nových členov dozornej
rady a predstavenstva spoločnosti. Predsedom dozornej
rady bol zvolený Marek Holub, podpredsedom dozornej
rady Michal Pišoja, ktorý zároveň zastáva funkciu predsedu predstavenstva a riaditeľa
AGEL SK a člena predstavenstva spoločnosti AGEL a.s. a vo
funkcii člena dozornej rady
ostáva Jozef Hanzel. Novým
predsedom predstavenstva
bol vymenovaný Viktor Dudáš, ktorý pôsobí v skupine
AGEL SK od roku 2009 ako
riaditeľ Všeobecnej nemocnice Komárno. Podpredsedom
predstavenstva bol menovaný Jozef Botka, ktorý zastáva
funkciu predsedu predstavenstva Nemocnice Zvolen

a v skupine AGEL SK pôsobí
od roku 2009 a členom predstavenstva Oto Balco.

Šéfom špitálu
sa stal Novozámčan
Novým riaditeľom zdravotníckeho zariadenia sa
stal od 16. januára 2017
Otto Mausch, ktorý pochádza z Nových Zámkov a má
58 rokov. Otto Mausch vyštudoval na EF SVŠT v Bratislave, kde v roku 1982 promoval. Svoju odbornú prax
po absolvovaní vysokoškolských štúdií začal v roku
1982, kde v rôznych oblastiach hospodárstva pôsobil
na vrcholových manažérskych pozíciách. V minulosti
pracoval v Špecializovanej
(pokračovanie na str. 2)
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Spoločnosť AGEL prevzala nemocnicu,
jej riaditeľom sa stal Otto Mausch
(pokračovanie zo str. 1)

nemocnici Sv. Svorada Zobor n.o., odkiaľ čerpá skúsenosti v oblasti riadenia
v zdravotníctve. „Ďakujem
vedeniu spoločnosti AGEL
SK a.s. za dôveru a budem sa
snažiť plniť svoje úlohy na
mojom poste a pomáhať napĺňať víziu rozvoja nemocnice,“ uviedol nový riaditeľ
Nemocnice Zlaté Moravce

a.s. Otto Mausch s tým,
že nadobudnuté odborné
schopnosti a vedomosti
bude využívať v   prospech
pacientov a nemocnice.

Modernizácia
vybavenia a budov
Nemocnica Zlaté Moravce v súčasnosti prevádzkuje
lôžkové oddelenia: Interné
oddelenie vrátane Jednotky intenzívnej starostlivosti

(JIS) Chirurgické oddelenie, Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky (SVLZ):
Rádiológia, Klinická biochémia, Hematológia, Fyziatria
balneológia a liečebná rehabilitácia. „V nemocnici v súčasnosti plánujeme
personálne stabilizovať
jednotlivé oddelenia z pohľadu ich funkčnosti, rozšírenia spektra výkonov pre
pacientov, zatraktívnenie
prostredia a modernizácie
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prístrojového v ybavenia
a budov,“ dodal Pišoja. Skupina AGEL v Českej a Slovenskej republike prevádzkuje
nemocnice, ambulancie, polikliniky, distribučné spoločnosti, neziskové organizácie
a pod skupinu spadá aj sieť
akreditovaných zdravotníckych laboratórií, ústavných
a verejných lekární v Českej
republike a na Slovensku.
Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK a.s.

Pohotovosť v Moravciach by podľa Husára zaniknúť nemala
Ministerstvo zdravotníctva chystá veľkú reformu siete
pohotovostí na Slovensku. Viaceré majú byť úplne zrušené. Na zozname takýchto pohotovostí sa objavila aj
tá zlatomoravská. Mnoho ľudí z nášho mesta i regiónu
preto pochytili obavy. Celá záležitosť by sa však mohla
skončiť dobre. Podľa primátora Husára by naša ambulantná pohotovosť zaniknúť nemala.
Podľa vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva má byť
cieľom plánovanej reformy
zlepšenie organizácie a fungovania pohotovostnej
služby. „Ambulantná pohotovostná služba bude slúžiť
pacientom pri náhlej zmene
zdravotného stavu, keď nie
je bezprostredne ohrozený
život. Bude stanovená pevná
sieť poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, kde budú lekári slúžiť od
16. 00 h. – 7. 00 h. nasledujúceho dňa a počas dní pracovného pokoja nepretržite,“ informovala hovorkyňa
Ministerstva zdravotníctva
Zuzana Eliášová.

Zatvárať sa mala
na budúci rok
Sieť slovenských pohotovostí má byť na základe
tejto pripravovanej reformy okresaná, a to na viacerých miestach Slovenska. 98

percent Slovákov by však
podľa Eliášovej malo mať
pohotovostnú službu k dispozícii do 30 minút.
Pôvodne sa hovorilo o zatvoreníaj pohotovosti v Zlatých Moravciach. Primátor
Dušan Husár informoval
poslancov a občanov na
februárovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva,
že Ministerstvo zdravotníctva
plánuje k 1. marcu 2018 zrušiť
zlatomoravskú ambulantnú
pohotovostnú službu pre dospelých a taktiež aj pre deti.
Husársa vtedy taktiež vyjadril, že o celej veci už informoval všetkých starostov
obcí z nášho okresu a situáciu konzultoval aj s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom
Belicom, s ktorým vraj hľadá
možné riešenie tohto problému, nakoľko podľa pripravovaného plánu by najbližšia
ambulantná pohotovosť bola

Ambulantná pohotovosť Zlaté Moravce.
až v Nitre, čo je pre mnohých ľudí z nášho regiónu
priďaleko.

Vraj nezanikne
Podľa najnovších informácií
by však k zrušeniu pohotovosti v Zlatých Moravciach zrejme
dôjsť nemalo. O jej zachovaní informoval primátor Husár.
„Na základe rokovania predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu so
zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR ambulantná lekárska pohotovosť pre dospelých
by mala byť zachovaná naďalej
aj v budúcnosti a detská pohotovosť do 22 hodiny,“ uviedol
primátor.
Oslovili sme preto Ministerstvo zdravotníctva, aby nám
túto novú informáciu potvrdilo. Jasnú odpoveď sme však na

našu otázku nedostali. „Ministerstvo zdravotníctva sa snaží
citlivo vnímať potreby regiónov. V regiónoch, kde aktuálne
funguje LSPP a dané miesto nie
je v navrhovanej pevnej sieti,
bude automaticky zriadený doplnkový bod ambulantnej pohotovostnej služby. Ten bude
zabezpečovať pohotovostnú
službu minimálne štyri hodiny
denne a ministerstvo v súčasnosti zvažuje, aby to mohlo byť
aj dlhšie,“ vyjadrila sa Eliášová,
podľa ktorej všetky navrhované
zmeny ohľadom slovenských
pohotovostí čaká ešte prechod
legislatívnym procesom. Na to,
ako bude vyzerať finálna schválená podoba celej reformy i to,
v akej forme zotrvá pohotovosť
v Zlatých Moravciach, si teda
budeme musieť ešte počkať.
Peter Klimant
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Výstavba nájomných bytov v Zlatých Moravciach
Záujem o nájomné byty na Slovensku rastie každým
rokom, ich výstavbu podporuje Štátny fond rozvoja bývania. Stavať sa začnú aj v Zlatých Moravciach, v závere februára bolo zaevidovaných už viac ako 80 žiadostí
o takéto byty.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili ešte minulý rok prenájom pozemku na Ulici 1. mája
v celkovej výmere takmer dvadsať árov spoločnosti ViOn práve
za účelom výstavby nájomných
bytov. „Stavebné povolenie bolo
vydané v januári a kolaudácia 32
bytových jednotiek je plánovaná už v decembri tohto roku.
Predpokladám, že hneď ako to
dovolí počasie, sa začne s prípravnými stavebnými prácami,“
povedal Marián Kováč, prednosta Mestského úradu v Zlatých
Moravciach.

Mesto bytovku
odkúpi
Pozemok teda patrí mestu
a stavebná firma ho bude mať
len v prenájme počas výstavby.

Mesto podľa Kováča realizuje na
vlastné náklady spevnené plochy
a inžinierske siete, samotnú bytovku financuje dodávateľ stavby. „Čo sa týka výšky samotnej
investície, výstavba jedno, dvoj
a trojizbových nájomných bytov
bude realizovaná v celkovom objeme 1 401 551 eur. Po kolaudácii mesto Zlaté Moravce požiada
o príspevok zo Štátneho fondu
rozvoja bývania, aby mohlo prísť
k odkúpeniu bytového domu
od spoločnosti ViOn,“ vysvetľuje
prednosta.
Stavebno-obchodná spoločnosť ViOn má s projektmi
tohto typu už dobré skúsenosti. „Za posledných osem rokov
sme postavili bytové domy vo
Vrábľoch, Kalnej nad Hronom,
Machulinciach, Topoľčiankach,

Miesto, kde vyrastie nová bytovka.
Nemčiňanoch a Krásnej Vsi, dokopy je to takmer dvesto bytových jednotiek,“ uviedol na
margo referencií za spoločnosť
ViOn technický riaditeľ Dušan
Ondrejka.

