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V tomto čísle:
Pohotovosť
otvorená
V Zlatých Moravciach bola
otvorená ambulantná pohotovostná služba pre dospelých. Ministerstvo zdravotníctva SR poverilo jej
prevádzkovaním Nemocnicu
Zlaté Moravce.
Čítajte na strane 3

Rekonštrukcia
CVČ
Počas leta prebiehali rekonštrukčné práce na budove zlatomoravského Centra voľného
času. Strecha sa opravovala
na komplet. Vymenených bolo
i niekoľko okien.
Čítajte na strane 4

Nové autobusové
zastávky
Príjemná novinka pre ľudí,
ktorí využívajú autobusové
spoje. V Chyzerovciach a Prílepoch došlo počas leta k výmene starých autobusových
zastávok za nové, moderné
presklené.
Čítajte na strane 5

Rozhovor s novým
farárom
Zlaté Moravce majú od prvého júla nového farára. Po Mariánovi Javorovi prevzal kľúče od farnosti 37-ročný Peter
Štálnik. Nášho nového kňaza
sme vyspovedali v rozhovore.
Čítajte na strane 6

Vizualizácia nového kúpaliska.

Mesto uvažuje nad vybudovaním nového
kúpaliska, cena by bola vysoká  
Pôvodné mestské kúpalisko je na tom zle. Podľa samosprávy sa už nedá nijako zrekonštruovať a jediná
možnosť na sprevádzkovanie mestských bazénov je vybudovať ich nanovo. Vypracovaný je smelý plán. Reálne
sa s ním však budú zaoberať až novozvolení poslanci.
Zlatomoravské mestské kúpalisko bolo naposledy pre verejnosť sprístupnené v roku 2014.
V spomínanom roku sa na konci kúpacej sezóny jeho brány
definitívne zatvorili a doposiaľ
neboli otvorené. Odvtedy sa
pravidelne, vždy počas horúcich letných mesiacov, vynárajú otázky od nespokojných
občanov, či konečne dôjde
k jeho opätovnému otvoreniu.
Odpoveď od mesta je ale každý rok rovnaká – nie, nedôjde.
Dôvodom má byť podľa Mestského strediska kultúry a športu
(MSKŠ), ktoré je správcom kúpaliska, jeho zlý technický stav.
Ten má byť zlý až natoľko, že

jeho rekonštrukcia už vraj nemá
zmysel.
„Mesto rieši situáciu s kúpaliskom. Uvedomuje si, že občania
to potrebujú a že je to veľmi žiadaná služba, ktorá by im mala
byť poskytnutá. Je však potrebné, aby občania pochopili, že
aktuálny stav a aktuálna technológia kúpaliska nedovoľujú
jeho prevádzkovanie. Mesto
preto uvažuje, ako inak kúpalisko sprístupniť,“ hovorí Simona
Holubová, riaditeľka MSKŠ.
Ako ďalej povedala, pôvodne bola snaha, dať kúpalisko do
prenájmu do súkromných podnikateľských rúk, no tento plán
stroskotal. Každý potencionálny

záujemca sa totiž po obhliadke bazénov otočil na päte a od
svojich zámerov upustil, nakoľko investícia do opráv by bola
taká vysoká, že by sa viac oplatilo postaviť úplne nové kúpalisko. A presne s touto myšlienkou
sa najnovšie začalo pohrávať
vedenie nášho mesta.

Vypracované
vizualizácie
MSKŠ dalo na podnet primátora Dušana Husára vypracovať
vizualizáciu nového kúpaliska,
ktoré by vzniklo na tom pôvodnom. Existujú dva varianty
– lacnejší, ktorý počíta len s letnou prevádzkou, alebo drahší,
pri ktorom by bolo kúpalisko
otvorené celoročne aj s wellnessom.
„Pri lacnejšom variante by
bol na mieste pôvodného
(pokračovanie na str. 2)
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Mesto uvažuje nad vybudovaním nového
kúpaliska, cena by bola vysoká
(pokračovanie zo str. 1)
bazéna vybudovaný úplne
nový. Jednalo by sa o nerezovú vaňu s rôznymi kúpacími prvkami. Pod vaňou by
sa nachádzali moderné čistiace technológie. Drahší variant by v sebe zahŕňal i krytie bazéna na jeho celoročné
využitie. Postavené by boli
i ďalšie budovy, v ktorých by
sídlil wellness a spa. Samozrejmosťou oboch projektov
by bol vynovený areál s modernými hygienickými zariadeniami a priestormi na prezliekanie,“ opisuje Holubová.

I výstavba lacnejšieho variantu by si však vyžiadala
nemalé finančné prostriedky. Odhaduje sa, že len vybudovanie letného kúpaliska bez wellnessu by stálo až
1,2 milióna eur.

Rozhodovať
sa bude po voľbách
Kompetentní však ani
napriek vysokej cene nehádžu flintu do žita. „Dá sa
to zrealizovať, no určite nie
hneď. Bude sa to musieť
budovať postupne počas
niekoľkých rokov,“ myslí si

Vizualizácia priestorov pre wellness.

