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V tomto čísle:
Oprava chodníka
na Bernolákovej
Chodci sa konečne dočkali. Chodník na Bernolákovej ulici prechádza v týchto
dňoch rekonštrukciou. Stavebné práce by mali potrvať
do konca októbra.
Čítajte na strane 2

Nemocnica s novou riaditeľkou
Nemocnica Zlaté Moravce
má novú riaditeľku. Stala sa
ňou Marta Eckhardtová, ktorá zlatomoravský špitál už
v minulosti raz riadila.
Čítajte na strane 3

Rozhovor s učiteľkou z Pribinky
Do lavíc zasadlo v novom
školskom roku mnoho prvákov, pre ktorých sú školské
povinnosti úplnou novinkou.
O ich prvých školských krokoch, obavách i povinnostiach sme sa pozhovárali
s učiteľkou Lenkou Dibalovou zo ZŠ Pribinova 1.
Čítajte na strane 5

Zlatomoravecký
jarmok
Tradičný Zlatomoravecký jarmok je už takmer tu.
Prečítajte si všetky dôležité informácie ohľadom
top kultúrnej udalosti
nášho mesta.
Čítajte na strane 6

Ulica Čajkovského

Šesť ciest v Zlatých Moravciach čaká rekonštrukcia
Podobne ako v iných slovenských mestách, aj v Zlatých
Moravciach máme viacero cestných komunikácií, ktoré
sa nachádzajú v zlom stave a vyžadujú si rekonštrukciu.
Tú sa ale podarí zrealizovať len zriedkavo. Šestica zlatomoravských ciest sa jej však v tomto roku dočká. Opravy
sa uskutočnia aj v oboch mestských častiach.
Samospráva plánuje opraviť miestne komunikácie na
uliciach: Čajkovského, Hollého, Hečkova; Kraskova, Hurbanova (obe z mestskej časti Chyzerovce) a Ulica Nová (mestská
časť Prílepy). Dokopy takmer až
1 500 metrov vozovky.
V Zlatých Moravciach sa nachádza veľa ciest, ktoré potrebujú rekonštrukciu. Prečo boli
vybrané práve tieto konkrétne,
sme sa pýtali Júlie Bacigálovej,
vedúcej Oddelenia investičnej
výstavby a hospodárskej činnosti mestského úradu. „Opravy týchto ciest boli odporúčané komisiou dopravy a taktiež
na základe potrieb občanov,“
znela jej odpoveď.

Začne sa
v Prílepoch
Rekonštrukcie by sa mali
začať realizovať postupne
na jeseň tohto roku. Presné
termíny ale nateraz známe

nie sú. Podľa slov Bacigálovej v súčasnom období sa
uskutočňuje spracovanie
projektovej dokumentácie
(PD) dočasného dopravného
značenia. „Následne mesto
v zmysle zákona požiada
Krajský dopravný inšpektorát PZ v Nitre o odsúhlasenie
použitia a umiestnenia dočasného dopravného značenia v zmysle vypracovanej
PD, po schválení príslušnej
PD a vydaní Určenia použitia a umiestnenia dočasného
dopravného značenia bude
možné, tento projekt realizovať,“ povedala Bacigálová.
Pod ruky robotníkov by sa
ako prvá mala dostať cesta
na ulici Nová. Predpokladaný termín jej opravy je stanovený už na mesiac september. V akom poradí sa budú
rekonštruovať ďalšie cesty
nám radnica zatiaľ uviesť
nevedela.

Za vyše
150-tisíc eur
Oprava všetkých šiestich
ciest bude hradená z rozpočtu mesta, a to vo výške
150 400 eur. Realizovať ju
bude vysúťažený dodávateľ
- spoločnosť EUROVIA SK.
„Celá koncepcia opravy komunikácií vychádza zo zrealizovania novej povrchovej
vrstvy na existujúcej konštrukcii vozovky. Nerovnosti
na komunikácii a sadnuté
časti budú vyrovnané ložným asfalt betónom a následne sa zhotoví nášľapná
vrstva z obrusaného asfalt
betónu,“ Bacigálová priblížila postup plánovaných
prác.
Ako ďalej uviedla, mesto
má v budúcnosti záujem rekonštruovať aj ďalšie rozbité cesty, ktoré sa nachádzajú pod jeho správou.
„Realizuje sa mapovanie
miestnych komunikácií. Ich
zoznam bude predložený
komisiám, aby sa mohli vyčleniť prostriedky v rozpočte na budúci rok,“ povedala
na záver.
Peter Klimant
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Chodník na Bernolákovej prechádza rekonštrukciou
Praskliny i veľké diery, a to všetko v centre mesta.
Chodník na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach bol
dlhodobo v žalostnom stave. Chodci si však budú môcť
už čoskoro vydýchnuť. Jeho najfrekventovanejšia časť
prechádza v týchto dňoch rekonštrukciou.
Oprava chodníka sa realizuje približne na 30 metrov dlhom úseku, začínajúc
od rohu Bernolákovej ulice
a Námestia Andreja Hlinku, povedľa predajne Nitrazdroj. „Táto časť chodníka sa nachádzala vo veľmi
zlom stave, priam katastrofálnom. V minulosti sa tu
vykonávali rôzne výkopové
práce pre zriadenie vodovodných a kanalizačných
prípojok, čo spôsobilo jeho
značné zničenie,“ povedala
Júlia Bacigálová, vedúca Oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti
Mestského úradu v Zlatých
Moravciach.

Do konca októbra
So stavebnými prácami sa začalo 21. augusta 2017 a podľa
zmluvy s vykonávateľom rekonštrukcie by mal byť opravený úsek odovzdaný do užívania dňa 31. októbra 2017.
Chodci musia počas uvedeného obdobia rátať s viacerými cestnými obmedzeniami,
o ktorých na mieste informuje
dočasné dopravné značenie.
Stavebná úprava sa koná aj
na časti verejného priestranstva, okolo predajných stánkov, ktoré sa pri chodníku nachádzajú. „Rekonštruuje sa
teda celý priestor až po cestu,
ktorá už patrí pod Nitriansky
samosprávny kraj,“ vysvetľuje

Chodník na začiatku rekonštrukcie.
Bacigálová, podľa ktorej by rekonštrukcia nemala nijako závažne narušiť chod jednotlivých stánkov.

Peniaze z dotácie
Celá oprava v yšla na
sumu 17 400 eur. Mestskú
kasu to však nijako nezaťaží. „Tieto peniaze mesto
získalo z dotácií z Ministerstva financií SR. Sú to kapitálové výdavky účelovo
viazané na rekonštrukciu verejných priestranstiev,“ uviedla Bacigálová.

Samospráva má v pláne opraviť aj zvyšnú časť chodníka. Momentálne na to ale vraj chýbajú
peniaze. „Budeme hľadať ďalšie
finančné prostriedky, aby sme
mohli pokračovať a zrekonštruovať celú tú časť až po polikliniku,“ povedala šéfka oddelenia
investičnej výstavby mesta.
Čo sa týka chodníka na opačnej strane Bernolákovej ulice,
ktorý ide povedľa nemocnice,
ten podľa Bacigálovej nie je
v takom stave, aby si vyžadoval
komplexnejšiu rekonštrukciu.
Peter Klimant

Deravá strecha mestskej telocvične sa dočkala opravy
Strecha budovy telocvične T-18, ktorá sa nachádza na
Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach bola dlhé roky
v havarijnom stave. Na viacerých miestach bola deravá,
čo spôsobovalo neustále zatekanie vody do budovy.
V auguste sa však konečne dočkala svojej opravy.

Budova telocvične T-18.
Podľa slov Simony Holubovej, riaditeľky Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ),
ktoré telocvičňu spravuje, sa
problémy s touto strechou ťahali už pomerne dlho. V havarijnom stave sa vraj nachádzala minimálne desať rokov.
„Ide o plechovú strechu.

Tým, že nemá veľký sklon,
tak na určitých častiach a na
spojoch pravidelne zatekala,“ povedala riaditeľka, podľa ktorej sa tu menšie opravy
museli vykonávať každý rok.
Vždy však išlo len o plátanie
jednotlivých dier, vo výške
nákladov maximálne do 500

eur. Takéto opravy nepriniesli
žiadny dlhodobý efekt. „Tieto
nedostatky sa pod vplyvom
počasia zakaždým obnovili,“
hovorí Holubová.
Vedenie MSKŠ preto pravidelne žiadalo mesto o pridelenie peňazí na komplexnejšiu opravu strechy telocvične.
Úspešné však bolo až v tomto
roku, kedy samospráva pridelila svojmu mestskému podniku potrebné financie.
Zlatomoravskí poslanci ešte
v júni na 28. zasadnutí mestského zastupiteľstva navýšili tohtoročný rozpočet MSKŠ
celkovo o 15 700 eur. Celá
čiastka bola určená na opravu deravej strechy.
Rekonštrukčné práce sa
uskutočnili v polovici augusta
2017. „Pôvodné plechy zostali,

na tie sa však v niekoľkých vrstvách naniesla hydroizolačná
guma. Ide o tekutú elastickú
vodeodolnú membránu. Je
odolná voči teplu, zime a úplne odolná voči priepustnosti
vody,“ vysvetľuje Holubová,
podľa ktorej je záruka na tento
zákrok až 30 rokov. Problém so
zatekaním by tak mal byť vyriešený na dlhý čas.
Telocvičňu čaká v blízkej budúcnosti ďalší rekonštrukčný
zásah. Na rad príde aj osvetlenie. „To staré pôvodné už
nespĺňalo žiadne normy, no
museli sme najprv vykonať
opravu strechy. Nové svietidlá budú namontované vo
vnútri telocvične už čoskoro,“
povedala Holubová.
Peter Klimant
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Novou riaditeľkou nemocnice sa stala Marta Eckhardtová
Nemocnica Zlaté Moravce má novú riaditeľku. Stala
sa ňou Marta Eckhardtová, ktorá zlatomoravský špitál
už v minulosti raz riadila. Vo funkcii vystriedala Otta
Mauscha.
Podľa vyjadrenia Alžbety
Sivej, hovorkyne spoločnosti
Agel, ktorá je prevádzkovateľom Nemocnice Zlaté Moravce, je od 17. augusta 2017
novou ustanovenou riaditeľkou zlatomoravského špitálu
Marta Eckhardtová, ktorá už
túto funkciu v minulosti raz
zastávala.
„V nemocnici Zlaté Moravce pracovala od roku 1991 až
do roku 2008 na rôznych pozíciách, v závere aj vo funkcii
riaditeľky. V súčasnosti pôsobí aj ako riaditeľka Nemocnice s poliklinikami, n.o. Levice,“
povedala Sivá.