O byty už je záujem
O pripravované nájomné byty
je pomerne veľký záujem. Radnica eviduje už niekoľko desiatok žiadostí. „Obrovský záujem
presahuje naše súčasné možnosti. Aktuálne evidujeme
vyše 80 záujemcov. Sociálna,
zdravotná a bytová komisia
musí posúdiť každú žiadosť,
aby mohla prideľovať byty

transparentne a podľa stanovených kritérií,“ povedal
Kováč. Vzhľadom na takto
zvýšený záujem je zrejmé,
že ľudia by v Zlatých Moravciach uvítali aj viac nových
bytoviek. Časom sa možno
dočkajú. „Pred nami je prvý
projekt a som presvedčený,
že po jeho úspešnej realizácii budú nasledovať ďalšie
bytové domy, aby sme dokázali uspokojiť záujem zo strany mladých rodín o bývanie
v Zlatých Moravciach,“ uviedol
na záver Marián Kováč.
Peter Klimant

Poslanci schválili dodatok k nájomnej zmluve pre nemocnicu
Na 25. zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslancami schvaľoval dodatok k nájomnej zmluve medzi Nemocnicou Zlaté Moravce a.s.a mestom Zlaté Moravce
ohľadom nehnuteľného majetku zlatomoravského
špitálu. Poslanci tento dokument schválili.
Dodatok k nájomnej zmluve, ktorá bola uzatvorená vlani v novembri, bol schválený vo štvrtok 9. februára. Za
návrh hlasovalo trinásť prítomných poslancov, jedna
poslankyňa sa zdržala. „Páni
poslanci, chcel by som vám
poďakovať, pretože sme
ukončili proces transformácie nemocnice ako príspevkovej organizácie. Chcel by
som poďakovať aj spoločnosti Agel. Ich rokovania s nami
boli niekedy dlhé, ale vždy

konštruktívne a vždy sme sa
vedeli konštruktívne a vecne dohodnúť a akceptovali aj
mnoho našich pripomienok,“
povedal po hlasovaní primátor Dušan Husár.
Schváleným dodatkom sa
mení trvanie nájomnej zmluvy. Tá je po novom uzatvorená na dobu určitú, od 1.
januára 2017 do 31. decembra 2041. „Ročné nájomné za
predmet nájmu je stanovené
v súlade s platnými a účinnými Zásadami hospodárenia

Zlatomoravskí poslanci.
a nakladania s majetkom
mesta Zlaté Moravce vo výške 61 000 euro ročne, pričom v roku 2017 je nájomné
vo výške 72 264,33 eur,“ píše
sa v schválenom dodatku č.
1 k zmluve o nájme. Ako sa
v ňom ďalej uvádza, zmluvné strany sa dohodli, že výška

nájomného bude každoročne upravovaná podľa ročnej
miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. Výška nájomného sa však nebude upravovať v prípade, ak
dôjde v príslušnom kalendárnom roku k deflácii.
Peter Klimant
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Technické služby majú nového zastupujúceho riaditeľa
Nový šéf v mestskom podniku. Vo februári sa kormidla nad Technickými službami
v Zlatých Moravciach chopil Eduard Čechovič, ktorého zastúpením riaditeľky Barbory
Segíňovej poveril primátor Dušan Husár.
Ako informoval primátorHusár, dňa 14. februára 2017
sa Branislav Varga a Ján Korista vzdali svojich funkcií
v Technických službách mesta. „Branislav Varga sa vzdal
funkcie zástupcu riaditeľky
Technických služieb mesta
Zlaté Moravce a   Ján Korista sa vzdal funkcie zástupcu
riaditeľky v oblasti verejnej
zelene, mestského cintorína
a skleníkov,“ uviedol Husár.
Obaja pracovníci však podľa jeho slov aj naďalej ostávajú pracovať v podniku ako
odborní referenti na svojich
pôvodných pozíciách. Žiadne odstupné preto nedostali,
plat sa im však nemení.

Kompetencie
v plnom rozsahu
Novým šéfom podniku sa
stal Eduard Čechovič, ktorý bol dňa 15. februára 2017

primátorom poverený zastupovaním riaditeľky Barbory
Segíňovej počas doby trvania jej materskej dovolenky,
v ktorej sa v súčasnosti nachádza, a to v plnom rozsahu. O týchto zmenách bola
podľa Husára informovaná
i samotná Segíňová. „Pán Varga ho navrhol, ale je pravda,
že ja som pána Čechoviča
pred tým poznal možno dvatri roky. Nie je to môj nejaký
známy, ale poznal som jeho
činnosť a prácu,“ vysvetľuje primátor, ktorý sa vraj pri
výbere nerozhodoval medzi
žiadnymi inými kandidátmi.

Priorita
je skládka odpadu
Eduard Čechovič má podľa
svojich vlastných slov dostatočné pracovné skúsenosti
pre vykonávanie tejto funkcie.
„Pracoval som dvanásť rokov

v tejto sfére v meste Trnava.
Viem ponúknuť skúsenosť, ako
to bolo v inom meste. Samozrejme, nie všetko sa dá preniesť do
tohto mesta, ale to čo už bolo
vymyslené netreba vymýšľať.
Jednoducho mám nejaký plán,
ktorým chcem pokračovať, ale
v tejto chvíli potrebujem zastabilizovať podnik tak, aby reálne
plnil tie základné funkcie, ktoré
od neho vyžaduje mesto,“ vyjadril sa nový zastupujúci riaditeľ.
Ako ďalej uviedol, v prvých
dňoch svojho pôsobenia vo
funkcii došlo v podniku najmä
k rozanalyzovaniu účtovníctva
a rozanalyzovaniu práce jednotlivých stredísk, ktoré spadajú pod Technické služby. Za
súčasné priority označil rozšírenie skládky komunálneho odpadu mesta, obnovu vozového parku Technických služieb
a údržbu verejnej zelene v Zlatých Moravciach.

Problém preplnenej skládky komunálneho odpadu
Skládka komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach postupne začína dosahovať
svoje maximum. Podľa vyjadrenia kompetentných je z jej celkovej kapacity zaplnených až vyše 91 percent. Technické služby preto bijú na poplach.
Prvá etapa zlatomoravskej
skládky komunálneho odpadu
bola uvedená do prevádzky
v roku 2003 s plánovanou kapacitou 172 800 m³ uloženého
komunálneho odpadu. Jej vlastníkom je mesto a prevádzkovateľom sú Technické služby Zlatých Moraviec (TS ZM).

Vydržať by mala
vyše roka
Práve vedenie TS ZM upozorňuje mesto, že vyššie uvedená
kapacita sa blíži k dosiahnutiu
svojho maxima. „Podľa technickej

správy vypracovanej spoločnosťou Deponia Systém z januára
2017, skládka je zavezená na
91, 05 percent z celkovej kapacity. Pri predpokladanom zavážaní skládky na úrovni roku 2016,
postačuje kapacita skládky na 1, 3
roka,“ informuje Eduard Čechovič,
zastupujúci riaditeľ TS ZM. Ako
však dodáva, reálne naplnenie
kapacity môže byť obmedzené
zložitým prístupom na hrebeň
skládky a stavom počasia v zimných mesiacoch roku 2017 .
V súčasnosti je v prevádzke jedna kazeta, ktorá tvorí celé teleso

1. etapy zlatomoravskej skládky.
Podľa slov Čechoviča treba novú
kazetu vybudovať vždy po vyčerpaní kapacity kazety, ktorá je
aktuálne prevádzkovaná, ideálne
s dostatočným časovým predstihom. „V prípade skládky tuhého
komunálneho odpadu pre Zlaté
Moravce je tým rokom rok 2017,“
dopĺňa Čechovič.

Výstavba
novej kazety
Príprava výstavby novej kazety podľa vyjadrenia vedenia TS ZM pritom začala už

Eduard Čechovič
58- ročný Trnavčan Eduard
Čechovič pred získaním poverenia pracoval v zlatomoravských Technických službách
na poste referenta, konkrétne
od 2. januára 2017. Do zamestnania ho prijal vtedy zástupca
riaditeľky Branislav Varga. Čechovič má absolvovanú Strednú priemyselnú školu strojnícku v Trnave. V minulosti
figuroval ako konateľ vo viacerých spoločnostiach, určitú
dobu pôsobil aj ako zástupca
primátora mesta Trnava.
Peter Klimant
v roku 2014, aby bol vytvorený
priestor na prípravu projektovej
dokumentácie a prípravu financovania. „Technické služby zabezpečili v roku 2015 projektovú
dokumentáciu výstavby 2. etapy skládky v areáli tej jestvujúcej
s predpokladaným rozpočtom
700 600 eur bez DPH s kapacitou 246 600 m³, s predpokladanou životnosťou rozšírenia na 19
rokov, pri súčasnom množstve
ukladaného odpadu,“ povedal
Čechovič, podľa ktorého je stavbu možné podľa platného stavebného povolenia rozdeliť na
dve samostatné kazety.

Čas sa kráti
Stavebné povolenie na výstavbu 2. etapy mestskej
(pokračovanie na str. 5)
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Problém preplnenej skládky komunálneho odpadu
(pokračovanie zo str. 4)

skládky bolo vydané v júli
roku 2015. Toto povolenie však
stráca svoju platnosť, ak sa so
stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť. „V prípade, že
sa v tomto roku nezačne výstavba 2. etapy skládky, TS ZM

sa musia v predstihu pripraviť
na odvoz komunálneho odpadu z mesta a okolitých obcí
na inú skládku,“ vysvetľuje Čechovič, podľa ktorého sa tým
však zvýšia prepravné náklady
i náklady na uloženie odpadu.
„Zároveň mesto príde

Zlatomoravecký či
zlatomoravský, čo je správne?
Na prvý pohľad len malý rozdiel v niektorých písmenkách, no pre mnohých ľudí zásadný jazykovedný problém. Ako správne písať prídavné meno odvodené od
Zlatých Moraviec? Spisovná forma Zlatomoravčanom
príliš nechutí, mali by sme ju však akceptovať.
Zlatomoravecký jarmok, zlatomoravecká cesta, zlatomoravecké koláče a podobne. Pre
mnohých ľudí absolútne samozrejmé výrazy, ktoré sa v našom
meste používajú denne vo veľkom a miestni na ne nedajú dopustiť. Z gramatického hľadiska
však nie sú vôbec správne. Spisovné je „zlatomoravský“, „zlatomoravská“ a „zlatomoravské“.