Pohľad na celý areál.
riaditeľka MSKŠ. „Pokiaľ sa
na tom poslanci v budúcnosti zhodnú, tak to pôjde.
Nebude to ale nejaká návratná investícia. Je nám
jasné, že tie peniaze sa len
zo vstupného nikdy nevrátia. Tu však ide o niečo iné,
o službu občanom. Bola by
to teda investícia hlavne
pre nich, aby sme ľuďom
spríjemnili horúce letné
mesiace v našom meste,
a to za to stojí,“ dodáva
primátor Dušan Husár.
Rozhodovať o projekte tak budú poslanci, nie
však tí súčasní, nakoľko

v tomto volebnom období to už s najväčšou pravdepodobnosťou nestihnú.
Otázka kúpaliska zostane
na pleciach budúceho
mestského zastupiteľstva,
ktoré nastúpi po novemb rov ýc h ko mu n á lnyc h
voľbách. To bude v prípade potreby môcť v yužiť
vypracované vizualizácie
kúpaliska aj pri rôznych
výzvach na dotácie, ktoré
by sa v budúcnosti mohli
v tejto sfére objaviť.

Peter Klimant

Vonkajšie pódium v Chyzerovciach bolo zastrešené
Pódium, ktoré sa nachádza v areáli za kultúrnym domom v mestskej časti Chyzerovce, dostalo počas leta
novú strechu. Výbor mestskej časti na ňu šetril rok.
Vonkajšie pódium bolo doposiaľ bez zastrešenia, čo pre
organizátorov kultúrnych
podujatí znamenalo v zlom
počasí vždy problém. Vystúpenia sa museli presúvať do
vnútorných priestorov kultúrneho domu, ktorý neponúka
dostatočne veľký priestor pre

návštevníkov. Výbor mestskej
časti Chyzerovce sa preto ešte
minulý rok rozhodol celú vec
riešiť a nad vonkajšie pódium
dal postaviť strechu. To sa ale
podarilo až toto leto.
Výbory zlatomoravských
mestských častí dostávajú
každý rok po 5-tisíc eur priamo

z rozpočtu mesta, ktoré môžu
použiť podľa vlastného uváženia. Celkové náklady na projekt vybudovania zastrešenia
pódia však boli stanovené až
na sumu 10-tisíc eur. Jednoročný finančný príspevok od
mesta preto nebol pre tento
účel dostačujúci. Chyzerovčania sa preto rozhodli rok počkať. Keď získali ďalší príspevok,
mohlo sa začať s realizáciou
projektu.

Stavalo sa počas mesiacov jún a júl. Začiatkom augusta bola výstavba strechy ukončená a stavba bola
odovzdaná do užívania.
Prvé veľké podujatie, ktoré
sa pod hotovou strechou
uskutočnilo bola Lupiniarska paráda.

Peter Klimant
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V Zlatých Moravciach bola otvorená ambulantná pohotovosť
Dobré správy pre obyvateľov nášho okresu. V Zlatých Moravciach bola otvorená ambulantná pohotovostná služba pre dospelých. Ministerstvo zdravotníctva SR poverilo jej prevádzkovaním Nemocnicu Zlaté
Moravce.
Lekárska služba prvej pomoci
(LSPP) bola všade na Slovensku
od 1. júla 2018 nahradená Ambulantnou pohotovostnou službou (APS). Možnosť na jej vznik
bola aj v Zlatých Moravciach,
kde do spomínaného dátumu
fungovala LSPP. K jej otvoreniu
v júli však nedošlo.
Dôvod bol jednoduchý – o jej
zriadenie vtedy neprejavil nikto
záujem. Tento fakt nemohla nijako ovplyvniť naša samospráva
ani ministerstvo zdravotníctva.
Od začiatku letných prázdnin tak
Zlaté Moravce a s nimi celý okres
ostali bez pohotovosti.
Vzniknutá situácia vyvolala veľké znepokojenie u mnohých obyvateľov nášho regiónu.
V prípade potreby totiž museli za
pohotovosťou cestovať do Nitry alebo do Levíc, čo je v oboch

prípadoch pomerne ďaleko. Šlo
o závažný problém najmä pre
starších ľudí a ľudí bez osobného
motorového vozidla.
Zástupcovia obcí zlatomoravského okresu sa preto rozhodli
vec riešiť. Dňa 9. júla 2018 sa na
podnet primátora Zlatých Moraviec Dušana Husára uskutočnilo
stretnutie starostov okresu Zlaté
Moravce. Výsledkom stretnutia
bola žiadosť adresovaná Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR o stanovisko
k zabezpečeniu poskytovania
ambulantnej pohotovostnej
služby v meste Zlaté Moravce.