Marta Eckhardtová
Ako pre nás uviedla Marta
Eckhardtová, pri riadení nemocnice chce nadviazať tam,
kde pri jej vedení pred niekoľkými rokmi skončila. „Chcem

Nový RTG prístroj zjednoduší
operačné výkony
Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, zakúpila nový mobilný skiaskopický RTG prístroj s C-ramenom
určený na operáciu širokého spektra traumatologických
a ortopedických výkonov. Moderné medicínske zariadenia v hodnote 50 000 eur, dokáže poskytnúť kvalitnejšie zobrazenie, lepší priebeh vyšetrení či samotný
výkon operácie.
Zlatomoravská nemocnica
priebežne investuje do nového vybavenia, keďže to súčasné nevyhovuje moderným
štandardom. Cieľom investícií je poskytnúť pacientom
kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť priamo v ich regióne. Hlavnými výhodami mobilného skiaskopického RTG
zariadenia s C-ramenom je
dvojica monitorov na pojazdnej pracovnej stanici. Zariadenie má trojmódový zosilňovač obrazu a CCD kameru

s vysokým rozlíšením, ktorá
poskytuje vysokú kvalitu zobrazenia. Systém ponúka široký rozsah pracovných režimov a automatických funkcií
zrýchľujúcich a zjednodušujúcich priebeh vyšetrenia.
Zariadenie je vhodné pre ortopédiu, gastroenterológiu,
traumatológiu. V nemocnici
sa bude využívať prevažne na
traumatologické a ortopedické operačné zákroky.
Prístroj nahradil už dlhšie
používaný a opotrebovaný

sa zamerať na realizáciu opatrení smerujúcich k znižovaniu
nákladov, efektívnejšiemu
využívaniu majetku, k zvýšeniu kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti, ako
i opatrenia na celkové zvýšenie efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Mojou ambíciou je vrátiť nemocnici jej dobré meno. Spolu s ostatnými členmi vedenia
nemocnice sa budeme snažiť
všeobecnú nemocnicu riadiť
tak, aby bola opäť rešpektovanou nemocnicou v rámci
Nitrianskeho kraja, s dôrazom
na spokojnosť a bezpečnosť
pacientov, ako aj personálu
nemocnice,“ povedala novopečená riaditeľka.
Marta Eckhardtová vystriedala vo funkcii Otta Mauscha.

Ten nemocnicu viedol od 16.
januára 2017 a bol jej prvým
riaditeľom od momentu, kedy
špitál prevzala spoločnosť
Agel. Dôvod, pre ktorý bol vo
svojej funkcii nahradený, spoločnosť Agel nekomentovala.
V priebehu leta došlo podľa Alžbety Sivej aj k zmenám
v predstavenstve spoločnosti Nemocnica Zlaté Moravce.
Novými členmi sa stali predseda predstavenstva Miroslav
Jaška a Rudolf Pelikán. „Personálne zmeny úzko súvisia
s vytvorením tzv. západného
klastra nemocníc, pod ktorý
patria zdravotnícke zariadenia v Komárne, Leviciach a Zlatých Moravciach,“ dodala hovorkyňa Agelu.

starší typ. „Teší náš, že vedenie nemocnice pristúpilo
k zakúpeniu nového pojazdného RTG prístroja, ktorý je
potrebný pre skvalitnenie
a rozšírenie spektra operačných zákrokov.“ uviedol primár chirurgického oddelenia
Jozef Hanzel.
„Sme radi, že tak v blízkej
dobe po prevzatí nemocnice
skupina AGEL plní svoje sľuby
a posúva investície, ktoré sú
pretavené do dodávky nového RTG prístroja s C-ramenom. Touto cestou by som sa
chcela v mene celej nemocnice ale predovšetkým v mene
lekárov a pacientov, ktorým
uvedený prístroj bude slúžiť,
poďakovať skupine AGEL,“
dodala riaditeľka nemocnice
Marta Eckhardtová.
Chirurgické oddelenie je
jedným z najvyťaženejších
oddelení v zlatomoraveckej
nemocnice. Zaisťuje sa na
ňom zdravotná starostlivosť
pre spádovú oblasť s viac ako

45 000 obyvateľmi. Chirurgická starostlivosť je zabezpečená na 36 základných lôžkach,
z toho sú 4 lôžka pooperačné a 2 lôžka sú súčasťou nadštandardnej starostlivosti. Na
oddelení je ročne hospitalizovaných približne 1600 pacientov a realizuje sa 900 operácií.
Prevažnú časť operatívy tvoria operácie brušnej a cievnej
chirurgie a traumatológie.
V poslednej dobe zdravotnícke zariadenie rozšírilo
spektrum výkonov o operácie
prsníkov, laparoskopické hernie a CKP pri zlomeninách krčka stehennej kosti. Po novom
sa tu robia aj niektoré urologické a ortopedické operácie.
Oddelenie je svojou pôsobnosťou nadregionálne a ošetruje pacientov nielen z okresu
Zlaté Moravce ale aj obyvateľstvo z hraničných obcí okresov Nitra, Levice a Nová Baňa.

Peter Klimant

Mgr. Alžbeta Sivá, tlačová
hovorkyňa AGEL SK a.s.
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MŠ Štúrova s novými oknami, na pláne je i oprava terasy
Deti po príchode z letných prázdnin čakala v Materskej
škole na Štúrovej ulici príjemná novinka. Na prvom poschodí školy sa počas leta vymenili všetky okná za nové
plastové. Pôvodné už boli dávno nevyhovujúce. Okrem
toho sa na budove už čoskoro bude rekonštruovať i terasa, ktorá je pravidelne využívaná na šport i zábavu.
Výmena okien sa na celom
prvom poschodí budovy
materskej školy uskutočnila v závere mesiaca august.
Podľa vyjadrenia Danuše
Hollej z Oddelenia školstva
a sociálnych vecí Mestského
úradu v Zlatých Moravciach
šlo o potrebný úkon, nakoľko
okná na tomto poschodí neboli ešte nikdy menené a boli
už v značne nevyhovujúcom
stave.
„Boli už staré, ich výmena
bola potrebná. Okrem toho
tam chýbali rolety či žalúzie.
V teplejších mesiacoch tam
preto bolo neznesiteľné teplo. Celý projekt rekonštrukcie bol uhradený z mestskej

kasy, šlo o sumu celkovo
20-tisíc eur. Tieto peniaze
boli uvoľnené z rezervného
fondu mesta,“ dodala Hollá.
Približne 40-ročná jednoposchodová budova školy
tak už má kompletne vymenené všetky svoje okná.
Výmena okien na prízemí budovy sa uskutočnila
v predstihu, niekoľko rokov
dozadu.

Oprava terasy
Okná však nie sú poslednou rekonštrukciou na budove školy v tomto kalendárnom
roku. V októbri je na pláne
oprava podlahy terasy. „Terasa
v škole bola už rozbitá. Sú tam

Budova MŠ Štúrova po rekonštrukcii.
dané obkladačky a tie sa pod
vplyvom poveternostných
podmienok pouvoľňovali, no
a preto ten priestor nemohli
žiaci už využívať,“ povedala
Hollá, podľa ktorej bola terasa
pravidelne využívaná na športové cvičenia i zábavu.
Pôjde tu o kompletnú výmenu podlahy, ktorá si z mestskej

kasy vyžiada 3600 eur. Rekonštrukčné práce podľa Hollej
nijako neobmedzia vyučovací proces. „V tom čase, keď sa
bude robiť terasa, deti budú
chodiť cvičiť na školský dvor,
nebudú terasu využívať,“ dodala Hollá.
Peter Klimant

Do zlatomoravských základných škôl nastúpilo 118 prvákov
Nový školský rok 2017/2018 sa začal. V zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce sa nachádzajú tri základné školy. Do ich lavíc zasadli desiatky prváčikov. Ich
počet sa oproti vlaňajšku takmer nezmenil.