Potvrdené
jazykovedcami
Napriek tomu, že v meste
takéto výrazy v bežnom rozhovore používa len málokto,
v Tekovských novinách, oficiálnom periodiku mesta Zlaté
Moravce, sme sa rozhodli používať spisovnú formu. Mnoho Zlatomoravčanov si aj napriek tomu myslí, že prídavné
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o poplatok za uloženie odpadu, ktorý v tomto roku bol cca
84-tisíc eur. Naopak za približne 5-tisíc ton odpadu z mesta
bude musieť mesto Zlaté Moravce zaplatiť cca 21-tisíc eur
prevádzkovateľovi inej skládky,“ upozorňuje zastupujúci
riaditeľ. Ako dodal na záver,
financovanie výstavby 2. etapy

skládky komunálneho odpadu, od ktorého závisí celý jej
vznik, bude predmetom rokovania zlatomoravského mestského zastupiteľstva v najbližších mesiacoch. Či sa v roku
2017 začne s budovaním 2.
etapy, tak závisí na mestských
poslancoch.
Peter Klimant

meno „zlatomoravský“ nie je
správne a viackrát nás už naň
upozornili a do budúcna žiadali nápravu. Obrátili sme sa
preto na Jazykovedný ústav
Ľudovíta Štúra (JÚĽŠ), kde
nám celú vec bližšie vysvetlili.
„Od miestnych názvov zakončených na -ce sa obyvateľské mená, ako aj prídavné
mená tvoria z odvodzovacieho základu, čiže z miestneho
názvu bez koncovky, napr.
Mochovce – Mochov-čan,
Mochov-čanka, mochov-ský;
Michalovce – Michalov-čan,
Michalov-čanka, michalov-ský; Žakovce – Žakov-čan,
Žakov-čanka, žakov-ský, tak
aj Zlaté Moravce –Zlatomorav-čan, Zlatomorav-čanka,

zlatomorav-ský,“ vysvetľuje
Silvia Duchková z JÚĽŠ.

Držíme sa
spisovného
jazyka
Ako pre nás ďalej uviedla,
podoba prídavného mena
zlatomoravecký je podoba
miestneho úzu, v oficiálnom
styku by sa však mali používať štandardizované názvy
tak obyvateľských mien, ako aj
prídavných mien odvodených
od názvov obcí. Keďže do oficiálnych mestských novín určite patrí spisovná slovenčina,
v našom periodiku budeme aj
naďalej používať správny tvar
tohto prídavného mena.
Peter Klimant

Pôvod názvu nášho mesta
Najstarší známy názov
mesta Zlaté Moravce ako
Morowa sa nachádza v listine benediktínskeho Opátstva sv. Ypolita v Nitre vydanej v r. 1113. Zlaté Moravce
sa počas celého stredoveku
označovali len ako Moravce
(v súdobých písomných prameňoch hlavne ako Maróth),
lebo prívlastok Zlaté (Aranyos) dostali až v novoveku.

Mestská pečať
Celé pomenovanie mesta,
tak ako ho dnes poznáme, sa
objavuje až na mestskej pečati
z r. 1730. Pôvod názvu nášho
mesta zrejme súvisí s časom,

keď Mojmír I. v r. 833 obsadil
Nitrianske kniežatstvo a na
území Zlatých Moraviec sa v tej
dobe zdržiavala moravská
družina. Výraz Maróth teda
súvisí s pojmom Morava, ktorým Slovania označovali trávnaté plochy. Prídavné meno
Zlaté treba určite spájať s využívaním tunajších nálezísk
zlata, pretože cez naše mesto
pretekajúci potok Zlatňanka,
kedysi obsahoval nepatrné
percento zlata, ktoré sa dalo
získavať aj primitívnym spôsobom, čo využívali moravskí
prisťahovalci ryžujúci tu zlato.
Tak vzniklo pomenovanie Zlaté Moravce.

Cudzojazyčné
ekvivalenty
Keď zlata ubudlo, zo zlatokopov sa stali roľníci, remeselníci a obchodníci. Osada
sa postupne teda rozrástla
na mestečko. V minulosti
sa ešte popri slovenskom
náz ve mesta používalo

jeho maďarský a nemecký
ekvivalent Aranyosmarót
a Goldmorawitz.
Zdroj: Bátora, M. – Zaťko,
M.: Zlaté Moravce. Zlaté
Moravce 1998, s.167-170
JUDr. Martin Kováč
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Čo robiť v prípade, keď vás nebankovka derie z kože?
V našom okrese a v Zlatých Moravciach žije veľa ľudí na hranici chudoby. Práve tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí
(dôchodcovia, ľudia v dlhoch) sa stávajú obeťami nebankoviek. Možno to poznáte aj vy!Ak neviete, čo máte robiť?
Nasledujúce užitočné informácie z dielne ministerstva sú určené práve pre vám.

Ako postupujú
nebankové subjekty
Neprimerané podmienky
a praktiky, ktoré najčastejšie
využívajú nebankovky.
l neprimerané sankcie (napríklad zmluvné pokuty, sankčné poplatky, úroky z omeškania
– napríklad zmluvná pokuta 0,1
% denne, poplatok za správu
rizikovej pohľadávky, ak sa spotrebiteľ omešká s platením splátky – 33 eur)
l neprimerané poplatky,
za ktoré spotrebiteľ nezískava
nijaký hmatateľný prospech
a tieto iba predražujú jeho úver
či pôžičku
l neprimerané pravidlá
zo splatnenia celej pohľadávky – jednorázové mimoriadne
zosplatnenia úveru
l splnomocňovacia doložka, v rámci ktorej má spotrebiteľ splnomocniť tretiu osobu
navrhnutú veriteľom, aby ho zastupovala pri zaťažovaní majetku spotrebiteľa
l rozhodcovská doložka, ktorá spotrebiteľa núti, aby
spory s veriteľom riešil pred rozhodcovským súdom vybraným
veriteľom
l dohoda o zrážkach zo
mzdy dojednaná ako zmluvná klauzula v texte zmluvy alebo všeobecných obchodných
podmienok
l pravidlo voľby Obchodného zákonníka na spotrebiteľské vzťahy, kde sa prirodzene
má použiť Občiansky zákonník
l zmluvné podmienky predložené spotrebiteľovi
drobným – ťažko čitateľným
písmom
l vyznačenie údajov, prípadne účelu v zmluve, ktoré
spôsobujú, že spotrebiteľovi sa

odníma spotrebiteľská ochrana (napríklad pri poskytnutí
úveru starobnému dôchodcovi sa vyznačí, že účelom úveru
je výkon povolania, v dôsledku čoho veriteľ sleduje cieľ, aby
sa na uzavretý úverový vzťah
nevzťahovala spotrebiteľská
ochrana podľa zákona o spotrebiteľských úveroch).
l zanedbanie posúdenia
schopnosti spotrebiteľa splácať poskytnutý úver
l uvedenie nesprávnej
výšky ročnej percentuálnej
miery nákladov
l vyvolanie časovej tiesne pri podpisovaní zmluvy
a nevysvetlenie podstatných
otázok uzavretia zmluvného
vzťahu
l neprimerané vymáhanie
dlhu, obťažovanie spotrebiteľa
a zasahovanie do jeho súkromia
l obchádzanie zmluvy
o úvere uzavretím kúpnej
zmluvy na dom, byt alebo inú
nehnuteľnú vec vo vlastníctve
spotrebiteľa pri súčasnej dohode, že po splatení požičanej
sumy si nehnuteľnosť spotrebiteľ za odplatu kúpi od veriteľa naspäť.

Ako sa vyhnúť
problémom ?
l Pozrite si pozorne zmluvu, nenechajte sa odradiť
malými písmenkami či nezrozumiteľnými formuláciami. Spotrebiteľ má právo
žiadať, aby mu zmluva bola vysvetlená a objasnená, a to akákoľvek jej časť, ktorej nerozumie.
Je povinnosťou veriteľa posúdiť, či a aký úver alebo pôžičku
môže spotrebiteľovi poskytnúť
s ohľadom na jeho schopnosť
požičané prostriedky splácať.

Spotrebiteľ by sa mal zaujímať najmä o tieto zmluvné
podmienky a podmienky poskytnutia úveru:
l celková odplata – t.j. koľko
v celkovom vyjadrení zaplatí za
úver so všetkými poplatkami
– celková odplata by nemala
v žiadnom prípade prevýšiť
dvojnásobok priemernej úrokovej sadzby požadovanej bankami pri obdobných úveroch
podľa miesta a času poskytnutia úveru
l aké poplatky a v akej výške
má spotrebiteľ platiť v súvislosti
s úverovým vzťahom
l aké sankcie, najmä zmluvné pokuty obsahuje zmluva pri
porušení jednotlivých zmluvných povinností
l aké bude zabezpečenie
v súvislosti s poskytnutým
úverom (dohoda o zrážkach
zo mzdy, záložné právo, zmenka, uznanie dlhu)
l kedy a z akých dôvodov
hrozí jednorazové zosplatnenie celého úveru
l ako sa budú riešiť prípadné
spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu – obsahuje zmluva rozhodcovskú doložku
l akým spôsobom a za akých
podmienok možno úver predčasne splatiť a ukončiť zmluvný vzťah