Pre dospelých
otvorená
Ministerstvo na túto žiadosť reagovalo potešujúcou

správou. V nej bol náš magistrát informovaný, že bol dodatočne nájdený prevádzkovateľ, ochotný podujať sa
na organizáciu APS v Zlatých
Moravciach. „Až koncom mesiaca júl boli MZ SR doručené súhlasy s poverením na
prevádzkovanie ambulancie
pevnej APS pre pevné body
Zlaté Moravce pre dospelých
a Zlaté Moravce pre deti a dorast,“ píše sa v liste z ministerstva. Obe poverenia boli
vydané pre Nemocnicu Zlaté
Moravce, ktorá patrí do skupiny AGEL.
APS pre dospelých bola
spustená do prevádzky dňa
1. septembra 2018 v nemocničných priestoroch na ulici
Bernolákova 4. Otvorená je v
pracovných dňoch v čase od
16.00 hod. do 22.00 hod. a v
dňoch pracovného pokoja a
sviatkov v čase od 7.00 hod.
do 22.00 hod. „APS je poskytovaná pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá

bezprostredne neohrozuje jej
život, alebo bezprostredne
neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií.
Je nevyhnutné, aby každý
pacient pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu zvážil,
či ide o takú závažnú zmenu stavu, ktorá si vyžaduje
návštevu APS alebo privolanie RZP, RLP, resp. ošetrenie
na urgentnom príjme v nemocnici,“ upozorňuje Anton
Hanušín, riaditeľ nemocnice.
Začiatkom septembra mala
byť otvorená aj ASP pre deti
a dorast, k tomu však z personálnych dôvodov nakoniec nedošlo, do služby totiž
nenastúpil žiadny lekár. Ako
uviedla hovorkyňa spoločnosti AGEL Alžbeta Sivá, vedenie nemocnice s lekármi
aktuálne intenzívne rokuje
ohľadom zabezpečenia všetkých zmluvných vzťahov potrebných na prevádzkovanie
ambulancie.
Peter Klimant

Rekonštrukcia chodníka na Dlhej ulici

Pôvodný chodník Dlhej ulice.
Mesto Zlaté Moravce sa rozhodlo dať zrekonštruovať
chodník na Dlhej ulici, ktorý už bol v nevyhovujúcom
stave. Ide o jediný chodník, ktorý sa nachádza na tejto
ulici. Je pomerne dlhý, má až 1 200 metrov, jeho oprava
je preto rozdelená na tri etapy.
V polovici septembra by
mala začať rekonštrukcia
prvého úseku chodníka. Pôjde

o najväčšiu z troch zvolených
častí. Začína sa od žitavianskej strany a pokračuje ďalej

do mesta. Pôjde o kompletnú
rekonštrukciu, asfalt vystrieda zámková dlažba. „Pôvodná asfaltová vrstva chodníka
bude odstránená. Bude tam
daná dlažba aj s podkladom
a novými obrubníkmi,“ vysvetľuje primátor Dušan Husár.
Na rekonštrukciu prvej časti vyčlenilo mestské zastupiteľstvo 45-tisíc eur. Stavebné
práce by mali byť hotové do
konca októbra. Obyvatelia priľahlých domov musia v tomto
čase rátať s viacerými obmedzeniami v okolí prístupových
ciest k ich pozemkom. Mestský úrad ich preto prosí o trpezlivosť.

Zvyšné dve časti chodníka
budú zrekonštruované v budúcnosti. Presné termíny nie
sú nateraz známe. Všetko záleží od finančných možností
mesta. „Rekonštrukcia celého 1 200 metrového chodníka bola vysúťažená na sumu
117 266 eur. Mestské zastupiteľstvo zatiaľ schválilo finančné prostriedky len na aktuálne prerábaný prvý úsek. Pokiaľ
budú na rok 2019 schválené
peniaze na opravu ďalšej časti,
tak o rok sa tento úsek aj zrekonštruuje,“ hovorí primátor,
ktorý očakáva, že do troch rokov by mohlo dôjsť k obnove
celého chodníka na Dlhej ulici.
Peter Klimant
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Oprava strechy a výmena okien v Centre voľného času
Počas leta prebiehali rekonštrukčné práce na budove
zlatomoravského Centra voľného času (CVČ). Strecha
sa opravovala na komplet. Vymenených bolo i niekoľko
okien, ich väčšia časť však stále zostáva nevymenená.
Strecha na budove bola
už dlhšie v havarijnom stave. Podľa riaditeľa CVČ Jozefa Zlatňanského bola situácia
už natoľko vážna, že počas silných dažďov do niektorých
miestností budovy voda nezatekala, ale vyslovene tiekla
prúdom.
Vedenie CVČ sa podľa jeho
slov v minulosti už viackrát
snažilo získať financie od
mesta na jej kompletnú rekonštrukciu, no neúspešne.
Peniaze sa v rozpočte samosprávy podarilo nájsť až
v tomto roku. Oprava sa realizovala na prelome mesiacov
jún a júl. Šlo o prvú celoplošnú
rekonštrukciu strechy, ktorá sa

na budove CVČ uskutočnila
od jej postavenia. Mesto na
ňu dalo 17-tisíc eur.
Okrem strechy došlo aj k výmene okien. Tu však nešlo
o kompletnú výmenu. „Menili sa v kanceláriách, v prednej časti budovy, menili sme
v počítačovej miestnosti
a hlavne bolo treba vymeniť
okná na tanečnej miestnosti.
Dohromady to bolo približne
17 okien,“ hovorí Zlatňanský,
podľa ktorého boli pôvodné okná hnilé a nedali sa už
otvárať ani zatvárať. „Aj na
toto sme už dávnejšie žiadali peniaze, až teraz sa to konečne podarilo,“ dodal. Výmena okien stála 12 500 eur.