ZŠ Pribinova
V zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta sa nachádzajú tri základné školy (ZŠ) – ZŠ
na Mojmírovej ulici, ZŠ na Pribinovej ulici a ZŠ na Robotníckej ulici. Dokopy do týchto

škôl nastúpilo 118 prvákov, čo
je len o jedného menej oproti
vlaňajšku.
Podľa informácii poskytnutých z Oddelenia školstva a sociálnych vecí z Mestského úradu

v Zlatých Moravciach bolo na
ZŠ na Mojmírovej ulici prijatých
56 žiakov do 1. ročníka, z toho
dvaja však dostali odklad, reálne
ich teda nastúpilo 54. Ide aj tak
o nárast, nakoľko vlani tu pribudlo 48 detí. Počet žiakov sa
na celej škole zvýšil na číslo 417,
v minulom školskom roku školu
navštevovalo 400 žiakov.
Čo sa týka „Pribinky,“ tu bolo
prijatých o niečo menej prvákov. Do nového školského roku
ich nastúpilo 44. Minulý rok to
pritom bola práve ZŠ na Pribinovej ulici, ktorá získala najviac
prvákov, až 58. Celkovo školu
v súčasnosti navštevuje 405 žiakov, čo je o dvoch menej ako
minulý školský rok.
Najmenej prvákov hlási ZŠ na

Robotníckej ulici. Prijatých bolo
20 prváčikov, čo je ale oproti minulému roku zlepšenie, vtedy
ich nastúpilo len 13. V škole
však tento rok vznikla aj nová
špeciálna trieda.
„V tomto školskom roku sa tu
otvoril nultý ročník pre žiakov
zo sociálne znevýhodneného
prostredia, ktorí dosiahli fyzicky
vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich
predpoklad úspešného zvládnutia vzdelávacieho programu
1. ročníka. Nultý ročník navštevuje 7 detí,“ informovala Danuša
Hollá z mestského úradu. Počet
detí v škole tak zostal oproti vlaňajšku nezmenený – 178.
Peter Klimant
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ROZHOVOR s učiteľkou z Pribinky:
Nesúhlasím s tým, aby deti doma trávili pri učení veľa času
V pondelok 4. septembra odštartoval nový školský rok.
Žiaci sa tak po letných prázdninách opäť vrátili do zabehnutých koľají. Do školských lavíc zasadlo i mnoho prvákov, pre ktorých sú školské povinnosti úplnou novinkou.
O ich prvých školských krokoch, obavách i povinnostiach
sme sa pozhovárali s učiteľkou Lenkou Dibalovou zo Základnej školy Pribinova 1, ktorá nám v rozhovore prezradila aj to, ako majú rodičia správne motivovať svoje
deti do učenia.
Mnoho detí v týchto dňoch
zažíva svoje prvé skúsenosti
so školou. Ako si prváci zvykajú na svoje nové školské
povinnosti?
V prvom rade svoju novú životnú etapu zvládajú statočne. Deti sa
zhosťujú novej roly - roly školáka.
Väčšina z nich je plná očakávaní, čo
im škola prinesie. Zatiaľ sa tešia, že
sa naučia písať, počítať a čítať. Všetky svoje povinnosti berú ešte veľmi
zodpovedne, tešia sa z každej novej
skúsenosti či vedomosti. Prajem im,
nech im to takto dlho vydrží.
Čoho sa zvyčajne najviac
obávajú?
Myslím, že najviac sa obávajú
práve nových povinností a toho,
že hru nahradí učenie a sedenie
v laviciach. Ďalšou ich malou obavou je aj to, že mamina alebo tatino
na nich zabudne v tej veľkej škole
plnej žiakov. Veľmi časté sú teraz
nejaké tie slzičky a ťažké rozlúčky
s rodičmi.

Ako vyzerajú ich prvé dni
v škole?
Prvé dni sú tie najdobrodružnejšie. Odrazu pred prvákmi stojí
nová pani učiteľka, odrazu chodia s veľkými úsmevmi po veľkých
chodbách, kde ich zdravia starší
spolužiaci. Spolu s pani učiteľkou
spoznávajú všetky zákutia školy.
Sami si pripravujú pomôcky na
hodiny, píšu prvé čiarky, vlnovky, zoznamujú sa s matematikou
a šlabikárom.
Isto sa nájdu aj prváci, ktorým sa na nové povinnosti ťažko zvyká. Máte nejakú
radu pre rodičov, ako majú
motivovať svoje ratolesti do
učenia?
Vášmu dieťaťu je potrebné ponúknuť nejaký čas, kým si zvykne
na nové životné obdobie. Keď je
to ťažké pre vás, predstavte si, aké
ťažké je to pre vaše dieťa. Buďte trpezliví. A ako ho motivovať?
Najlepšou motiváciou je osobný

príklad. Ukázať mu, že aj vy si plníte
svoje povinnosti. Pri plnení domácich úloh ho môžete motivovať
vetami typu: „Vieš, aké bude skvelé, keď mi budeš čítať rozprávky,
alebo mi prečítaš nejaké novinky
z novín?“ a pod. Na každé dieťa
však platí niečo iné, a vy ho poznáte najlepšie.
Koľko času by mali najmenší
žiaci venovať školským úlohám doma?
Nesúhlasím s tým, aby deti trávili
pri učení veľa času. Myslím, že taká
polhodinka je optimálna. Dôležité
je vytvoriť si režim aj doma, písať
úlohy v rovnakom čase, a vtedy,
keď má dieťa ešte dostatok energie na povinnosti. Príprava na vyučovanie by mala zahŕňať aj prípravu pomôcok, výmenu zošitov
a údržbu pomôcok v peračníku.
Rodič je ten, kto učí dieťa dôslednosti a zodpovednosti pri plnení
úloh.
Nie každému sa v škole darí,
ako má vyzerať správna reakcia rodičov na zlý prospech
svojich detí?
Každý z nás je iný. Rovnako to je
aj v prospechu. Niekomu to ide
ľahko, inému ťažšie. V žiadnom
prípade nemôžeme dieťa porovnávať s inými deťmi. Veď aj A. S.
Exupéry povedal: „Od každého

Lenka Dibalová
môžeme žiadať len to, čo môže
dať.“ Snažte sa byť trpezlivými
a chápavými. Pracujte s deťmi
s láskou a zabudnite na hnev, aj
keď je to niekedy ťažké. Ak máte
s dieťaťom nejaký problém, obráťte sa s dôverou na pani učiteľku, poraďte sa s ňou a počúvajte
jej rady.
Čo sú najčastejšie chyby
rodičov, ktoré robia pri
príprave svojich detí do školy?
Stáva sa, že žiak doma dopredu
číta nový článok, ktorý v škole ešte
nečítali. V škole sa potom zdá, že
dokonale číta, avšak opak môže
byť pravdou. Tiež býva zvykom,
že doma preberú nové učivo. Je to
zbytočné a viac to škodí, než osoží. Verte, že pani učiteľka sa bude
snažiť naučiť to žiakov čo najlepšie.
Tým ale netvrdím, že nemôžete
dať vášmu dieťaťu niečo mimo
domácich úloh (diktát, niekoľko
matematických príkladov). Všetko nech je ale v rámci prebraného učiva.
Peter Klimant

Rekonštrukcia podláh v MŠ Žitavské nábrežie
V prvej polovici augusta sa uskutočnili rekonštrukčné
práce v Materskej škole Žitavské nábrežie. Na viacerých
miestach budovy sa opravovala podlaha, ktorá už bola
nevyhovujúca. V škole pribudol i bezbariérový prístup.
Obdobie letných prázdnin bolo
naplno využité aj v Materskej škole Žitavské nábrežie, kde sa realizovala rozsiahlejšia rekonštrukcia
podláh. Podľa vyjadrenia Danuše
Hollej, vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského

úradu v Zlatých Moravciach, sa
nová podlaha pokladala na schodiskách školy, v šatniach a v jednej z tried, nakoľko zvyšné triedy
mali podlahu v poriadku.
„Tieto staré podlahy boli už úplne zničené, povytŕhané. Mali sme

aj opatrenie z hygieny, že to už
nezodpovedalo bezpečnostným
opatreniam. Mohlo tam dôjsť
k úrazu, či už detí alebo dospelých osôb,“ povedala Hollá, podľa ktorej šlo o pôvodné podlahy, ktoré na približne 45-ročnej
budove neboli predtým nikdy
menené.
Okrem nových podláh pribudla
v materskej škole i novinka v podobe bezbariérového prístupu

do budovy. „Bola to požiadavka
zo strany rodičov, ktorí sa sťažovali, že keď si chodia po deti a majú
so sebou ich mladších súrodencov s kočíkom, tak sa nedá dostať
do školy, vysvetľuje Hollá.
Vybudovanie bezbariérového prístupu spoločne s rekonštrukciou podláh bolo uhradené z mestskej kasy. „Šlo o sumu
21 425 eur,“ dodala Hollá.
Peter Klimant
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Zlatomoravecký jarmok už tento mesiac: Na čo všetko sa môžeme tešiť?
Tradičný Zlatomoravecký jarmok je už takmer tu. Na
konci septembra sa centrum nášho mesta zaplní predajnými stánkami rôzneho druhu, pomedzi ktorými sa
budú prechádzať davy ľudí. Na námestí bude pripravený
i bohatý kultúrny program, ktorého hlavnou hviezdou
bude ženské spevácke duo Twiinsky.
Zlatomoravecký jarmok 2017
sa začne v piatok 29. septembra 2017 v čase od 9.00 hod. do
18.00 hod. a pokračovať bude
v sobotu 30. septembra 2017
v čase od 8.00 hod. do 17.00
hod. Konať sa bude už tradične v centre mesta – na Námestí Andreja Hlinku, Župnej
ulici, Ulici Janka Kráľa a Sama
Chalupku.
I tento rok sa môžeme tešiť
na kopec rozmanitého tovaru,

kozmetiky, kahancov, umelých kvetov, sedacích súprav,
nábytku, včelieho medu, medoviny a výrobkov z medu,
kníh, obrazov a iného tovaru
s náboženskou tematikou, exkluzívnych dáždnikov, domácich potrieb, záhradkárskych
potrieb, CD nosičov, kúpeľných oblátok a  slaných zemiakových krekrov,“ priblížila
časť ponuky zlatomoravská
radnica.