Ako sa vyhnúť
problémom a ako
ich riešiť ?
1. Dobre si zvážiť, či a aký úver
spotrebiteľ potrebuje, a to aj
s ohľadom schopnosť úver
splácať. Porovnať ponuky viacerých veriteľov.
2. Vyžiadať si zmluvu na preštudovanie a poradiť sa s blízkymi osobami alebo právnikom

o zmluvných podmienkach
a výhodnosti zmluvy. Pred podpisom zmluvy požiadať veriteľa
o vysvetlenie tých častí zmluvy,
ktorým spotrebiteľ nerozumie.
3. Po podpise zmluvy, v prípade akýchkoľvek nejasností
s predstihom písomne kontaktovať veriteľa, avizovať prípadné
omeškanie a dočasnú neschopnosť splácať úver, žiadať o odklad splátok úveru a podobne.
Ak ide o spotrebiteľský úver má
spotrebiteľ aj zákonné právo na
odstúpenie od zmluvy v lehote
14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.
4. Ak sú od spotrebiteľa vymáhané neprimerané plnenia, zvážiť podať návrh na súd a žiadať,
aby súd určil neplatnosť zmluvy, prípadne, aby súd určil, že
úver je bezúročný, bez poplatkov. Ak spotrebiteľ takýto úver
preplatil, má voči veriteľovi nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia.
5. Ak je spotrebiteľ žalovaný
na súde a je mu doručený platobný rozkaz, je nevyhnutné,
aby v lehote 15 dní od jeho
doručenia podal na súd odpor
napríklad z dôvodu porušenia
práv na ochranu spotrebiteľa
a žiadal platobný rozkaz zrušiť.
6. Ak je spotrebiteľovi doručený rozhodcovský rozsudok, má
spotrebiteľ právo v lehote 30
dní od jeho doručenia podať na
súd podľa svojho bydliska žalobu o zrušenie rozhodcovského
rozsudku a žiadať, aby bol rozsudok zrušený a rozhodcovská
doložka vyhlásená za neprijateľnú zmluvnú podmienku.
JUDr. Michal Cimmermann,
poslanec mestského zastupiteľstva
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Úspechy žiakov Gymnázia v Zlatých Moravciach
Žiaci Gymnázia Janka Kráľa
v Zlatých Moravciach získali
v krajských kolách jazykových olympiád mimoriadne
úspechy.
Krajské kolo olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo 1. februára 2017 v Nových Zámkoch, bolo veľmi úspešné
pre nášho študenta Šimona Gajdoša z II.B triedy. V
kategórii B sa umiestnil na
2. mieste.
V krajskom kole olympiády v anglickom jazyku

nás reprezentovali: v kategórii 2A Samuel Valovič
z V. D, v kategórii 2B Marko
Čepec z III. B a v kategórii
anglofónni študenti Hana
Ňurcíková zo IV. A triedy. Všetci naši žiaci prezentovali svoje jazykové
schopnosti a zručnosti, talent, záujem o cudzí jazyk,
a práve tieto kvality sú vždy
veľmi ocenené a ohodnotené.Samuel Valovič obsadil
vo svojej kategórii 2. miesto,
Marko Čepec 3. miesto
a Hana Ňurcíková 6. miesto.

Marko Čepec
Úspech žiakov Gymnázia
Janka Kráľa bol v rámci škôl
Nitrianskeho kraja výnimočný. Naši talentovaní, intelektuálne vyspelí a pracovití žiaci každoročne svojimi

Samuel Valovič
výsledkami na rozličných súťažiach prezentujú kvalitnú
úroveň vzdelávania v našej
škole.
RNDr. R. Kunová, PhD.
riaditeľka školy

,,Vtáčky, vtáčky, štebotavé  vtáčatá, kto ich deti na prštekoch poráta“

Takto si deti spievali v MŠ
Slniečko, keď čakali na uja
Ľudovíta Chládeka, člena
ornitologickej spoločnosti
na Slovensku. Poslaním tejto organizácie je pomáhať
vtáctvu, chrániť ho, vykladať

vtáčie búdky, upravovať
hniezdne ostrovy, realizovať krúžkovaciu a vedeckú
činnosť.
Pán Chládek pútavým
rozprávaním príbehov,
ktoré zažil pri starostlivosti

Tancuje a spieva celá MŠ Štúrova
Vo štvrtok 16.2.2017 bolo
hneď zrána v materskej škole
na Štúrovej ulici o čosi veselšie.
Z každej strany prichádzali do
tried princezné, rôzni hrdinovia, zvieratká, víly.... Čo sa to tu
dialo? No predsa štúrovčatá si
užívali karneval. Počas dopoludnia sme sa veselo zabávali.

Nechýbala hudba, tanec a ani
spev. Karnevalové masky sa
popredstavovali, zasúťažili si
a aby im nechýbala energia, aj
sa občerstvili.
Takto sme si užívali náš karnevalový deň.
MŠ Štúrova
Ivana Micheličová

o vtáčikov, ako je napr. krúžkovanie, kŕmenie, monitorovanie... zaujal nielen deti, ale
aj pani učiteľky. Počas rozprávania použil prezentáciu
o vtákoch a v krátkosti sa snažil deťom o každom vtáčikovi
niečo zaujímavé povedať.
Deťom priniesol ukázať
i vtáčiu búdku. Pri jej otvorení boli deti prekvapené
z toho, čo sa nachádzalo vo
vnútri. Do diskusie s ujom
Chládekom sa zapojilo veľa
detí. Väčšina detí správne
odpovedala na jeho otázky.
Za odmenu dostali nálepky
rôznych vtákov. Nálepky sa
deťom veľmi páčili, a preto
ujo Chládek sľúbil deťom, že

keď príde nabudúce, prinesie
si so sebou viac odmien, aby
mohol uspokojiť všetky deti.
Na záver sa riaditeľka
MŠ spolu s deťmi poďakovala za zaujímavú besedu
o starostlivosti a ochrane
vtákov. Deti si spoločne zaspievali pesničku ,,Čižíček,
čižíček.“ Počas vychádzky
deti pozorovali vtáky, ich let,
kŕmidlá a búdky.
Na záver návštevy deti spolu s p. Chládekom zavesili na
strom v záhrade MŠ vtáčiu
búdku. Tešíme sa na ďalšiu
jeho návštevu.

Kolektív MŠ Kalinčiakova

Strana 08

KULTÚRA

Marec 2017

ROZHOVOR so spisovateľom Miroslavom Piusom
Napísal už viac ako dvadsať kníh, mnohé sú priamo
o našom regióne. Venuje sa literatúre faktu, beletrii
i rozprávkam pre deti. Spisovateľ Miroslav Pius pochádzajúci z obci Nemčiňany je v zlatomoravskom okrese,
a nielen v ňom, dobre známym menom. Dňa 16. februára
sa dožil životného jubilea 75 rokov. Pri tejto príležitosti
sme ho vyspovedali v rozhovore.

Miroslav Pius
Čo vás priviedlo k písaniu?
Pred priamym písaním
bolo vášnivé čítanie kníh.
Bol som skutočne vášnivý
čitateľ. Našťastie v otcovom vojenskom kufri bol
uložený celý kopec kníh,
stačilo ho len otvoriť, vybrať si takú, ktorá ma zaujala a čítať. Čítať všade:
v lese, v humne, na strome,
tajne pod ťažkou „duchnou“ ,čítať pri pasení husí.
Čítal som tak mohutne
a všetko, čomu som už rozumel, že som si vytvoril
svoj virtuálny svet. Kapitán
Korkorán nebojoval v Indii,
ale preháňal sa na svojom
koni po našich nemčinianských lúkach, kapitán
Nemo mal svoj Nautilus zakotvený na našom potoku,
Radúz a Mahuliena utekali pred zlým čarodejníkom
po našej poľnej ceste do
Pasienok. Teda k písaniu
ma priviedlo čítanie kníh
a ich optimálny, prekrásny
svet, kde dobro vždy víťazí
nad zlom.

Píšete poéziu, knihy pre
deti, beletriu, literatúru
faktu i náučnú literatúru,
ste teda všestranný autor.
Ktorý z týchto žánrov je
vám však najbližší a najradšej ho píšete?
Máte pravdu, len ťažko by ste
medzi modernými slovenskými spisovateľmi hľadali autora,
ktorý má taký široký diapazón
svojej tvorby. Keď to mám sumarizovať, tak k dnešnému
dňu je to päť kníh poézie, štyri knihy prózy, dve knihy pre
deti, štyri knihy literárno-teoretické, desať kníh literatúry
faktu. Takže jednoduchý sumár
nám z toho vychádza celkom
25 kníh. Najradšej sa v ostatných 20–tych rokoch venujem
literatúre faktu, a to predovšetkým archeologickým artefaktom a historickým udalostiam
z môjho rodného Požitavia. Podarilo sa mi odhaliť niekoľko
významných, ale zabudnutých
fenoménov, na ktoré som právom hrdý.
Zo všetkých kníh, ktoré ste napísali, ktorá vám
najviac prirástla k srdcu
a prečo?
Takou jednou z najmilších
mojich kníh (ale aj čitateľov,
pretože pracovníčky Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach, Tekovskej knižnice v Leviciach, Krajskej knižnice v Nitre
ma pravidelne informujú, kto
a ako častosi moje knihy požičiavajú čitatelia, predovšetkým študenti) je historická
esej Turci v Tekovskej župe