Budova CVČ Zlaté Moravce.
Uhradená bola taktiež z rozpočtu mesta.
Na budove stále zostáva
viacero starých okien. Riaditeľ odhaduje, že ich je viac ako
polovica. „V budúcnosti sa budeme snažiť získať peniaze aj
na výmenu týchto okien i starých dverí. To čo sa teraz vymenilo, bolo ale najakútnejšie,“ povedal.

Po vyššie uvedených prácach prišlo na rad maľovanie
interiéru. CVČ dalo z vlastných
zdrojov vymaľovať tie časti budovy, ktoré boli zatečené a kde sa najviac pohybujú
deti. Všetky práce sa vykonávali tak, aby nijako nenarušili
letné činnosti CVČ.
Peter Klimant

Socha z Hviezdoslavovej ulice sa dočkala rekonštrukcie
Dielo nitrianskeho sochára Milana Marciňu pod názvom
„Vítanie chlebom a soľou“ bolo už dlhšiu dobu v nelichotivom stave. Na tento fakt upozornili zlatomoravskú radnicu občania mesta. Socha je v súčasnosti už opravená.

Socha „Vítanie chlebom a soľou“.
Socha znázorňujúca ženu
s chlebom je umiestnená na
Hviezdoslavovej ulici medzi

bytovými domami. Postavená bola v 70. rokoch minulého storočia na mieste, kde

sa v minulosti mala nachádzať pekáreň, čo mal byť aj
dôvod jej vzniku.
Dlhú dobu bola zarastená zeleňou a prakticky
sa na ňu zabudlo. Minulý
rok však Technické služby
vyčistili krovinatý priestor
medzi bytovkami a socha
sa tak opäť ocitla na očiach
ľudí. Viacerí okoloidúci si
všimli jej zlý stav, ktorý bol
spôsobený časom a poveternostnými podmienkami.
Mestský úrad obdržal i oficiálnu sťažnosť a žiadosť
na opravu tejto sochy.
„Situáciu sme začali riešiť, ale nebolo to jednoduché, pretože socha nebola majetkom mesta. Stále
bola vedená ako majetok
sochára, k tor ý ju postavil. Oslovili sme ho preto

listom, aby nám sochu daroval,“ vysvetľuje primátor
Dušan Husár. Mestu sa podarilo získať súhlasné stanovisko od syna sochára,
ktor ý vo veci zastupoval
svojho otca pre jeho pokročilý vek.
Po tom, čo sa socha stala
oficiálne majetkom mesta, Technické služby začali
konať a sochu začiatkom
tohto leta zrekonštruovali do jej pôvodného stavu.
„Táto rekonštrukcia nestála
Mesto Zlaté Moravce nič.
Technick ým službám sa
podarilo získať sponzora,
ktorý zaplatil celú opravu,“
dodal Husár.

Peter Klimant
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V mestských častiach sa menili autobusové zastávky
Príjemná novinka pre ľudí, ktorí využívajú autobusové spoje. V Chyzerovciach a Prílepoch došlo počas leta
k výmene starých autobusových zastávok za nové, moderné presklené.
Celkovo bolo vymenených
päť autobusových zastávok,
tri v Chyzerovciach a dve v Prílepoch. „K ich výmene došlo z toho dôvodu, nakoľko tie
pôvodné boli dosť poškodené a po kultúrnej stránke už
ani neboli nejako esteticky
pekné,“ hovorí primátor Dušan Husár.
Podľa jeho slov sa na nových
prístreškoch pre cestujúcich
v súčasnosti upravuje ich povrch. Kde je dobrý, má dôjsť
len k menším úpravám. Jedna

zo zástaviek však dostane aj
novú dlažbu. „Ide o zastávku
v Chyzerovciach, kde príde
k vytvoreniu nového povrchu,
predtým tam totiž žiadny nebol. Osadená bude dlažba,
aby občania nestáli na tráve
alebo v blate,“ dodal primátor.
Výmenu zastávok mesto
uhradilo z vlastných zdrojov,
peniaze boli odsúhlasené
mestským zastupiteľstvom.
Pre tento účel bolo vyčlenených 15-tisíc eur. Nakoniec
však mesto vysúťažilo nižšiu

V meste pribudnú nové
parkovacie miesta

Nová zastávka v Chyzerovciach.
sumu. Za nových päť zastávok
zaplatilo 10 863 eur.
Samospráva chce postupne vymieňať zastávky aj priamo v meste, nielen v mestských častiach. „V centrálnej
časti mesta a aj v okrajových

častiach chceme postupne
vymeniť všetky staré zastávky za nové. Mohlo by k tomu
dôjsť na budúci rok,“ povedal
Husár.
Peter Klimant

Nové fontány s pitnou
vodou na cintoríne
Technické služby mesta osadili v cintoríne v Zlatých
Moravciach nové pitné fontány. Časom by mali pribudnúť ďalšie.