Twiins, foto: Michal Babcan, zdroj: twiinsmusic.eu
ktorý budú ponúkať jednotliví
predajcovia. Ku dňu 22. augusta 2017 bolo na zlatomoravskej radnici zaevidovaných 138
stánkov. Z toho najväčší počet
tvoria remeselníci, až 40 stánkov. Druhou najväčšou skupinou sú predajcovia burčiaku
a vína, ktorí mali v závere augusta nahlásených 12 predajných miest. Chýbať nebudú
ani klasiky ako predaj textilu,
obuvi, hračiek a občerstvenia.
„Ďalej sa budú na Zlatomoraveckom jarmoku 2017 nachádzať stánky s predajom
údených výrobkov, domáceho chleba, korenín, syrov a syrových výrobkov, tekvicových
jadierok, varenej kukurice,

Hlavnou hviezdou
budú Twiinsky
Na Námestí Andreja Hlinku
bude aj tento rok stáť pódium,
na ktorom sa bude odohrávať
celá kultúrna časť Zlatomoraveckého jarmoku. Piatkový
program začne o 14.00 hod.
slávnostným otvorením a príhovorom primátora. Nasledovať budú vystúpenia detí našich materských škôl, Základnej
umeleckej školy a Centra voľného času. Medzi účinkujúcimi
uvidíme aj tanečné zoskupenie
Street Lup, dychovú hudbu Vozokanka, folklórny súbor (FS)
Drumbľa. Zatancuje i známe zoskupenie Old School Brothers.
Na svoje si prídu aj fanúšikovia

rockovej hudby, podvečer sa na
pódiu predstaví kapela Kabát
revival. Po nich už príde na rad
hlavná hviezda tohtoročného
jarmoku – ženské spevácke duo
Twiinsky, ktoré sa v Zlatých Moravciach predstaví vôbec po
prvýkrát. Na záver piatkového
programu vystúpi skupina Bon
Jovi revival, po ktorej bude nasledovať disco party.
Sobotný program začne o deviatej hodine ráno. Bude už tradične zameraný najmä na folklór. Zahrá a zaspieva detský
folklórny súbor Zlatňanka, FS
Inovec, hudobná skupina Eminent, FS Zlatomoravčianka, FS
Kolovrátok, spevácky súbor Babička a FS Chyzerovčanka.

Dopravné
obmedzenia
Počas trvania jarmoku sa už
tradične musia vyzbrojiť veľkou dávkou trpezlivosti vodiči. V meste budú platiť viaceré
dopravné obmedzenia. „V termíne od 28. septembra 2017
(štvrtok od 18.00 hod.) do 30.
septembra 2017 (sobota do
18.00 hod.) bude úplne uzavretá cesta II/511 od km 31,150 po
32,690 km v centre mesta Zlatých Moraviec - Námestie Andreja Hlinku, Župná ul. a miestne komunikácie - Ul. Sama
Chalupku, Janka Kráľa, Migazziho, Andreja Kmeťa, Robotnícka
a parkovisko pred hlavnou poštou Námestie A. Hlinku,“ informuje Emil Hudák, referent dopravy a technickej infraštruktúry

mesta, podľa ktorého uzávierky
ciest a obchádzková trasa budú
vyznačené prenosným dopravným značením.
Jarmok ovplyvní aj autobusovú dopravu. Výjazd autobusov z autobusovej stanice bude
umožnený na Hviezdoslavovu
ulicu iba v smere vľavo k OD
Tekov a k okružnej križovatke.
„Linky prímestskej autobusovej
dopravy 305411, 402401, 403413,
403453, 403456, 407404, 407406,
407407, 407408, 407409, 407410,
407412, 407414, 407421, 407424
budú v smere zo Zlatých Moraviec premávať po obchádzkovej trase cez Ul. Hviezdoslavova, cesta II/511 a po miestnych
komunikáciách Ul. Duklianska
a 1. mája. Na linke 407424 bude
tiež vynechaná zastávka Zlaté
Moravce, Nám. A. Hlinku bez náhrady,“ povedal Hudák.
Ako ďalej uviedol, mestská
hromadná doprava v čase uzávierky nebude obsluhovať zastávky AS, Námestie A. Hlinku
a Dom služieb v smere do MČ
Chyzerovce. „Pred mestským
úradom bude zriadená dočasná autobusová zastávka pre potreby MHD,“ dodal.

Pozor na vreckárov
Jarmok je aj miestom, ktoré
vo veľkom láka dlhoprstých.
Dav ľudí a nákupný zhon sú
pre zlodejov živnou pôdou.
Pri prechádzke medzi stánkami si preto dávajte na
svoje veci zvýšený pozor.
(Pokračovanie na strane 7)
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Aké bolo zlatomoravské Kultúrne leto 2017?
Ďalší ročník zlatomoravského Kultúrneho leta je za
nami. Počas mesiacov jún, júl a august sme v našom meste postupne zažili šesť zaujímavých podujatí rôzneho
druhu. Najvýraznejšou zložkou letnej kultúry boli rockové koncerty, no vychutnať sme si mohli i folklór či šport.
Kultúrne leto pripravilo
mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ).
Vstup bol pre všetkých ľudí na
takmer každé podujatie úplne
zdarma. Symbolické vstupné
v podobne jedného eura sa
vyberalo len na Súťaži vo varení kotlíkového guláša.
Oproti vlaňajšiemu kultúrnemu letu, na ktorom dominoval skôr folklór, bol najnovší
ročník viac zameraný na modernú hudbu. Organizátori
tým chceli prilákať väčší počet ľudí. “Minulý rok sme sa
snažili ísť viac na ľudovú nôtu.
S tým sa nám však nepodarilo
osloviť až tak veľa ľudí, nakoľko
náš región ponúka počas letných mesiacov veľmi veľa folklórnych festivalov. Tento rok
sme sa preto zamerali skôr na
rockové koncerty, ktoré mali
u ľudí oveľa väčší úspech,“ povedala riaditeľka MSKŠ Simona
Holubová.

Počet jednotlivých podujatí oproti minulému ročníku
jemne poklesol. Mesto sa totiž rozhodlo zamerať viac na
kvalitu ako kvantitu. „Tento
koncept sa nám viac osvedčil.
Je to lepšie, ako dávať podujatia počas každého letného
víkendu. Záujem ľudí v takom
prípade klesá. Vždy je lepšie
spraviť radšej jedno väčšie
podujatie ako malé na každý
víkend,“ vysvetľuje Holubová.
Na tohtoročné kultúrne leto
vynaložilo MSKŠ zhruba 2 500
eur. Prispel i Nitriansky samosprávny kraj (NSK) dotáciou vo
výške 1 700 eur. Na podujatie
Zašportuj si s nami šla z NSK
samostatná dotácia vo výške
1 200 eur.

Zaujímavý
program
Séria letných kultúrnych
podujatí sa v Zlatých Moravciach spustila v sobotu 24.
júna 2017 Detským folklórnym

Detský folklórny festival v Chyzerovciach.

Zlatomoravecký jarmok už tento mesiac:
Na čo všetko sa môžeme tešiť?
(Pokračovanie zo strany 6)
Mestská polícia v Zlatých Moravciach už zverejnila svoje
odporúčania, ktorými by sme

sa mali riadiť, ak sa nechceme stať obeťou krádeže. Tu
sú ich rady: „Peňaženku noste
pri sebe, nie v taške, napríklad

Vystúpenie folklórneho súboru Ricky Kuferak.
festivalom, ktorý sa konal
v areáli kultúrneho domu
v mestskej časti Chyzerovce.
V júli sme si mohli na našom
amfiteátri vychutnať Rockový
koncert, na ktorom vystúpili
kapely ako AC/DC Revival či
zlatomoravská skupina Inside.
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa v mestskom parku konalo podujatie - Sadenie lipy
priateľstva, pri ktorom so svojím programom vystúpili deti
z folklórneho súboru Zlatňanka a predviedli sa i členovia
folklórneho súboru Ricky Kuferak z Bieloruskej republiky.
Koniec mesiaca júl patril športu. Na mestskom štadióne sa
konalo športové podujatie určené pre rodičov a deti pod
názvom Zašportuj si s nami.
V auguste sa uskutočnili dve
kultúrne akcie. Prvá z nich bola
opäť v znamení dobrej muziky
- na amfiku sa odohral Slnečný
rockový koncert, na ktorom
bola hlavnou hviezdou skupina Spodorecha. Táto akcia sa
v Zlatých Moravciach postupne stáva už tradíciou, toto leto
sa u nás konala po siedmykrát.

Posledné podujatie Kultúrneho leta 2017 sa uskutočnilo
v sobotu 19. augusta na mestskom štadióne, šlo o druhý
ročník Súťaže vo varení kotlíkového guláša.

v zapnutom vnútornom vrecku. Pokiaľ je to možné, nenoste so sebou väčší obnos peňazí. Pri platení neukazujte
okolostojacim obsah vašej peňaženky. Ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici a hlučným
skupinám. Ak sa nedá vyhnúť

tlačenici, dobre sa na ňu pripravte. Všímajte si podozrivé
osoby a vyhýbajte sa im. Nenoste veľa balíčkov a nákupov,
znižuje to vašu pozornosť. Kabelku noste tak, aby ste mali
o nej vždy prehľad.“
Peter Klimant

Súboj kuchárov
zožal úspech
Podľa slov Simony Holubovej mali Zlatomoravčania záujem o všetky podujatia, ktoré
so sebou kultúrne leto prinieslo. „Najväčší úspech zožala Súťaž vo varení kotlíkového guláša, ktorej sa zúčastnilo až 700
ľudí. Šlo pritom o jedinú akciu kultúrneho leta, ktorá bola
spoplatnená. Zvýšený záujem
ľudí nás preto trošku prekvapil,“ skonštatovala Holubová,
ktorá celkovo hodnotí Kultúrne leto 2017 ako úspešné.
„Sme nadmieru spokojní. Ľudia sa celé leto dobre zabávali.
Na Slnečnom rockovom koncerte dokonca tancovali až do
skorých ranných hodín, takže si myslím, že to bolo veľmi
dobré leto,“ povedala na záver
šéfka zlatomoravskej kultúry.
Peter Klimant
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Skúsení kuchári súperili vo varení kotlíkového guláša
Po vlaňajšom úspechu sa aj toto leto stretli na Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach majstri vo varení
guláša, aby tu zabojovali o pohár primátora nášho mesta. O prvenstvo súťažilo dvadsať tímov. Moderátorkou
programu bola známa slovenská speváčka Gizka Oňová.
Druhý ročník Súťaže vo varení
kotlíkového guláša sa uskutočnil v sobotu 19. augusta 2017.
Organizátorom bolo mesto Zlaté Moravce spoločne s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ).
Do súťaže sa mohli prihlásiť
družstvá kuchárov bez ohľadu na vek či miesto trvalého
pobytu. Žiadne obmedzenie
nebolo ani v počte súťažiacich
v jednom tíme. „V tomto ročníku sme mali súťažiacu, ktorá varila úplne sama, no boli aj také
tímy, kde guláš pripravovalo až
dvanásť ľudí,“ povedala Simona
Holubová, riaditeľka MSKŠ. Celkovo o cennú trofej prišlo zabojovať až dvadsať tímov zo Zlatých Moraviec a okolia. Z toho
až osem bolo zo spoločnosti
Secop Zlaté Moravce. Do súťaže vo varení guláša sa zapojili
aj naši mestskí poslanci, ktorí
síce neobhájili vlaňajšie tretie

miesto, ale už teraz sa podľa ich
slov tešia na tretí ročník Súťaže
vo varení kotlíkového guláša.