a kniha Najstaršie kostoly na
Požitaví, Ponitrí a Pohroní.
Čo vás inšpiruje pri písaní?
Máte nejakú múzu?
Ako som už naznačil, som tak
trochu fanatik priamo nebezpečne nalepený na kraj, kde
som sa narodil, prežil detstvo,
a tak ako káže čas a nevyhnutnosť ...aj zomriem. Inšpiruje ma
história môjho rodného Požitavia. To by ste žasli, keby ste
sa dostali hlboko do minulosti,
koľko zabudnutých udalostí, činov ľudí, snaženia, nie doteraz
prebádaných, preskúmaných,
ale predovšetkým vytiahnutých na „svetlo božie“ tak, aby
zaujali v školských dejepisoch
miesta, ktoré im svojim významom právom patria. Teda,
mojou múzou je neodhalená
minulosť a obrovský pocit zadosťučinenia prežívam práve
vtedy, keď sa mi podarí vytiahnuť niečo nové.
Ste autorom viacerých
monografií, ktoré sa zaoberajú históriou nášho
regiónu. Tvorenie takýchto textov je určite odlišnéodpísania klasickej beletrie. Ako vyzerá také
bádanie v archívoch medzi
prameňmi a koľko približne trvá, kým zhromaždíte
všetky potrebné fakty?
Trafili ste presne klinec po
hlavičke. Dobre robená literatúra faktu si vyžaduje predovšetkým obrovskú trpezlivosť,
preháňať sa po domácich, ale
aj zahraničných (maďarské archívy poznám ako málokto)
archívoch, múzeách, vidieť
priamo miesta, kde sa udalosti odohrali (odporúčam Moháč na juhu Maďarska). Ale to
nie je všetko. Ja som históriu
a archeológiu vyštudoval na
FF UK v Bratislave, čiže získal

som odborné základy a predpoklady na takúto prácu. Ale
to by bolo málo. Predovšetkým
si musíte vytvoriť kontakty na
správnych ľudí, ktorí sú pri prameňoch, majú pod palcom artefakty. Takíto nezištní ľudia, na
slovo vzatí odborníci, vám pomôžu najviac. Viete, keď som
robil bitku pri Veľkých Vozokanoch, kde kresťanské vojská v r.
1652 porazili Turkov po dlhom
čase, hoci boli v menšine, tak
chcete, teda máte ambíciu odhaliť, prečo sa tak stalo. Pátrate
po príčine, ale žiaden slovenský historik vám nedáva na vašu
otázku odpoveď, preto to musíte byť vy, ktorý tu odpoveď
nájde, a ak sa vám to podarí,
tak je to úžasný pocit a stojí za
to tá námaha. Musíte si naštudovať aj celý arzenál vedľajších
faktov: nemôžete dať Turkovi
do ruky inú zbraň len takú, aká
sa v tej dobe skutočne používala, nemôžete do knihy uviesť
iné osobnosti, len tie, ktoré tam
skutočne bojovali ...je to veľmi
precízna práca a zodpovedná.
Keďže sa zaoberáte aj
spomínanými dejinami
nášho regiónu, ktorá historická udalosť alebo téma
z našich končín vás zaujíma
najviac? Je nejaká, ku ktorej sa stále s obľubou vraciate, hoci ste ju už v minulosti možno viackrát
skúmali?
Tých historických udalostí
z nášho regiónu, ktoré ho svojim významom presahujú a stali sa majetkom celého spoločenstva, je pravdaže oveľa viac,
ako sa dá, vzhľadom na rozsah
nášho rozhovoru uviesť. Ale
pokúsim sa aspoň tie naj, naj.
Predovšetkým jeden z prvých,
ak nie vôbec prvý, ranokresťanský kostol v Kostoľanoch pod
(pokračovanie na str. 9)
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Tribečom (kostol bol postavený
celkom určite v období Veľkej
Moravy, možno aj o niečo skôr).
Viac ako tritisíc rokov staré soškyVenuše z Beladíc, Nemčinian, M.
Vozokán. Na sucho postavená kamenná pevnosť v Jedľových Kostoľanoch. Už spomenutá bitka na
Veľkovozokanskom poli, archeologický skvost, pixyda z Čiernych
Kľačian, tri veľké mohyly z doby
bronzovej z Čaky, Kolty, Dedinky, zázračný pancier náčelníka
z Čaky....
Máte v súčasnosti rozpísané nejaké nové knihy? Ak
áno, prezraďte nám bližšie,
na čo sa môžeme tešiť.

KULTÚRA
K tej mojej sedemdesiatpäťke by mala vyjsť moja najnovšia
knižočka Kronika zabudnutých
pocitov – dejiny našej krčmy. Ale
to nie je archeológia, no je to minulosť, v ktorej ožívajú moji rodáci
z Nemčinian.
Slováci a čítanie, ako
sme podľa vás na tom? Je
v dnešnej dobe internetu
ešte záujem o knihy, alebo sme sa oproti minulosti
pohoršili?
Asi to bude pravda, keď učitelia základných a stredných škôl
upozorňujú, že dnešné deti menej čítajú, lebo knihy nahradili pohodlnejšími notebookmi, smartfónmi a čo ja viem ešte akými

Vansovej Lomnička
v Zlatých Moravciach
Už po 50-krát sa v našom meste uskutočnila okresná
súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy  určená pre
dievčatá a ženy– Vansovej Lomnička, ktorú zorganizovala Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Zlatých
Moravciach.

Marec 2017

technickými zázrakmi. Sú to
všetko iluzívne veci, pretože
ľudí nedávajú dokopy, nezvolávajú ich k spoločne prežívaným chvíľam. Tí, ktorí celý deň
presedia pri počítačoch a svojho adresáta vidia len na obrazovke a vedia o ňom len to, čo
im on sám povie, sú stratení ľudia a majú nábeh skončiť mimo
reality, mimo skutočných citov
a mimo srdca svojich blízkych.
Čo by ste odporučili mladým ľuďom, začínajúcim
autorom, ktorí možno
chcú svetu niečo povedať
prostredníctvom vlastných kníh, no nevedia ako
začať?

Ja som svoj prvý román (vlastne len torzo) napísal, keď som
mal 12 rokov. Písal som ho cez
letné prázdniny. Napísal som
20 strán veľkého linajkového
zošita. Žiaľ, už je nenávratne
stratený. Na písanie musí byť
v človeku neodbytný popud.
Silný popud, taký silný, že ho
jeho nositeľ musí neodvratne
permanentne uspokojovať. Je
to nutkanie. Ak to vo nás nie je,
tak je asi všetko zbytočné. Písanie je vášeň, danosť, choroba srdca. Nepíšeme o tom, čo
sme skutočne prežili, ale o tom,
čo sme si zapamätali, aby sme
o tom dokázali rozprávať. Písanie je oživovanie minulosti.
Peter Klimant

Sofia Pravdová z Tesárskych
Mlynian. V kategórii 46 a viac
rokov prvé miesto získala Darinka Turčániová zo Slepčian.
V próze v kategórii od 26 do
45 rokov zvíťazila Zuzana
Víglašská-Valachová zo Zlatých Moraviec. Zlatomoravčanka tu zvíťazila aj v kategórií
od 46 a viac rokov, konkrétne
prvú priečku obsadila Anna
Kiššová. Všetky víťazky zároveň postúpili do krajského

kola Vansovej Lomničky 2017,
ktoré sa uskutoční už v marci.
„Bolo naozaj z čoho vyberať. Veľká vďaka za to, že ste
sa zúčastnili tejto súťaže. Diplomy sme pripravili všetkým
za účasť, pretože to je asi najdôležitejšie, zúčastniť sa a ukázať, ako tú poéziu a prózu milujete,“ povedala recitátorkám
po vyhlásení výsledkov Simona Holubová.
Peter Klimant

Poďakovanie primátorovi
Sofia Pravdová
Súťaž sa uskutočnila vo štvrtok 16. februára 2017 v priestoroch Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach. Zapojiť sa
mohli neprofesionálne recitátorky z celého zlatomoravského okresu. Svoj talent nakoniec prišlo predviesť celkovo
deväť recitátoriek. Súťažilo sa
v poézii i próze. V rámci poézii boli recitátorky rozdelené
do dvoch kategórií -od 18 do
25 rokov a od 46 a viac rokov.
V kategórii od 26 do 45 rokov

sa do tohto ročníka Vansovej
Lomničky neprihlásila žiadna
recitátorka. V próze sa taktiež
súťažilo v dvoch kategóriách
– od 26 do 45 rokov a od 46
a viac rokov. Pod 26 rokov sa
neprihlásila žiadna súťažiaca.
Trojčlenná porota na čele
s riaditeľkou Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach Simonou
Holubovou rozhodli, že v poézií medzi mladšími súťažiacimi si prvenstvo odniesla

Vážený pán primátor, ďakujem Vám aj v mene všetkých
obyvateľov Domu opatrovateľskej služby za všetko, čo pre
nás robíte. Posedenie, pohostenie a detský program pod
jedličkou nás veľmi potešil. Prajem Vám aj všetkým pracovníkom Mestského úradu, ich rodinám, veľa lásky, porozumenia
a pohody v kruhu ich rodín, a najbližších príbuzných. Chcem
poďakovať aj pani Danuške Hollej, vedúcej odd. školstva a sociálnych vecí, za jej starostlivosť o nás.
Do ďalších rokov Vašej práce vám všetkým prajem veľa osobných i pracovných úspechov, hlavne veľa zdravia. Zároveň by
som rada poďakovala aj našej pani vedúcej Janke Bošiakovej
a našim opatrovateľkám, a sestričkám, ktoré sa o nás vzorne
starajú, sú k nám milé a ústretové. Všetko to, čo prajem zamestnancom Mestského úradu, prajem aj kolektívu zamestnancov v Dome s opatrovateľskou službou a ich rodinám.
Ďakujem s pozdravom,
Terézia Horvátová, obyvateľka DOS- Zlaté Moravce
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Mestská knižnica stále láka ľudí, v marci pripravuje rôzne podujatia
Marec – mesiac knihy. Po prvýkrát sa u nás toto označenie objavilo v roku 1955 na počesť spisovateľa Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Táto myšlienka je však stále živá i v súčasnosti, kedy
sa pravidelne v tomto období snažia slovenské knižnice ľudom pripomínať, že čítanie je nielen dôležité, ale i zábavné.
Aj mesto Zlaté Moravce má
svoju knižnicu. Sídli v priestoroch Základnej školy na Robotníckej ulici. Ide o vzdelávaciu inštitúciu, ktorej poslaním
je budovať knižničný fond
pre používateľov všetkých
vekových, sociálnych a profesijných skupín. Plní funkciu
verejnej knižnice a poskytuje
služby pre obyvateľov Zlatých
Moraviec a okolia. Má celkovo
tri oddelenia – detské, náučné
pre dospelých a beletria.