Foto: ilustračné
Samospráva chce do konca októbra vybudovať v Zlatých Moravciach približne tridsať nových odstavných
plôch pre osobné motorové vozidlá. Stavať sa bude na
dvoch uliciach.
Ako uviedla zlatomoravská
radnica, nové parkovacie miesta vyrastú na Hviezdoslavovej
a Nitrianskej ulici. „Tieto lokality
sme vybrali z toho dôvodu, že
tu bol zo strany občanov veľký
dopyt po vybudovaní nových
odstavných plôch a tiež preto, že
ide o lokality s väčšou koncentráciou ľudí a áut, hlavne čo sa
týka Hviezdoslavovej ulice,“ vysvetľuje primátor Dušan Husár.

Do Hviezdoslavovej ulice preto
poputuje aj viac peňazí, takmer
28 500 eur. Zatiaľ čo na Nitriansku mesto vynaloží približne
14 800 eur. Koľko parkovacích
miest bude konkrétne na jednej
a koľko na druhej ulici magistrát
neuvádza. Dokopy by ich však
malo byť približne tridsať. Ich výstavba by mala byť hotová do
konca októbra tohto roka.
Peter Klimant

Ako informoval Ján Korista,
zastupujúci riaditeľ Technických služieb (TS) Mesta Zlaté
Moravce, TS zabezpečili dve
nové pitné fontány v cintoríne v Zlatých Moravciach. Podľa jeho slov by mali do sviatku
Všetkých svätých na cintoríne
pribudnúť ďalšie dve takéto
fontánky.
„Na ich zriadenie bol dopyt
zo strany občanov a aj v rámci

zlepšenia služieb pre občanov
sme sa rozhodli ich vybudovať,“ povedal Korista, podľa ktorého bola v minulosti na cintoríne len jedna vzorová fontána
pri hlavnom vstupe.
Výstavba fontán bola uhradená z rozpočtu zlatomoravských
TS. „Vybudovanie, vrátane dodávky a práce stálo 1 380 eur
bez DPH,“ uviedol Korista.
Peter Klimant

Jedna z dvoch nových pitných fontán.
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ROZHOVOR s Petrom Štálnikom, novým farárom
Zlatých Moraviec
Zlaté Moravce majú od prvého júla nového farára. Po
Mariánovi Javorovi prevzal kľúče od farnosti 37-ročný
Peter Štálnik pochádzajúci z obce Hradište v okrese Partizánske. Nášho nového kňaza sme vyspovedali v rozhovore, v ktorom prezradil aj to, ako naňho zapôsobili
veriaci z nášho mesta.

Kde ste študovali?
Do základnej školy som
chodil v rodnej obci, potom
som navštevoval gymnázium
v Partizánskom a šesťročné
štúdium základnej teológie
som absolvoval v kňazskom
seminári sv. Gorazda v Nitre.

Aké boli vaše predchádzajúce pôsobiská?
Vysvätený za kňaza som
bol kardinálom Jánom
Chr yzostomom Korcom
v júni 2005. Po vysviacke
som pôsobil ako kaplán dva
roky vo farnosti Nitra-Chrenová, jeden rok vo farnosti
Trenčín-Orechové. Z Trenčína som bol poslaný na dva
roky študovať morálnu teológiu do Ríma a po návrate
z Večného mesta som pôsobil osem rokov ako správca
farnosti Nitrianska Blatnica,
odkiaľ som na základe rozhodnutia diecézneho biskupa bol preložený za farára do
Zlatých Moraviec.

Pred nástupom do Zlatých Moraviec ste poznali naše mesto, alebo
ste vstúpili do úplného
neznáma?
Pred mojím príchodom do
Zlatých Moraviec som cez
toto mesto dva-trikrát prechádzal autom, ale osobnejšie som mesto nepoznal a nikdy nenavštívil, takže je to pre
mňa nové prostredie, ktoré sa
snažím postupne čo najviac
spoznať.

Ako vnímate náš kostol?
Farský kostol sv. Michala archanjela ma oslovil svojou architektúrou, majestátnosťou
a priestrannosťou. Hneď od
prvej chvíle mi prirástol k srdcu. Pre mňa ako kňaza je radosťou v takomto chráme celebrovať sv. omšu, alebo prísť
na súkromnú modlitbu.