Vyhrala
trojica domácich
Variť sa začalo o jedenástej
hodine doobeda a končilo sa
o pol tretej poobede, kedy sa
zozbierali vzorky gulášov. Tie
hodnotila štvorčlenná odborná
porota, v ktorej sedela aj známa slovenská speváčka a zabávačka Gizka Oňová. Tá bola
zároveň aj moderátorkou celej
súťaže.
Prvé miesto si vybojovala trojica kuchárov zo Zlatých Moraviec – Pukaj, Horvát a Martinec, ktorí súťažili pod skratkou
PHM. Druhé miesto získal jeden
z tímov spoločnosti Secop Zlaté Moravce. Trojicu najlepších
uzatvorili zlatomoravskí pekári–
tím AD Spectrum, ktorý sa vlani
umiestnil na prvom mieste.

Kuchári zo spoločnosti Secop.

Gizka Oňová
spievala
a rozdávala rady
O kultúrnu vložku sa starala moderátorka programu
Gizka Oňová, ktorá mala viacero hudobných výstupov.
Chodila i pravidelne medzi
súťažiacich. Dozerala na ich
varenie a rozdávala kuchárske rady. V rámci programu
vystúpila aj hudobná skupina Q-ty zo Zlatých Moraviec.
Na podujatí nechýbala ani
bohatá tombola. „Pripravených bolo celkovo až 41 cien.
Zasponzorovali ich spoločnosti: Secop, AD Spectrum,

Château Topoľčianky, Stanislav Tokár - ALF Protect,
Planeo Elektro Zlaté Moravce, TRIBO šport, Vion - Energo, Vion Baumarket a FC
Vion. Hlavnou cenou tomboly bol televízor,“ uviedla
Holubová.
Celá akcia trvala približne
do deviatej hodiny večer.
„Tento ročník hodnotím na
výbornú. Už teraz sa teším na
jeho pokračovanie,“ povedala na záver riaditeľka MSKŠ,
podľa ktorej sa podujatia zúčastnilo približne 700 ľudí.
Peter Klimant

Slnečný rockový koncert
na amfiku
Fanúšikovia gitarovej muziky si opäť prišli v Zlatých
Moravciach na svoje. V polovici augusta sa na mestskom
amfiteátri odohral takzvaný Slnečný rockový koncert.
Na pódiu sa predstavili štyri rockové kapely.
Slnečný rockový koncert
sa uskutočnil v sobotu 12.
augusta 2017. V Zlatých Moravciach ide už o pomerne
známe a medzi milovníkmi dobrej hudby obľúbené
podujatie. Toto leto sa odohral v poradí už jeho siedmy
ročník.
Aj tento rok ho zorganizovalo mesto Zlaté Moravce

spoločne s Mestským strediskom kultúry a športu, za
finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Vstup bol pre všetkých zdarma.
Rocková hudba sa na amfiku rozoznela presne o 18.00
hodine. Na pódium sa ako
prvý postavili chalani z hudobnej skupiny Experts, za
nimi nasledovali kapely - JRD,

Slnečný rockový koncert
Fornax a záver koncertu patril
známemu hudobnému zoskupeniu z nášho regiónu
– kapele Spodorecha. Tá vo
svojom repertoári prespievava veľké slovenské a české hity.

Slnečný rockový koncert
bol v poradí druhým a zároveň posledným koncertom,
ktoré prinieslo tohtoročné
zlatomoravské kultúrne leto.
Peter Klimant
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Lupiniarska paráda v Chyzerovciach v znamení mlynárstva
V Chyzerovciach bolo veselo. V areáli miestneho
kultúrneho domu sa uskutočnila prehliadka vystúpení
folklórnych súborov a speváckych skupín – Lupiniarska paráda. V poradí 8. ročník tejto kultúrnej udalosti
bol v znamení mlynárstva, ktoré bolo s Chyzerovcami
v minulosti úzko späté.
Lupiniarska paráda sa uskutočnila v sobotu 12. augusta
2017. Jej organizátorom bolo
už tradične Občianske združenie (OZ) Chyzerovce. „Dnes je
v Chyzerovciach malý sviatok,
sviatok ľudovej piesne a folklóru. Sme veľmi radi, že ho
oslávite spoločne s nami, preto sa spoločne započúvajme
do krásnych melódii ľudových
piesní v podaní našich účinkujúcich a vychutnajme si atmosféru tohto mlynárskeho
popoludnia v Chyzerovciach,“
povedal v úvode podujatia Ján Drahoš, predseda OZ
Chyzerovce.

Chyzerovecké
mlynárstvo
Podľa Drahoša je Lupiniarska paráda každý rok zameraná na inú tému, ktorá je spätá

s Chyzerovcami. Vlani ňou napríklad bola tradičná chyzerovecká svadba, tento rok bolo
nosnou témou práve mlynárstvo. „Vždy sa napájame na to,
čo tu v Chyzerovciach v minulosti bolo a ostalo súčasťou
našej kultúry. Mali sme tu dva
mlyny, horný a dolný. Tentokrát sme si preto vybrali mlynárstvo,“ vysvetľuje Drahoš.
Na podujatí tak nechýbala
bohatá mlynárska výzdoba,
ktorej najvýraznejšou zložkou
bolo funkčné vodné koleso
poháňané vodou. Umiestnené bolo vedľa pódia.
Okrem výzdoby však bolo
mlynárstvo zakomponované
i priamo do programu. Medzi
jednotlivými folklórnymi vystúpeniami boli vložené krátke divadelné scénky z mlynárskeho prostredia. Vidieť

sme mohli majstra mlynára
so ženou a ich pomocníkov.
Jednotlivé súbory mali taktiež
svoje vystúpenia prispôsobené nosnej téme.

Program podujatia
Vystúpil detský súbor Lupienok, spevácka skupina
(SS) Nevädza z Nitry, tanečná skupina Street Lup, folklórna skupina (FS) Kasanka
z Moravského Lieskového,
FS Tradícia z Dražoviec, FS
Chyzerovčanka, heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková, SS Trnky a záver
podujatia patril hudobným

zoskupeniam – Lupiniari
a Márnosť šedivá.
Folklórne slávnosti Lupiniarska paráda vznikli v roku
2010 ako menšia prehliadka
folklórnych súborov z regiónu Požitavia. Každým rokom
sa slávnosti postupne rozrastali. V posledných ročníkoch sa divákom predstavili
hudobné zoskupenia už aj
z iných regiónov Slovenska
a nielen z oblasti Požitavia.
Podľa organizátorov sa tak
ich slávnosti stávajú čoraz rozmanitejšie a divácky
atraktívnejšie.
Peter Klimant

Vitajte susedia v Prílepoch
Už po šiestykrát sa park mestskej časti Prílepy zaplnil
milovníkmi hudby a tanca, ktorí si sem prišli vychutnať
folklórne slávnosti Vitajte susedia. Konali sa v nedeľu
30. júla 2017. Na pódiu sa predstavilo päť folklórnych
zoskupení.
Podujatie pripravil spevácky
súbor (SS) Kolovrátok spoločne
s mestskou časťou Prílepy za
pomoci mesta Zlaté Moravce
a Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). „Cieľom tejto
akcie je, aby sme v Prílepoch
niečo urobili, pre radosť všetkých občanov,“ povedala Irena Vencelová z SS Kolovrátok,
podľa ktorej festival získal svoj
názov podľa toho, že sú naň
pravidelne pozvaní „susedia“
Prílepčanov z okolitých obcí.

Slávnosti začali o 16.00 hodine príhovormi pozvaných
hostí. „Som rád, že aj na tomto
mieste sa pravidelne stretávame a veľmi si želám, aby sme sa
stretávali aj naďalej, aby naďalej tá nádherná slovenská pieseň žila a posielala to posolstvo
našim ďalším generáciám,“ povedal v úvode podujatia predseda NSK Milan Belica.
Divákom na festivale zahral a zaspieval SS Kolovrátok
z Prílep, ich družobný folklórny

súbor (FS) Kolovrátok z Drahoviec, FS Širočina z Čiernych
Klačian, FS Volkovčanka z Volkoviec, FS Skalka z Hosťoviec
a predstavil sa i prílepský harmonikár Ján Ďurech. Po vystúpení všetkých súborov nasledovala spoločná zábava.
Okrem dobrej hudby si ľudia mohli vychutnať aj dobré
jedlo. Členky speváckeho súboru Kolovrátok z Prílep napiekli rôzne sladkosti a pagáčiky. Podával sa i tradičný guláš.