Zaujímavý program
počas marca
Naša mestská knižnica, tak
ako každý rok, pripravuje počas mesiaca marec pre svojich
čitateľov a širokú verejnosť zaujímavé akcie rôzneho druhu.
„Nakoľko marec je stále považovaný za mesiac knihy, každoročne organizujeme informatické hodiny a exkurzie pre
deti materských a základných
škôl nášho mesta a okolia,“
vyjadrila sa vedúca knižnice
Anna Šútorová.
Ako ďalej povedala, v mesiacoch marec až jún sa uskutoční čitateľská súťaž „Čítajte
s nami,“ ktorá je určená pre
žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl. Jej cieľom je prilákať
do knižnice čo najväčší počet
detí a vzbudiť u nich záujem
o knižnicu a čítanie vôbec. Pre
deti a mládež sú ďalej v pláne
literárne a rozprávkové hodiny

k výročiam spisovateľov, ako
napríklad Karl May či Božena
Němcová.
To však nie je všetko. „V rámci Týždňa slovenských knižníc pripravujeme dňa 16. marca autorské besedy pre deti
a dospelých so slovenskou
spisovateľkou Lenou Riečanskou. V tomto týždni budeme
mať aj dva dni bez poplatkov,
13. a 14. marca, to znamená,
že všetky poplatky v knižnici budú odpustené. Plánujeme aj besedu s regionálnym
spisovateľom Miroslavom
Piusom, pri príležitosti jeho
životného jubilea 75. rokov,“
prezrádza Šútorová. Deti si
prídu na svoje aj v posledný
marcový deň, kedy sa uskutoční takzvaný „Večer s Andersenom“. Pôjde o rôzne súťaže,
hry a čítanie rozprávok.

Ustálený
počet čitateľov
V dobe internetu a rozvoja
informačných technológií nastáva všeobecne pokles záujmu ľudí o čítanie kníh. Napriek tomu Zlatomoravčania
vraj stále radi čítajú. Mestská
knižnica má podľa svojej vedúcej ustálený počet návštevníkov. „V minulom roku naša
knižnica evidovala 1027 čitateľov, z toho deti do pätnásť rokov 487, dospelí a mládež 540.
Výpožičiek sme mali 30 652,“
povedala Šútorová.

Požičiavajú sa pritom tituly od rôznych autorov. Podľa
Šútorovej na oddelení beletrie siahajú čitatelia najmä po
románoch súčasných slovenských spisovateľov, ako Táňa
Keleová-Vasilková, Eva Ava
Šranková, Eva Urbaníková,
Jana Pronská či Jozef Banáš.
Z detektívnej literatúry sú najviac obľúbení autori Dominik
Dán, JoNesbo, MichaelConnelly a Patricia Cornwellová.
„Najžiadanejšou knihou
v tomto období je triler Jozefa
Kariku – Trhlina, v ktorej autor
poodhaľuje jednu z najväčších záhad Slovenska – nevysvetliteľné miznutie ľudí v pohorí Tribeč,“ prezradila Anna
Šútorová.

Takmer
storočná kniha
Zbierka publikácií zlatomoravskej mestskej knižnice
rozhodne nie je malá. Podľa slov jej šéfky sa v knižnici
v súčasnosti nachádza presne 34 297 kníh, pričom vlani
pribudlo 542 nových titulov.
„Vzhľadom k finančnej situácii knihy do knižnice nenakupujeme tak často, ako by
sme chceli. Nakupujeme sporadicky a často využívame finančné prostriedky z dotácií
Fondu na podporu umenia

a Nitrianskeho samosprávneho kraja,“ vysvetľuje.
V tejto zbierke môžeme nájsť
i poriadne staré kúsky, jedna
má už takmer sto rokov. „Najstaršia kniha v našej knižnici
je Detvan od Andreja Sládkoviča, vydaná v Turčianskom Sv.
Martine v roku 1919 a je k dispozícii čitateľom,“ povedala
vedúca knižnice.

Z dejín v skratke
Počiatky Mestskej knižnice
v Zlatých Moravciach siahajú do roku 1947, kedy miestna
osvetová rada v Zlatých Moravciach otvorila verejnú čitáreň v kaštieli, v ktorej boli
verejnosti k dispozícii noviny
a časopisy. Zároveň otvorila
aj obecnú knižnicu, ktorá slúžila obyvateľom v obmedzenom čase. V roku 1952 bola
v kaštieli otvorená Osvetová
beseda, do ktorej sa presťahovala verejná knižnica z miestneho národného výboru. Bola
premenovaná na Okresnú ľudovú knižnicu, súčasťou ktorej bola aj čitáreň a klubovňa.
Odvtedy sa knižnica niekoľkokrát sťahovala, až zakotvila
na Robotníckej ulici. Od roku
1986 patrí knižnica pod Mestské stredisko kultúry a športu.
Peter Klimant
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Fašiangová veselica
Najveselším obdobím roka
pred Popolcovou stredou bývajú Fašiangy. Neopakovateľnú
atmosféru tejto starej ľudovej
tradície pri hudbe, speve a tanci pripravilo aj tohto roku pre
žiakov základných škôl a širokú kultúrnu verejnosť Mestské múzeum v Zlatých Moravciach so Speváckym súborom
Zlatomoravčanka.
Fašiangy sa v múzeu začali
otvorením tvorivej dielne dňa
15. februára 2017. Mladé gazdinky zo ZŠ Robotnícka pripravili
cesto na fánky, ktoré vyvaľkali,
radlíkom rozkrájali na kúsky a do
ružova vysmažili. Túto fašiangovú pochúťku pripravili ako pohostenie návštevníkom pre pripravovanú fašiangovú veselicu.
Spevácky súbor Zlatomoravčanka pod vedením harmonikára Vladimíra Rumanka otvoril
fašiangové popoludnie v múzeu. Pre návštevníkov kultúrneho podujatia pripravil bohaté
pásmo fašiangových pesničiek,

ktoré si s nimi spoločne zaspievali. O fašiangoch a niektorých
predveľkonočných zvykoch
a tradíciách, z ktorých sa dodnes
zachovala najmä tá zábavná
stránka, porozprával návštevníkom fašiangového popoludnia
riaditeľ Ponitrianskeho múzea
v Nitre Anton Števko. K nim patrí
aj fašiangový obrad pochovávania basy, kedy končí obdobie
zábav pred Popolcovou stredou
a začína duchovná príprava na
najstaršie a najvýznamnejšie
kresťanské sviatky roka.
Lektorka múzea pani Viera
Tomová na kultúrnom podujatí privítala aj známeho slovenského gajdoša Dominika Garaja
z Veľkej Lehoty. Jeho zaujímavé
vystúpenie vytvorilo príjemnú
atmosféru kultúrneho podujatia, keď na gajdách zahral niektoré z najznámejších ľudových
pesničiek. Návštevníkmi preplnené múzeum tlieskalo pánovi Garajovi za jeho krásnu hru
na nezvyčajnom hudobnom

Babičky spomínajú
Posledných dvanásť a pol mesiaca zažili Babičky veľmi smutné chvíle. Za toto obdobie
nás opustili tri speváčky, ktoré
účinkovali od vzniku speváckej
skupiny. Editka odišla po ťažkej
chorobe 6. 1. 2016, Klárika náhle
zomrela v novembri a Julka po
ťažkej operácii 2017. Boli to veľmi
smutné chvíle, zostalo po nich
prázdne miesto a mi budeme
s láskou spomínať.
Tak ako v živote každého človeka sú smutné a pekné chvíle. Nebolo tomu tak aj u Babičiek, keď na javiskách v meste,
v okolí, na súťažiach ukázali,
to čo sa na skúškach naučili.
Úspechom bolo, že sa zúčastnili súťaže v Tv8 – Zaspievaj si
ľudovku, kde absolvovali päť
kôl a tým sa dostali do finále

ktoré bude pokračovať v letných mesiacoch.
Zároveň chcem poďakovať
všetkým tým, ktorí nám posielali SMS-hlasy. Najväčším úspechom bolo, že sme sa dostali do Silvestrovského špeciálu,
kde sme spievali vyslovene naše
častušky. Touto cestou chcem
poďakovať pani Elenn Waltersteinovej, že nám to umožnila.
Naše poďakovanie patrí
aj vedeniu Mesta, na čele
s primátorom Dušanom
Husárom za dotácie za ktoré
sme si mohli obohatiť šatník
potrebný na vystúpenie. Naďalej sa budeme snažiť našimi
vystúpeniami šíriť dobré meno
nášho mesta.
Vedúca speváckej
skupiny M.Bencová

Fašiangy v Zlatých Moravciach.
nástroji a humorné rozprávanie,
ktorým vytváral veselú atmosféru fašiangového popoludnia.
Gajdošskú tradíciu na Veľkej Lehote Garajovci prenášajú z otca
na syna a svojim folklórnym ľudovým umením sú známi nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Veľká Lehota je známa aj
Gajdošskými slávnosťami Slovenska, ktoré sa tu konajú každý
rok, tiež aj založením Cechu slovenských gajdošov. Gajdošská
hudba je vysoko cenená aj vo
svete a predovšetkým v Škótsku je neodmysliteľnou súčasťou ľudovej kultúry. Fašiangové
popoludnie v múzeu spestrila svojim vystúpením aj Anna
Kiššová, ktorá porozprávala