Nastúpili ste 1. júla.
Za ten čas ste už zrejme
stihli ako-tak spoznať
našich farníkov. Akí sú?
Vo farnosti pôsobím necelé
dva mesiace, takže svojich farníkov začínam ešte len spoznávať. Už pred mojím nástupom
do Zlatých Moraviec mi mnohí
hovorili, že je to dobrá farnosť
s dobrými ľuďmi a moje prvé
skúsenosti to len potvrdzujú.
Milo ma prekvapila ochota
a obetavosť mojich farníkov.
Mnohí prišli sami od seba ponúknuť svoju pomoc pre dobro farnosti, čo v dnešnej dobe
nie je samozrejmosťou, preto
som im za to veľmi vďačný.

Predchádzajúci kňaz
tu pôsobil 26 rokov
a mal určitý systém vedenia farnosti. Plánujete zavádzať do farnosti
nejaké novinky, zmeny,
prípadne moderné prvky? Aké?
Predovšetkým by som sa
chcel na tomto mieste poďakovať môjmu predchodcovi,
ktorým bol pán kanonik, dekan

Peter Štálnik
Mons. Marián Javor. Pán dekan
spravoval túto farnosť dlhé roky
a neboli to vždy ľahké časy. Je
to veľká farnosť a život v nej prináša aj veľa problémov, ktoré
treba riešiť a prevziať za ne zodpovednosť pred ľuďmi aj pred
Bohom. Pán dekan počas svojho pôsobenia vykonal veľký
kus poctivej práce, neraz tichej
a skrytej pred zrakmi ľudí. Preto mu patrí moje osobné poďakovanie ako aj poďakovanie
všetkých farníkov v Zlatých Moravciach za jeho prácu na poli
duchovnom a materiálnom.
Nech ho Pán Boh za to odmení svojím požehnaním!
A či plánujem zavádzať nejaké novinky prípadne zmeny?
To všetko postupne ukáže čas
a prax každodenného života. Počas prvých mesiacov sa
chcem predovšetkým pozerať,
počúvať, premýšľať a v modlitbe spoznávať Božiu vôľu pre
mňa a pre túto farnosť.

A čo mladí veriaci? Plánujete sa nejako sústrediť aj na nich, zatraktívniť pre nich bohoslužby?
Farnosť tvoria ľudia všetkých vekových skupín, od detí
cez mladých a ľudí v zrelom
veku až po seniorov a všetci

sú rovnako dôležití. Mladí veriaci si isto vyžadujú špeciálnu
pozornosť a pastoračnú starostlivosť, lebo sú budúcnosťou farského spoločenstva.
S radosťou zavítam medzi
mladých počas sv. omše určenej špeciálne pre nich, tzv.
Mládežky, v piatok večer v Dolnom kostole a postupne budem spolu s nimi premýšľať
nad aktivitami, ktoré by dokázali zachytiť srdce mladého
človeka.

Ako sa vám zatiaľ páči
v Zlatých Moravciach?
Máte tu už nejaké obľúbené miesta, kam rád
chodíte vo svojom voľnom čase?
V Zlatých Moravciach začínam spoznávať a oceňovať výhody malého mesta. Páči sa
mi, že všetky dôležité inštitúcie
ako kostol, nemocnica, banka,
obchody, úrady atď. sú umiestnené blízko seba. Jednoducho
všade to mám blízko, doslova
na pár krokov. Mojím obľúbeným miestom sa postupne stáva Kalvária za mestom s kaplnkou sv. Anny a verím, že časom
spoznám a obľúbim si aj iné
pekné miesta v našom meste.
Peter Klimant
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Dobrodružstvo pokoja, eRko tábor 2018
Leto je pre školákov čas oddychu, dovoleniek a výletov s rodičmi, ale aj čas, ktorý môžu stráviť v tábore.
V našom meste bola ponuka pestrá aj tento rok. Medzi
pravidelnou ponukou si rodičia mohli vybrať aj „eRko
tábor“ s dlhoročnou tradíciou v Zlatých Moravciach.
eRko je Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí, ktoré v Zlatých Moravciach mnohí poznajú cez vianočné koledovanie detí. Každý rok mladí ľudia
z Moraviec a blízkeho okolia
cez eRko robia aj tábor pre
deti od 6 do 12 rokov. Tento
rok sa skupina 35 detí a 9 animátorov vybrala v auguste do
tábora do Kokavy nad Rimavicou. Krásne počasie, príjemné
prostredie a skvelý program
prispeli k nezabudnuteľnej atmosfére a domov sa nechcelo ani deťom ani animátorom.
O hladné brušká sa nám starali milé pani kuchárky z Chaty
Hámor v Kokave nad Rimavicou a pani vedúca.
O bohatý program sa postarali animátori s dlhoročnými skúsenosťami s prácou
s deťmi. Témou tohtoročného
tábora bolo Dobrodružstvo
Pokoja. Preto sme sa v nedeľu
12. augusta vydali na spoločnú cestu, na ktorej sme spolu