Zaujímavosťou šiesteho ročníka Vitajte susedia bola výstava fotografií fotografa Vladimíra Horváta, rodáka z Prílep.
„Fotím prevažne portréty, no
na tejto výstave bolo možné vidieť krajinu a zvieratá,“ povedal
Horvát, ktorý sa fotografovaniu
venuje už štyri roky. Jeho práce
boli vystavené už aj v Bratislave. V Prílepoch však podľa jeho
slov vystavoval po prvýkrát.
Peter Klimant
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Dožinkové slávnosti v Zlatých Moravciach
Dožinky predstavujú slávnostné ukončenie žatvy, koniec leta a odovzdávanie žatevného venca ako symbol
novej úrody. Dožinkový veniec uvitý v posledný deň žatevných prác z prvých a posledných klasov s rôznymi
ozdobami a kvetmi symbolizuje rozmnožovaciu schopnosť obilia. Po ukončení žatvy
sa odovzdáva gazdovi, v súčasnosti predsedovi družstva.
Dožinkové zvyky sa časom
zmenili z magickej na ďakovnú formu oslavy ukončenia
žatvy.
Na znak ukončenia tohoročnej žatvy ožilo nádvorie Migazziovského kaštieľa v Zlatých Moravciach 4. ročníkom
Dožinkových slávností. Mestské múzeum so Speváckym
súborom Zlatomoravčianka
a hosťom kultúrneho podujatia Speváckym súborom
Chyzerovčanka pripravili dňa
16. augusta 2017 pre návštevníkov podujatia pestrý kultúrny program.
Slávnostnú atmosféru dožiniek otvorila riaditeľka

Mestského strediska kultúry a športu Simona Holubová. Privítala vzácnych hostí
a všetkých milovníkov ľudových piesní a starých slovenských tradícií, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Mariána Kéryho, predsedu
Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milana Belicu, primátora
mesta Zlaté Moravce Dušana
Husára s manželkou, riaditeľa
Ponitrianskeho múzea Antona Števka s manželkou, prednostu MsÚ Mariána Kováča
a prednostku OÚ Zlaté Moravce Zitu Koprdovú. K návštevníkom sa prihovoril Milan
Belica a Dušan Husár s poďakovaním za pripomenutie si
krásnych ľudových zvykov našich predkov.
V popoludňajších hodinách
sa slnečným nádvorím bývalého kaštieľa rodiny Migazziovcov rozliehal spev slovenských
ľudových piesní v podaní folklórnych súborov. Organizátor podujatia Ponitrianske
múzeum v Nitre v spolupráci
s Mestským múzeom v Zlatých Moravciach a folklórnymi

Anton Števko, Dušan Husár
súbormi vytvorili aj tohto roku
neopakovateľnú atmosféru
dožiniek. Členovia Speváckeho súboru Zlatomoravčianka priniesli na oslavu upletený krásny dožinkový veniec,
ktorý symbolicky odovzdali
gazdovi. K pravej dožinkovej
atmosfére nechýbala ani dobrá nálada pri hudbe s tancom
a chutným pohostením. Lektorky Mestského múzea Viera
Tomová a Kornélia Némešová
pre účastníkov dožiniek pripravili voňavé slivkové perky
a šúľance s makom.
Bohatstvo našej slovenskej
ľudovej kultúry potvrdzuje

existencia množstva folklórnych súborov a ich úspešná
činnosť v našom zlatomoravskom regióne. Spevácky súbor
Zlatomoravčianka a Spevácky súbor Chyzerovčanka svojimi zaujímavými kultúrnymi
podujatiami úspešne prispieva k propagácii a zachovávaniu starých ľudových zvykov
našich predkov.
Dožinkové slávnosti podporil Nitriansky samosprávny
kraj, Mestské stredisko kultúry
a športu a Ponitrianske múzeum v Nitre.
Anton Kaiser

Medzinárodné športové hry seniorov – Plzeň 2017
V dňoch 10. až 13. júla 2017
sa uskutočnili medzinárodné
športové hry seniorov (ďalej
MŠHS) v Českej republike - Plzeň 2017 za účasti pretekárov
20 družstiev z krajín V4 a Nemecka. Slovensko reprezentovali dve osem členné družstvá, ktoré viedol predseda
Jednoty dôchodcov na Slovensku - Lipiansky. Za družstvo označené Slovensko 2
(župy BA, TT, TN, NR) sa zúčastnil súťaže v kategórii 60 –
70 rokov aj senior zo Zlatých
Moraviec - Vladimír Holečka.
Počínal si úspešne a so ziskom

dvoch prvých miest, druhého
a tretieho miesta (z deviatych
disciplín), prispel k druhému
miestu pre Slovensko 2 z celkového počtu 20 tímov. Jeho
najcennejšou medailou bolo
víťazstvo v rýchlostnom behu
na 60 m. Medzi ďalšími disciplínami boli napr.: beh s tenisovou loptičkou na tenisovej
rakete (30 m vzdialenosť, na
čas), transport závažia na fúriku (20 m vzdialenosť, na čas),
hod krúžkami a granátom na
cieľ. MŠHS sa uskutočnili na atletickom štadióne Škoda Plzeň.
(Pokračovanie na strane 11)
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Zlaté Moravce majú ďalšie talenty na obzore:
TS Street Lup hviezdi v Šlágri!
Tanec ľudia poznajú už stáročia. Postupom času vznikajú stále nové a nové žánre, či už tanca, alebo aj hudby,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého rytmického
pohybu. No vedeli ste o tom, že aj v Zlatých Moravciach
môžeme nájsť mladé šikovné dievčatá, ktoré tanec milujú? Nie? Tak tu je dôkaz!
Tanečná skupina Street Lup
pod vedením Diany Dvořákovej vznikla pred piatimi rokmi
a je to zoskupenie dievčat, pre
ktoré tanec znamená všetko.
Vznikla po zániku tanečného súboru Luna pod vedením Márie a Mileny Uhreckých, ktoré sa rozhodli spojiť
aj s inými dievčatami a premeniť priateľstvo na tanečnú
skupinu.
Začiatky bývajú ťažké a inak
to nebolo ani v tomto prípade.
Hľadať ten správny smer chcelo poriadnu dávku trpezlivosti.
„Prešli sme si rôznymi štýlmi.
Najskôr to bol moderný tanec,
no časom sme zistili, že to nie
je to, čo nás baví a mali sme
pocit, že ľuďom neprinášame
nič nové,“ tvrdí vedúca skupiny a tiež jedna z desiatich
tanečníčok v skupine. ,,Snažili sme sa vytvoriť niečo, čo
tu ešte nebolo, teda aspoň

v našom regióne. Začali sme
tancovať moderný folklór,“ dodáva Diana.
Všetko, čo je nové a niečím
iné či zaujímavé, okamžite zaujme každého. Dievčatá zistili, že tento štýl tanca baví
nielen ich, ale aj ľudí naokolo. A tak začali pod Občianskym združením Chyzerovce
vystupovať po širokom okolí
na rôznych akciách, podujatiach i zábavách. Čo sa týka
kostýmov, tie si musia dávať šiť
súkromne. ,,Bohužiaľ, nemáme žiadnych sponzorov, ktorí
by nám financovali kostýmy.
Všetko nám hradí Občianske
združenie a jedna zlatá pani
nám veľakrát pomáha,“ povedala Diana. „A faktom je to,
že v dnešnej dobe sa nové
talenty dokážu ťažko uplatniť z dôvodu toho, že počet tanečných skupín stále
rastie a pokiaľ nie ste niečím

Medzinárodné športové hry seniorov – Plzeň 2017
(Pokračovanie zo strany 10)
Organizátori pripravili skvelé
podujatie pre 160 pretekárov,
ale nepriaznivé chladné počasie skomplikovalo priebeh
hier. Časť disciplín bola preto
presunutá do telocviční. Večer
11. júla, v utorok, boli vyhodnotené výsledky súťaží MŠHS
a odovzdané diplomy. Po vyhodnotení nasledovalo spoločenské posedenie s kultúrnym
a zábavným programom.
Na tretí deň bol pre seniorov
pripravený náučno-poznávací

program spojený s prehliadkou centra mesta Plzeň s typickým rozľahlým štvorcovým
námestím, ktorému dominuje
Katedrála Svätého Bartolomeja s najvyššou vežou (102 m)
v ČR. Pozornosť zaujala i štýlová budova radnice a mešťanské domy. Ďalšou pozoruhodnou stavbou v Plzni je budova
veľkej synagógy postavenej
v novo-románskom štýle. Je to
najväčšia synagóga v ČR a tretia najväčšia na svete (po jeruzalemskej a budapeštianskej).

TS Street Lup
výnimočné, sponzorov nájdete veľmi ťažko.“
No napriek tomu si ich niekto všimol. Niekto, koho najmä
staršia generácia veľmi dobre
pozná. Heligónkárska skupina
Krasňanci sa pravidelne objavuje na televíznej stanici Šláger a pozná ju celé Slovensko.
A práve oni oslovili tanečnú
skupinu Street Lup na spoluprácu. ,,Ozvali sa nám, či by
sme s nimi nechceli natočiť
videoklip v Žiline. Hneď sme
súhlasili. Zapáčili sme sa im
natoľko, že sme do dnešného
dňa s nimi nakrútili už tri klipy,
ktoré sú dosť často vysielané

na TV Šláger, dokonca sa objavili aj v televízii Markíza. Sme
hrdé na to, že sa naša tvorba
páči aj ľuďom z mediálneho
prostredia a dúfame, že ich
bude čoraz viac,“ dodala vedúca skupiny.
Nedávno dievčatá nakrúcali
ďalší videoklip v Oščadnici, no
tentoraz so skupinou Kysucký
prameň, ktorí tiež nie sú nováčikmi na známej hudobnej stanici. Nechajme sa všetci prekvapiť, kde všade bude ešte
táto skupina hviezdiť v budúcnosti a aké úspechy dosiahne.