Smutný príbeh o base za doprovodu Juraja Jenisa.
Záver fašiangového popoludnia patril spevu a tancu s fašiangovým pohostením, na ktorom nechýbala huspenina, šišky
a fánky. Za vydarené kultúrne
podujatie patrí poďakovanie
pracovníčkam múzea pani Viere
Tomovej a Kornélii Némešovej,
ktoré spolu s členkami súboru
zorganizovali pekné fašiangové
popoludnie. Zaužívané zvyky
a obyčaje fašiangového obdobia patria ku kultúrnemu dedičstvu našich otcov, ktoré si
pripomíname pre úctu a bohatstvo slovenských ľudových
tradícií.
Anton Kaiser

Dôchodcovia zo Zlatých Moraviec
fašiangovali
„Nikdy sa nevráti pohádkamládi, ale aj seniorský vek je
krásny, len ho treba vedieť žiť.“
Týmito slovami otvorila fašiangovú zábavu predsedníčka
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska pani
Emília Páleníková dňa 27. januára 2017 v areáli Strednej odbornej školy polytechnickej na Ulici
SNP, ďakujeme pánovi riaditeľovi Solčianskemu za prenajatie
priestorov.
Do tanca hrala hudobná skupina Formát a sála sa ozývala
starodávnymi i modernými
piesňami. A aby naši seniori
mali chuť do tanca, v programe nechýbala tanečná skupina
Dianky Dvořákovej a tanečný

pár Ivan s partnerkou, ktorí
predviedli pekné argentínske
tance.
Za bohatú tombolu a občerstvenie ďakujeme našim podnikateľom, ktorí či už materiálne,
alebo finančne podporili toto
naše skromné podujatie. Veľká
vďaka ešte raz „zlatomoravskí
podnikatelia“. Za vydarené podujatie patrí veľká vďaka organizátorom, ale aj členom výboru
a rádovým členom a priateľomna čele s pani Páleníkovou. Som
presvedčená, že na toto podujatie budeme dlho spomínať
a o rok sa zídeme znova.
Za výbor ZO-JDS
Ing. Šteklová Helena
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Výročná členská schôdza ZO ZDS v Zlatých Moravciach.

Stretnutie diabetikov na výročnej schôdzi ZDS v Zlatých Moravciach
Najpočetnejšie stretnutie
diabetikov sa koná vždy v januári na výročnej schôdzi.
Tak i tento rok sa konala 20.
1. 2017 výročná členská schôdza ZO ZDS v priestoroch
SOŠT v Zlatých Moravciach.
Zo 128 členov sa zúčastnila nadpolovičná väčšina.
Schôdzu otvorila pani predsedníčka Anna Gubová príhovorom k členom, zaželala im
veľa zdravia a šťastia v novom
roku 2017 a zároveň privítala
hostí, primátora mesta Zlaté
Moravce Dušana Husára a riaditeľku SOŠT Evu Koprdovú.
Minútou ticha sme si uctili
našich zosnulých členov v r.
2016. Neodmysliteľnou súčasťou schôdze je správa o činnosti ZO za rok 2016. Správa
zaujala nielen našich hostí,
ale aj všetkých zúčastnených
predsedov ZO ZDS i prezidenta Borovku na celoslovenskom Valnom zhromaždení
ZDS v Žiarskej doline. Ocenili
náš bohatý kultúrno – spoločenský, športový a odbornoedukačný program.

Začiatok roka v zväze patrí
stolno- tenisovému turnaju,
športu vhodného pre každého diabetika, bez vekového
rozdielu. Februárové športové podujatie v marci a v apríli
vystriedali odborné prednášky
odprezentované kožným
a diabetologickými odbornými lekármi. Máj nás každoročne láka k pohybu a von
do prírody. Dia - majáles zahájila folklórna skupina Vrštek
z Hostí, ktorí nás roztancovali a zábava pokračovala aj po
bohatej tombole. V pohybovej aktivite sme pokračovali.
V polovičke mája sme navštívili
Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch. Počasie nám neprialo,
ale aj tak sme si odtiaľ odniesli
pekné zážitky. Jún od vzniku
nášho zväzu tradične patrí
sestričke Pacalajovej, s ktorou
si vo forme prednášok i praktických ukážok opakujeme režim diabetika ako stravovanie,
počítanie SJ, vplyv pohybu na
diabetika, práca s edukačnými mapami. V júli a auguste
sme navštívili niekoľkokrát

kúpalisko Vincov les. Lukačková so sestričkou nám odprednášali v septembri zaujímavú
prednášku o rôznych možnostiach liečby diabetika –,, liečba
ušitá na mieru“. Nezabúdame
ani na našich starších jubilantov, pre ktorých sme pripravili
v októbri posedenie s občerstvením a darčekom. 14. november je medzinárodným
dňom diabetikov. Na jeseň sa
zúčastnili naši členovia na týždenných rekondičných pobytoch v Liptovskom Jáne, ktoré organizuje Zväz diabetikov
Slovenska. Prechádzky prekrásnym Liptovom a rehabilitačné procedúry nás povzbudili a zrelaxovali pred zimným
obdobím.
Tak ako každý rok i tento
sa dňa 11.11.2016 zúčastnilo 52 členov ZDS na festivale
DIAFEST v Banskej Bystrici, kde
si vypočuli zaujímavé prednášky z oblasti diabetológie,
mali možnosť zmerania si TK,
glykémie, ale aj jednoduché
vyšetrenia v prevencii vzniku diabetických komplikácií.

Nezabudli ani na prevenciu
diabetu medzi svojimi Zlatomoravčanmi. Na poliklinike, v rámci prevencie vykonali
283 odberov glykémie u náhodných ľudí. V decembri
v predvianočnom posedení
ukončili svoj bohatý program
spevom a malým občerstvením. Obohatení vystúpením
TRIA Romana, Lukáš, Marek
z Chyzeroviec sme sa lúčili
v starom roku s pocitom, že
i v tomto roku sme urobili veľa
pre naše zdravie. Poďakovanie
patrí pani predsedníčke Gubovej i celému výboru ZO ZDS
v Zlatých Moravciach, mestu
Zlaté Moravce, pani riaditeľke
SOŠT Koprdovej i ostatným
sponzorom, ktorí nám pomáhajú v realizovaní našich plánov. Na záver si dovolím citát
doktora – diabetológa: ,, Najprv je život, potom diabetes.“
“Cukrovku treba prispôsobiť
životu, ak to budeme robiť naopak, potom cukrovka zvíťazí
nad nami a nie my nad ňou.“
( Ľ. Barák, CSc.)
Mgr. Zelenková Mária
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História židovskej komunity v Zlatých Moravciach
„Osud židovskej komunity
v každom meste či obci na
Slovensku je osobitý. Dnes už
len ťažko nájdeme pamätníkov tých čias, keď ešte v zhode žili vedľa seba židovské
a nežidovské rodiny. Onedlho už nebude nik, čo by si
to mohol pamätať, budú len
archívy, dokumenty a listiny,
v ktorých si záujemca bude
môcť vyhľadať strohé a často
neúplné informácie o dejinných faktoch...“ (Pavol Mešťan – riaditeľ Múzea židovskej
kultúry).
Židovské osídlenie Zlatých Moraviec sa datuje na
začiatok päťdesiatych rokov
19. storočia. Podľa Matriky
Židovskej obce sa prvé dieťa narodilo 27. augusta 1851
manželom Ignazovi a Hany
Singerovým. Ďalšie rodiny
s trvalým bydliskom v Zlatých Moravciach boli Perloví,
Pollakoví, Steineroví, Schwarzoví... Židia využívali kultové
objekty (modlitebňu, mikve,
cintorín a výsek kóšer mäsa)

Židovský cintorín v Zlatých Moravciach v roku 1895.
v Kňažiciach, kde žila židovská
komunita už od roku 1840. Na
konci štyridsiatych rokov žili
židia aj v Topoľčiankach, na
Žikave, v Mlyňanoch, Slažanoch, vo Volkovciach atď. Ďalšie židovské rodiny sa postupne prisťahovali najmä z Kňažíc
a Žabokriek, ale i z okolitých
dedín a v roku 1869 žilo v Zlatých Moravciach už 27 rodín.

Neologická synagóga v Zlatých Moravciach v roku 1875.