turistike alebo návšteve krajín, v ktorých bývali mudrci,
indiáni, či princezné. Zaujali
nás aj spoločenské hry ako
piškvorky či človeče, nehnevaj
sa, ktoré sme hrali pomocou
živých figúrok. Olympijské hry
sú populárne na celom svete,
a preto nesmeli chýbať ani na
našom Dobrodružstve Pokoja.
Všetky deti tam ukázali svoju
bojovnosť, rýchlosť a šikovnosť. Na olympiáde súťažil
každý sám za seba a naopak
na turnaji súťažili družstvá.
Turnaj bol vo futbale a vybíjanej, víťazné družstvá si ako
po nefalšovanom turnaji odnášali detské šampanské. Síce
nealkoholické, ale pravé bublinkové.
Na tohtoročný tábor sme si
na naše dobrodružstvo prizvali hneď dvoch dobrodruhov. Kokava nad Rimavicou je obec v okrese Poltár
na strednom Slovensku. Pýši
sa krásnou prírodou, boha-

skúmali a učili sa novým veciam, a zároveň si vytvárali
nové priateľstvá a nezabudnuteľné spomienky.
Počasie nám prialo, a preto
sme väčšinu času v našom tábore strávili vonku. Či už na

tou históriou a tradíciami. To
sme využili aj my a do našej
táborovej chaty sme pozvali
vzácneho hosťa priamo z Kokavy. Tým bol pán Pavel Bielčik, výrobca slovenských fujár a píšťaliek. Tento majster

ľudovej umeleckej výroby
doteraz vyrobil stovky fujár
a už viac ako tisíc píšťaliek.
Lásku k nim mal vštepovanú
už odmalička. Nielenže nám
prišiel porozprávať o tom,
ako sa píšťalky a fujary vyrábajú a aká je ich história na
Slovensku, ale nám priniesol
exempláre, na ktorých nám
aj zahral. Pán Bielčik totiž
nebýva odmeňovaný len za
výrobu fujár, ale aj za hru na
nich. Mladší už majú výhody
voľného cestovania, ale pánu
Bielčikovi sa za komunizmu
podarilo cestovať len vďaka
hraniu na tieto vzácne nástroje. Veľa táborníkov sa rozhodlo pokračovať v tradícii
hrania na píšťalke a od pána
Bielčika si aspoň malú píšťalku zakúpili. Možno sa im pri
aktívnom cvičení na budúci
rok podarí priniesť píšťalku
a v tábore na nej zahrať.
Dňa 15. augusta bol sviatok
Nanebovzatia Panny Márie
a za nami prišiel ďalší vzácny
hosť. Tentokrát to nebol nik
z okolia. Ale bol to náš pán
farár ThLic. Peter Štálnik, ktorý od 1. júla 2018 pôsobí ako
správca farnosti sv. Michala
Archanjela v Zlatých Moravciach. Kvôli nám sa vybral na
trasu dlhú 160 kilometrov
a v táborovú stredu odslúžil
sv. omšu. Samozrejme nemohli sme ho nechať odísť

hneď po svätej omši, a preto
dostal ďalšiu úlohu, ktorej sa
perfektne zhostil. Stal sa hlavným porotcom v súťaži správny chlapec, správne dievča.
Do tejto súťaže sa mohli zapojiť všetky deti a súťažilo sa
v disciplínach ako zatĺkanie
klincov, navliekanie vankúšov,
tanec vo dvojiciach či zapletanie vrkočov. Víťazi síce boli
len dvaja, ale každý zo súťažiacich ukázal svoje zručnosti
a šikovnosť, čo ocenili všetci
členovia poroty.
Deň, ktorý sme strávili prevažne v chate, patril tvoreniu.
Počas tvorivých dielní si dobrodruhovia vyrábali svietniky,
maľovali tašky, tvorili originálne zápisníčky a ešte mnohé
iné. Všetky výrobky si deti
brali domov. Odnášali si aj
množstvo cien z každodenných súťaží. Keďže sa snažíme
o čo najnižšiu cenu tábora,
za tieto ceny vďačíme našim
sponzorom. Veľká vďaka patrí
aj pánovi primátorovi Dušanovi Husárovi, ktorý nám tiež
zasponzoroval ceny do súťaží.
V deň odchodu sa naše
spoločné dobrodružstvo síce
skončilo, ale každý si odniesol kus tohto dobrodružstva
v srdci a s ním i nové priateľstvá. Po prázdninách máme
veru všetci na čo spomínať.
Eva Kukučková
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V Zlatých Moravciach sa hľadal najchutnejší guláš
Po roku sa opäť stretli kuchárski majstri. V areáli zlatomoravského štadióna sa v sobotu 4. augusta 2018
uskutočnila Súťaž vo varení kotlíkového guláša o pohár
primátora Mesta Zlaté Moravce.