Mesto Plzeň je spojené so
svetoznámou značkou piva
Pilsner-Urquell (Plzenský
prazdroj) a Gambrinus. Návšteva plzenského pivovaru
a jeho historických exponátov
je vyhľadávanou destináciou
turistických zájazdov. Výprava
za výpravou sa striedala pod
vedením sprievodcov v prístupných objektoch pivovaru.
Pod pivovarom sa nachádza 9
km chodieb, ktoré slúžili pôvodne na dozrievanie a skladovanie piva. Návštevníci
môžu ochutnať v pivničných

priestoroch pivo nefiltrované,
nepasterizované, pripravené
tradičným spôsobom. V súčasnosti vlastní plzenský pivovar japonská skupina Asahi
Group Holdings.
V posledný deň sa organizátori podujatia rozlúčili
s účastníkmi MŠHS s prianím,
stretnúť sa o rok na ďalšom
podujatí športových hier v ČR.

Ivana Chrenová

Helena Holečková
Jednota dôchodcov,
ZO Zlaté Moravce
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov a pozemku
vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov a pozemku vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 17,40 m2 - predajný stánok (bývalý TIK) nachádzajúci sa na
Námestí Hrdinov v Zlatých Moravciach, postavený na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1916/8 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne
územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: skladové priestory.
n pozemok o výmere 2874 m2 v Zlatých Moravciach – parcela KN reg. „C“, č.p. 2457/26 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 5417 v celosti na mesto Zlaté Moravce pre
katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaného pozemku: na podnikateľské účely.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27.09.2017 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemku získate na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad;
Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/69 239 22 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ
Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Zlaté Moravce
organizuje zbierku pre

Poďakovanie
Ďakujem pani MUDr. Márii
Končalovej, primárke oddelenia vnútorného (interného,
JIS) v Zlatých Moravciach za
profesionálny prístup k pacientom a ich opateru na tomto oddelení. Zároveň ďakujem
personálu daného oddelenia za príkladnú starostlivosť
a ľudský prístup počas mojej
hospitalizácie. Želám Vám veľa
síl, trpezlivosti a úspechov vo
Vašej ťažkej práci.
51/2017

Marián Arpáš

všetkých núdznych, ktorí to potrebujú - chorí, postihnutí,
deti z rozvrátených rodín, siroty, bezdomovci a slobodné matky.

Zbierka bude prebiehať od 15.8.2017 do 30.9.2017
Zbierka zahŕňa:

dezinfekčné a čistiace prostriedky
kozmetické prípravky
deky
obväzový materiál
trvanlivé potraviny s dlhšou dobou trvanlivosti
(nie domáce zaváraniny)

Predmety môžete nosiť do

sakristie Farského kostola
Kostola Bratov Tešiteľov
a do predajne Sv. Michala
na ulici Bernolákova 4, Zlaté Moravce

Kontaktná osoba: Alžbeta Kériová 0905 164 898
Viera Pechová 0902 102 089

Milujte ľudí takých, akí sú, čím menej
si to zaslúžia, tým viac ich milujte.
Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh,
ale podľa veľkosti potrieb! ( Kuffa, 1992)

Program
KINA TEKOV
n Po strništi bos – 2. - 3.
9. 2017 - sobota 19.00, nedeľa
19.00 - 4 €
n Tulipánová horúčka –
5. - 6. 9. 2017 - utorok 19.00,
streda 19.00 - 4 €
n Malý yeti – 7. - 8.- 9. - 10.
a 16.- 17. 9. 2017 -štvrtok 17.00,
piatok 17.00, sobota 17.00, nedeľa 17.00, sobota 17.00, nedeľa 17.00 - 4 €
n TO – 7. - 8. 9. 2017 - štvrtok
19.00, piatok 19.00 - 4 €
Čiara – 9.- 10. 9. 2017 - sobota
19.00, nedeľa 19.00 - 4 €
n Ja, zloduch 3 – 14.- 15.
9. 2017 -štvrtok 17.00, piatok
17.00 - 4 €
n Americký zabiják – 14.
- 15. 9. 2017 - štvrtok 19.00, piatok 19.00 - 4 €
n Ktorý je ten pravý – 16.
- 17. 9. 2017 - sobota 19.00, nedeľa 19.00 - 4 €
n Víno nás spája – 19. - 20.
9. 2017 - utorok 19.00, streda
19.00 - 4 €
n Lego ninjago – 21. 22.- 24.- 29.- 30. 9.a 1. 10. 2017
- štvrtok 17.00, piatok 16.00,
nedeľa 17.00, piatok 17.00, sobota 17.00, nedeľa 17.00 - 4 €
n Nina – 21. - 22. 9. 2017 štvrtok 19.00, piatok 18.00 - 4 €
n Kingsman: Zlatý kruh –
22.- 24. 9. 2017 -piatok 19.30,
nedeľa 19.00 - 4 €
n Hráči so smrťou – 28.29. 9. 2017 - štvrtok 19.00, piatok 19.00 - 4 €
n Amityville: Prebudenie –
28.- 29. 9. 2017 - štvrtok 17.00,
piatok 21.00 - 4 €
n Záhradníctvo – dezertér
– 30. 9. 2017 - sobota 19.00 -4 €
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Mestské stredisko kultúry
a športu

Spomienka
Chvíľa obyčajných slov, vyznaní, pohladení a nádeje.
Viem, aká smutná je chvíľa
bez teba. Život s tebou bol
príliš krátky. Chýba rada,
podpora i povzbudenie. Nie
je tu tvoj hlas, úsmev a pochvala. Odišla ochranná
láskavá ruka i tvoja láska
k nám. Spomienky na teba
sú stále s nami a my s tebou.
Viem, že si spokojný a šťastný, veľa v živote si dokázal
a urobil veľa dobrého. Nie
je pravda, že silní neplačú.
Plakať nemôže iba skala, tá
nemá srdce. S úctou a láskou
na teba spomína manželka
a deti. Česť tvojej pamiatke,
spi sladko.
10. septembra uplynie
rok, čo navždy odišiel
drahý manžel, skvelý
otec a dobrý priateľ

Opustili nás
 Štefan Horváth
nar. 1969, zom. 24.07.2017
 Helena Kaszásová
nar. 1930, zom. 08.08.2017
 Jozef Bíbel
nar. 1951, zom. 12.08.2017
 Božena Mihóková
nar. 1936, zom. 14.08.2017
 Madaléna Martincová
nar. 1924, zom. 14.08.2017
 Pavel Hruška
nar. 1947, zom. 15.08.2017
 Jana Jonisová
nar. 1965, zom. 17.08.2017

Spomienka
Odišiel si náhle, ako keď vietor v búrke stromy láme, ale
v našich srdciach
Ťa stále máme!
Prešli tri smutné roky, čo
nás náhle opustil manžel, otec, starý otec, krstný
otec, brat, švagor a priateľ

Július Mihalko
Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú
spomienku.
Výročná svätá omša
bude 17. 9. 2017 o 11.00
vo farskom kostole.
Ďakujeme všetkým, ktorí
boli pre nás oporou
v ťažkých chvíľach.

49/2017
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František Páleník
Venujte prosíme tichú
spomienku na dobrého
človeka.
Smútiaca manželka, dcéra
a syn s rodinami.
50/2017

Program na mesiac september:
26. september 2017 o 17. 00 hod. (v utorok) – detské predstavenie „Smejko a Tanculienka“ - v divadelnej sále MSKŠ, vstupné
v predpredaji - 8 eur
29. - 30. september 2017 – Zlatomoravecký jarmok

Pripravujeme:
4. október 2017 o 18.00 hod. (v stredu) – divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla „To nemá chybu“ - v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 15 eur
14. október 2017 o 17. 00 hod. (v sobotu) – detské predstavenie „Paci – Pac “ - v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 5 eur, v deň predstavenia 7 eur.
21. október 2017 o 17. 00 hod. (v sobotu) – hudobné predstavenie z relácie Šláger „Kysucký prameň“ - v divadelnej sále
MSKŠ, vstupné v predpredaji - 8 eur
16.november 2017 o 18.00 hod. (vo štvrtok) – Tolkshow
Petra Marcina „Neskoro večer“ - v divadelnej sále MSKŠ,
vstupné v predpredaji - 14 eur
20. november 2017 o 18.00 hod. (v pondelok) – divadelná
komédia „Bohyňa vo vani“- v divadelnej sále MSKŠ
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Zašportuj si s nami
v Zlatých Moravciach
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu si v strede letných prázdnin pripravilo športové podujatie pre rodičov a deti pod názvom
Zašportuj si s nami. Malí i veľkí si mohli zahrať tradičné
i menej tradičné športy. V ponuke boli i športové ukážky
od profesionálov.

Oceňovanie malých športovcov.
Prvý ročník podujatia Zašportuj si s nami sa konal
v sobotu 29. júla 2017 v areáli Mestského štadióna v Zlatých Moravciach. „Týmto projektom sme chceli dosiahnuť,
aby sme u malých i väčších
detí vyvolali záujem o šport,
aby lepšie využívali svoj voľný
čas,“ povedala Klaudia Ivanovičová z Mestského strediska
kultúry a športu.

Program oficiálne začal pred
treťou hodinou popoludní.
Otvoril ho primátor Dušan
Husár spoločne s predsedom
Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milanom Belicom. „Som
veľmi rád, že títo mladí ľudia
ukážu svoje športové umenie.
Nie je to samoúčelné. Robíte
to pre svoje zdravie. Ja už roky
chodím do Bruselu a počúvam tie všeobecné sťažnosti

Európy, že naši mladí ľudia sú
obézni, že sa málo pohybujú. Vy ste prípadom opaku, že
sú aj takí mladí ľudia, ktorí si
vedia zašportovať,“ povedal
mladým zúčastneným športovcom župan Belica.