Komunita si založila Židovskú náboženskú obec
pravdepodobne v druhej
polovici 50- tych rokov
19. storočia. Presné údaje
o jej vzniku sa nezachovali
(prvá zápisnica zo zasadnutia predstavenstva obce je
z 15. augusta 1897). Postupom času si obec postavila kultové objekty a zriadila dobročinné a podporné
spolky. Židovský neologický cintorín a budovu Ciduk
Hadin si obec zriadila v roku
1857. Súčasne s otvorením
cintorína bol založený spolok Chevra Kadiša. Spolok
sa okrem vykonávania pohrebných obradov venoval aj
charitatívnej činnosti. Z jeho
zakladateľov a predsedov
treba spomenúť Maximiliána Munka a Salamona Kleina.
Duchovným komunity, učiteľom náboženstva a kantorom v modlitebni bol šojchet
Jakob Schlesinger, ktorý mal
na starosti aj miestnu židovskú matriku. Prvým mohelom (odborník ktorý vykonáva obriezky) bol Michael
Goldstein, po roku 1861 aj

Filip Pollák a po ňom Šalamún Löwy. Začiatkom 60.
rokov 19. storočia zriadila náboženská obec ľudovú školu,
v ktorej sa vyučovalo náboženstvo a svetské predmety v nemeckom a neskôr aj
v maďarskom jazyku.
Po rozkole v uhorskom
židovstve na prelome rokov 1868/69 sa náboženská
obec v Zlatých Moravciach
deklarovala ako status quo
ante komunita. Neskôr sa
obec pripojila k neologickému smeru. Jej predsedom
bol Adolf Leopold Steiner.
V roku 1872 si postavila neologickú synagógu na Školskej ulici (dnes Robotnícka
ul.). Vlastnila mikve, jatky na
výsek košér mäsa a ľudovú
školu. V 70. rokoch naboženská obec prosperovala
a mala už 200 členov. Na
poste mohela vystriedal Šalamúna Löwyho v roku 1878
Heinrich Rosenfeld, po ňom
od roku 1883 Abraham Steiner, ten bol od roku 1886 aj
rabínom a matrikárom.
Ľudovít Chládek
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Ponuka  na  prenájom nebytových priestorov  a pozemkov  vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté
Moravce SM_001/2017, účinných od 01.01.2017
vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných
nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
l nebytové priestory o celkovej výmere
108,00 m2 v budove so súpisným číslom 3283
na Ul. Viničnej č.1 v Zlatých Moravciach na pozemku - parcela KN reg. „C“, č. parcely 2606/4
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
LV č. 3453, a pozemok o výmere 263,52 m2 /
prislúchajúca časť dvora/ parcela KN reg. „C“,
č.p. 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností
v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov:
klubová činnosť.

l časť pozemku o výmere 50 m2 na Ul. Viničnej č.1 v Zlatých Moravciach - parcela KN reg.
„C“, č. parcely 2606/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), LV č. 3453, zapísaná v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV
č. 3453, účel využitia prenajímaného pozemku:
na účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou
Lehota na predkladanie ponúk končí
dňa 27. 03. 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

Prerušenie distribúcie
elektriny:
Západoslovenská distribučná a.s. informuje
na svojom webe o plánovaných odstávkach
elektrickej energie v meste Zlaté Moravce na
mesiac marec. Odstávky sa uskutočnia z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy.
Dátum
23. 3. 2017
23. 3. 2017
23. 3. 2017
23. 3. 2017
23. 3. 2017

Čas
8:00 – 14:00
8:00 – 14:00
8:00 – 14:00
8:00 – 14:00
8:00 – 14:00

Ulica
DO KRATÍN
DO PELÚSOK
HÁJOVÁ
MARTINSKÝ BREH
ZA HÁJOM

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.

Pozvánka na akciu
„Čistenie Žitavy“
Pozývame všetkých milovníkov prírody, ktorí
sú ochotní pomôcť pri čistení brehov našich
potokov Žitava a „Zlatňanka“. Akcia sa uskutočňuje už tradične pri príležitosti „Svetového dňa
vody“. Zraz účastníkov bude v sobotu 25. marca
2017 o 9.00 hod. na parkovisku pri OD BILLA.
Organizátori akcie OZ Zmena a Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečia
ochranné rukavice, vrecia, občerstvenie a taktiež naloženie a odvoz odpadkov na skládku.
Vopred vám ďakujeme za účasť!
Ľudovít Chládek, OZ ZMena

PROGRAM KINA
TEKOV
n VŠETKO ALEBO NIČ
8. a 12.-13. a23.3 .2017 - streda
19.00, nedeľa 19.00, pondelok
19.00, štvrtok 18.00 - 4 €
n KONG: OSTROV LEBIEK
9.-10.-11. 3. 2017 - štvrtok 18.00,
piatok 20.00, sobota 19.00 -4 €
n BABA Z ĽADU
10.-11. 3. 2017 - piatok 18.00,
sobota 17.00 - 4 €
n PSIA DUŠA-12.-13. 3. 2017
nedeľa 17.00, pondelok 17.00 - 4 €
n AJ DVAJA SÚ RODINA
14.-15. 3. 2017 - utorok 18.00,
streda 18.00 - 4 €
n ROCCO
16.-17. 3. 2017 - štvrtok 18.00,
piatok 19.00 - 4 €
n KRÁSKA A ZVIERA
17.-18.-19. a 25.-26. 3. 2017 - piatok
16.30, sobota 16.30, nedeľa 16.30,
sobota 15.30, nedeľa 14.30 - 4 €
n PIATA LOĎ
21.-22. 3. 2017 - utorok 18.00,
streda 18.00 -4 €
n SKRYTÉ ZLO
25.-26. 3. 2017 sobota 18.00,
nedeľa 17.00 -4 €
n RANDE NA SLEPO
25.-26. 3. 2017 - sobota 20.00,
nedeľa 19.00 - 4 €
n CHIPS
28.-29. 3. 2017 - utorok 18.00, streda 18.00 – 4 €
n ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ
DEDINKA
30.-31. 3. a 1.-2. 4. 2017 - štvrtok
17.00, piatok 17.00, sobota 17.00,
nedeľa 16.00-4 €
n ŽIVOT
31. 3.-1. 4. 2017- piatok 19.00,
sobota 19.00 - 4 €
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Mestské stredisko kultúry a športu
Program na mesiac marec
l 24. marca o 18.00 hod. (v piatok) - divadelná sála MSKŠ Zlaté
Moravce - divadelné predstavenie „Kemping story“, vstupné 13 eur
l 27. marec o 15.00 hod. (v pondelok) – divadelná sála MSKŠ
Zlaté Moravce -72. Výročie oslobodenia mesta Zlaté Moravce – pietna spomienka spojená s kultúrnym programom SS
Zlatomoravčianka
l 28. marec o 14.00 hod. (v utorok) – divadelná sála MSKŠ Zlaté Moravce -Medzinárodný deň učiteľov - kultúrny program

Pripravujeme v mesiaci apríl:
l 2. apríl o 10.00 hod. (v nedeľu) - divadelná sála MSKŠ Zlaté
Moravce – muzikál – predstavenie pre deti „Rozprávkoland“,
vstupné 9,90 eur.
l 3. apríl o 15.00 hod. (v pondelok) – na 1. poschodí v MSKŠ
Zlaté Moravce v spolupráci s Úniou zrakovo postihnutých
v Zlatých Moravciach – tvorivý workshop „Pletenie košíkov“
l 21. apríl o 18.00 hod. (v piatok) - divadelná sála MSKŠ
Zlaté Moravce – hudobné vystúpenie Šláger - „Krasňanci“,
vstupné 7 eur
l 24. apríl o 18.00 hod. (v pondelok) - divadelná sála MSKŠ
Zlaté Moravce - divadelné predstavenie „MENO“, vstupné
13 eur

Marec 2017

Spomienka
Ťažko nájsť vhodné slová za vďaku rodičom, keď už ich niet, necítiť
objatie, dotyk teplých dlaní, ktoré nás dvíhali vstať, aby sme kráčali
životom svojím. Vždy sa s úsmevom snažili svoj život brať, aj keď ich
cesta bola ťažká a tŕnistá, no v srdciach žiadny tŕň nemali a nám
všetkým svojim siedmim deťom sa po celý svoj život rozdali. Pokloniť
sa chceme pri Vašom hrobe a sľub vám dať, že život svoj s úsmevom
budeme brať, aj keď bude naša cesta tŕnistá, vieme, že rodinné puto
siedmich nás zahojí všetky rany, čo na srdci každý z nás má. Veď naša
drahá mamička a otecko ste v nás, vy predsa žijete v nás.
Dňa 6. 2. 2017 uplynul rok, čo od nás odišla naša milovaná
mamička, starká, svatka, švagriná a najlepšia svokra
Mária Konečná a dňa 22. 3. 2017 uplynulo
6 rokov, čo od nás odišiel náš drahý otecko, dedo,
švagor Alexander Konečný. S láskou spomíname
a navždy Vás v srdciach máme, 7 detí s rodinami.
09/2017

Opustili nás
Jozef Minár
nar. 1933 – zom. 25. 01. 2017
Helena Tomanová
nar. 1926 – zom. 27. 01. 2017
Anna Bratová
nar. 1923 – zom. 28. 01. 2017
Ján Pecho
nar. 1941 – zom. 01. 02. 2017

Peter Očovský
nar. 1927 – zom. 04. 02. 2017
Štefan Bábik
nar. 1963 – zom. 04. 02. 2017
Marta Mizeráková
nar. 1939 – zom. 09. 02. 2017
Anna Nagyová
nar. 1925 – zom. 09. 02. 2017
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FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble
výsledky, mesiac február
l 20. kolo: 19. 02. 2017
FC ViOn Zlaté Moravce 1 : 1 MFK Ružomberok
l 21. kolo: 26. 02. 2017
MŠK Žilina 4 : 1 FC ViOn Zlaté Moravce
Zľava: Podpredseda klubu Pavel Martinec, Marek Galamboš,
Lukáš Fernéza, tréner Tomáš Vaňo

Box Club Zlaté Moravce
počas februára
Dňa 4. februára 2017 sme sa
zúčastnili prvého kola druhej
ligy v Ždani, kde sme prvýkrát
reprezentovali náš Box Club
Zlaté Moravce. Hneď pri prvej
účasti sme si pripísali prvé
body. Marek Galamboš vyhral
svoj duel na body a Lukáš Fernéza vyhral svoj duel vzdaním
sa súpera, ktorého tréner po
jednoznačnej prevahe Lukáša

nepustil do tretieho kola.
Dňa 18-19. februára 2017
sme sa zúčastnili prvého kola
prvej ligy v Nitre, kde zbieral
body za Zlaté Moravce Lukáš Fernéza. Náš borec porazil skúseného reprezentanta z Košíc Gabriela Tkáča na
body.
Ing. Jozef Chabreček

10/2017
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