Pestrý program
V úvode športového dňa sa
na mestskom štadióne predviedli zlatomoravské fitnesky.
Tie ľuďom ukázali niekoľko
zo svojich zaujímavých cvikov, ktoré im dopomohli k ich
vyšportovaným postavám.
Kúsok zo svojho športového
umenia zas prišli ukázať boxeristi z Box klubu Zlaté Moravce.
Na ihrisku sa predstavili malí,
no i starší a skúsenejší boxeristi, ktorí úspešne reprezentujú naše mesto na Slovensku
i v zahraničí.
Návštevníci si následne mohli
pozrieť futbalový zápas žiakov
z PFA FC ViOn Zlaté Moravce.
Pripravená bola i súťaž v kopaní jedenástok, deti i dospeláci si mohli skúsiť cvičenie na
trampolínach pod dohľadom
profesionálnej inštruktorky
z tímu Jumping Zlaté Moravce. Hral sa i tenis a u nás čoraz

September 2017

viac populárnejší footgolf. Ide
o šport, v ktorom sa spája golf
s futbalom.
Priaznivci vodných zábav si
mohli skúsiť atrakcie na vode.
K dispozícii bol vodný futbal
a veľké plávajúce lopty v bazéne, do ktorých mohli záujemcovia vliezť a vo vnútri lopty
„utekať“ po hladine vody.

Bude mať
pokračovanie
Veľkým lákadlom pre fanúšikov futbalu bol zápas bývalých
hráčov Calexu proti bývalým
hráčom ViOn-u. Z víťazstva sa
tešili bývalí „vionisti“, ktorí „calexákov“ porazili vysoko 6:1. Až
päť gólov strelil hráč Polkoráb,
jeden Ivanička. O jediný gól Calexu sa postaral Šegeda.
„Myslím si, že toto športové podujatie prinieslo niečo
nové do Zlatých Moraviec. Šlo
o prvý ročník, určite však nie
o posledný,“ zhodnotila celé
podujatie Ivanovičová. Projekt
finančne podporilo mesto Zlaté Moravce, Nitriansky samosprávny kraj a Mestské stredisko kultúry a športu.
Peter Klimant

Taliansko - Čínske finále
Tenisový klub Zlaté Moravce usporiadal 12. augusta - 14.
augusta 2017 tenisový OPEN
turnaj za účasti 37 hráčov.
V dobre obsadenom turnaji
bolo šesť hráčov zo Slovenskej
stovky, z toho dvaja zo Slovenskej päťdesiatky. Zo Zlatých
Moraviec štartovalo šesť hráčov TK Zlaté Moravce (Roman
Jonis, Tomáš Valkovič, Juraj
Gajdoš, Ján Dudáš, Ivan Frajka,
Ján Novota ml.) a z HANAKY
dvaja (David Jakubovič, Marián Košút).
V hlavnej súťaži hrali aj štyria zahraniční tenisti. Izraelčan
Shaaf Ofek prehral už v prvom

kole s dobre hrajúcim Gajdošom 3/6, 2/6. Francúz Emoul
Joachim v druhom kole porazil Zimu, M. (TK Podbrezová)
6/4, 6/3, v treťom kole prehral
s víťazom turnaja Pietrom Mugellim 1/6, 1/6. Vo finále Pietro
Mugelli zvíťazil nad Číňanom
Zhou Kian Yao 5/7, 6/1, 6/2.
Pohromou Zlatomoravčanov
bol Juraj Klement turnajová
jednotka (33 SR), ktorý porazil
Košúta, M. 6/1, 6/0, v treťom
kole Frajku, I. 6/0, 6/1, v osemfinále Valkoviča, T. 6/4, 6/3. Zo
Slovákov bol najúspešnejším
hráčom Juraj Gajdoš. V prvom
kole porazil Izraelčana Shaaf

Oleka 6/3, 6/2, v druhom kole
Ivanoviča, L. (SL. Lupča) 6/1,
6/1, v osemfinále mu skrečoval Poloma, M., vo štvrťfinále
zdolal Nemčoviča (VTC Pezinok) 6/3, 6/2 a v semifinále
prehral s Číňanom Zou Xian
Yao 3/6, 2/6. Štvorhry hralo 12

párov. Zahraniční hráči sa do
štvorhier neprihlásili. Vo finále
zvíťazila dvojica Gajdoš – Jonis
nad párom Jakubovič (HANAKA)- Nemčovič (VTC Pezinok)
6/4, 5/7, 12/10.
Ján Novota
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ROZHOVOR s Martinom Chrenom:
Hokejbal vyvoláva u mladých obrovský ošiaľ
Futbal, hokej, tenis či volejbal. To všetko sú športy,
ktoré sú v našom meste veľmi obľúbené. Spájajú ľudí,
udržiavajú zdravý životný štýl a vytvárajú aj nové priateľstvá. No nájde sa tu ešte jeden, ktorý patrí k tým najobľúbenejším. Ktorý? No predsa hokejbal. Jedným z milovníkov a hráčov hokejbalu je aj Martin Chren (21) zo
Zlatých Moraviec, ktorý vám v rozhovore priblíži zákutia
tohto športu a prinesie možno aj čosi viac.

mužstiev, no pevne verím, že
počet bude znovu narastať
ako v minulosti. Organizátorom a prezidentom celej ligy
je Pavel Dvonč, ktorý to má
celé na starosti a stará sa o to,
aby všetko prebiehalo tak, ako
má.
Za aký tím hráš ty a aká
je tvoja pozícia?
Za ten najlepší. (smiech) Ale
nie. Moje mužstvo sa volá
Routiners Zlaté Moravce. Chalani sú mi ako bratia, takže to
výborne klape aj na ihrisku.
Mojou úlohou je zariadiť, aby
sme nedostali ani jeden gól,
takže som brankár.

Martin Chren
Maťo, ty si jedným z tých,
pre ktorého je hokejbal
láska na celý život. Prečo
je práve on u mladých tak
veľmi obľúbený šport?
Skús ho našim čitateľom
v krátkosti predstaviť.
Hokejbal je veľmi pekný
šport, má blízko k hokeju,
a preto ho hrávajú a milujú
bývalí, no aj súčasní hokejisti.
Výhodou je, že sa dá hrať celoročne a skoro za každého
počasia či ročného obdobia.
U mladých vyvoláva obrovský
ošiaľ a nemajú problém, ho začať hrať hocikde na ulici pred
domom. Tento šport má proste svoje čaro. Každý jeden si
ho zamiluje, keď ho začne hrať.
Venuješ sa aj iným športom, no kedy a prečo si sa
rozhodol, že začneš hrať
práve hokejbal? Čo ťa
k tomu viedlo?
Áno, hrával som aj futbal,
hokej stále hrám a hokejbal
tak isto. S hokejbalom som

začal, keď som mal 12 rokov.
Len tak s kamarátmi na ulici,
neskôr na platni pri paneláku. Vždy som sníval o tom,
že ho raz budem hrať aj súťažne. A sen sa stal skutočnosťou, keď som dovŕšil 15
rokov. Viedla ma k tomu jedinečnosť tohto športu. Ešte
predtým, ako som začal hrať,
som sa chodieval pozerať na
zápasy v Zlatých Moravciach
a chytilo ma to za srdce. Veľmi sa mi zapáčil tento šport,
takže som neváhal a pustil sa
do toho.
V Zlatých Moravciach
je zriadená aj Zlatomoravecká hokejbalová liga.
Povedz nám niečo o nej.
Ako dlho existuje, aké
tímy v nej hrajú, kto je
organizátorom?
Áno, je a existuje už približne 30 rokov, ak nie aj viac.
Bola to asi prvá hokejbalová
liga na Slovensku. V súčasnosti hrá ligu, bohužiaľ, už len 6

Kde sa všetky zápasy
odohrávajú a kedy trvá
sezóna?
Zápasy sa konajú na ihrisku
ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach. Sezóna zvyčajne trvá
od začiatku jesene približne
do začiatku leta spolu so zimnou prestávkou.
Vieš si predstaviť, že by
v Zlatých Moravciach niečo také nebolo? Je to súčasť

tvojho života, alebo by si
vedel prestať hrať zo dňa
na deň?
Keďže hokejbal milujem
a hrávam ho už niekoľko rokov, asi by som si nevedel
predstaviť, že by liga skončila. Nedokázal by som prestať
hrať zo dňa na deň. Určite by
som pokračoval, aj keby liga
skončila, aspoň len tak zo zábavy a z lásky k športu.
Nedávno si mal zranenie, kvôli ktorému si musel prerušiť všetky športy. Ako to vyzerá práve
s hokejbalom? Vrátiš sa
späť do tímu a budeš pokračovať v hokejbalovej
kariére?
Bohužiaľ áno, bol som bez
športu tri mesiace, ale už je
všetko v poriadku, zranenie sa
späť nevrátilo. Pred pár dňami sme mali exhibičný zápas,
v ktorom som nastúpil za
súčasné mužstvo proti bývalým hráčom. Vrátil som sa
späť medzi tri žrde v plnej sile
a pripravený na novú sezónu.
Ivana Chrenová

FC VION ZM - Vráble, foto: Jozef Bedej, zdroj: fcvion.sk

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble
výsledky, mesiac august
3. kolo: 05.08. 2017,
4. kolo: 11.08. 2017,
5. kolo: 19.08. 2017,
6. kolo: 26.08. 2017,

19:00
18:30
19:00
19:00

Zlaté Moravce - Žilina
Nitra - Zlaté Moravce
Zlaté Moravce - Prešov
Michalovce - Zlaté Moravce

2:0
1:0
4:1
2:0
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TU SME DOMA
Obsadzujeme pozície:
• PROCESNÝ INŽINIER KVALITY
• PROCESNÝ INŽINIER
• TECHNOLÓG
• ÚDRŽBÁR ELEKTRONIK
• NASTAVOVAČ

Kontaktujte nás:
email: job_sk@secop.com
Tel: +421 037 6424 200 +421 037 6406 495
Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
52/2017

53/2017
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