Zlaté Moravce má s ňou veľmi
dobrú spoluprácu, čo sa týka
kultúry a aj takýchto podujatí,“ vyjadril sa primátor Dušan
Husár. Spokojnosť so spoluprácou vyslovili aj zástupcovia
spoločnosti. „Naši zamestnanci majú túto akciu veľmi radi
a ja osobne sa veľmi teším, že
sa nám podarilo zostaviť deväť
tímov,“ povedala Katarína Držíková, PR manažérka Nidec-u.

domáci kuchári i tí z okolitých dedín. Neboli žiadne
obmedzenia ani účastnícke
poplatky. Súťažiaci si však
museli sami zadovážiť všetky potrebné ingrediencie
a kotlík.
Guláše boli rôzne, pikantné i sladšie, z rôznych druhov
mäsa. Každý mal svoj špe
ciálny recept. „Tento rok sme
sa rozhodli pre kombináciu
divina a bravčovina. Minulý
rok sme mali čisto divinový,
ale nebol úspešný, tak sme
sa rozhodli pre takúto kombináciu,“ prezradil viceprimátor Zlatých Moraviec Marek
Holub, ktorý varil za družstvo
mestských poslancov. A aká
bola ich tajná ingrediencia?
„Je tam vsunuté všetko úsilie
poslancov Mesta Zlaté Moravce, takže to tomu dodá tú
ingredienciu a štipľavosť,“ odpovedal so smiechom. Zároveň vyjadril presvedčenie, že
ich guláš zaručene vyhrá, čo
sa ale nakoniec nenaplnilo.

Tajná ingrediencia

Jednoznačný víťaz

Do boja o kuchársku trofej
sa mohol prihlásiť hocikto,

Všetkých osemnásť gulášov bolo hodnotených

Víťazný tím Holky z Topky pri preberaní trofeje.
Tretí ročník súťaže usporiadalo naše mesto spoločne
s Mestským strediskom kultúry
a športu. Druhý rok po sebe sa
organizačne i súťažne zapojila
spoločnosť Nidec zo Zlatých
Moraviec, ktorá mala v hre až
deväť družstiev, čo bola polovica zo všetkých zúčastnených.
„Som veľmi rád, že sme opätovne dokázali nadviazať spoluprácu s najväčším zamestnávateľom nášho mesta, so
spoločnosťou Nidec, ktorá si
tu postavila svoje tímy. Mesto

odbornou porotou. V nej
sedel aj známy slovenský
zabávač, komik a spevák
Robo Kajzer. Ten bol zároveň i moderátorom celej
akcie. Podľa jeho slov boli
niektoré z hodnotených
vzoriek lepšie, iné zas horšie. „Ja sám som posledné
roky začal variť guláše, takže viem to oceniť, čo to je
za drinu a trafiť tú presnú
chuť. Guláše boli niektoré
fantastické, niektoré trošku
možno menej dochutené,
ale srdce tam bolo,“ vyjadril sa. Ako dodal, porota vraj
nemala veľký problém pri
rozhodovaní a víťaza vybrala jednohlasne. Tohtoročnú súťaž vo varení guláša vyhrali a pohár primátora
mesta si odniesli dievčatá
z Nidec-u z tímu pod názvom Holky z Topky.
Po vyhlásení výsledkov
nasledovala tombola a po
nej voľná zábava. Okrem
Roba Kajzera si diváci mohli
pozrieť hudobné vystúpenie hudobnej skupiny Len
Tak.
Peter Klimant

Dožinky v Mestskom múzeu
Pri príležitosti ukončenia žatvy ožilo nádvorie Migazziovského kaštieľa v Zlatých Moravciach dňa 16. augusta 2018
Dožinkovou slávnosťou. Organizátori podujatia Mestské
múzeum v Zlatých Moravciach s Občianskym združením
Babička pripravili pre milovníkov ľudových piesní a starých
slovenských tradícií bohatý kultúrny program.
Kultúrne podujatie otvorila
riaditeľka Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých
Moravciach Simona Holubová. Privítala primátora mesta
Dušana Husára, prednostu
MsÚ Mariána Kováča, riaditeľa
Ponitrianskeho múzea Antona
Števka a všetkých milovníkov

starých ľudových zvykov. So
spomienkami na žatvu v minulosti, ako si ju pamätá zo
svojho detstva, sa k návštevníkom prihovoril primátor mesta Dušan Husár.
Dožinky predstavujú ukončenie žatvy, koniec leta
a odovzdávanie žatevného

venca ako symbol novej úrody. Kedysi sa z najkrajších
klasov uplietla kytica alebo
veniec, ktorý sa doviezol na

hospodársky dvor a slávnostne odovzdal gazdovi. Potom nasledovalo pohostenie
(pokračovanie na str. 9)
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Lupiniarska paráda v Chyzerovciach
Po roku sa v areáli kultúrneho domu v Chyzerovciach
uskutočnila prehliadka vystúpení folklórnych súborov
a speváckych skupín pod názvom Lupiniarska paráda.
Ústrednou témou deviateho ročníka bolo vinobranie.
Lupiniarska paráda sa konala v sobotu 11. augusta 2018.
Podujatie už tradične zorganizovalo Občianske združenie (OZ) Chyzerovce. Vystúpili tu domáce zoskupenia
– Chyzerovčanka, Trnky, Lupienok a tanečná skupina
Street Lup. Na programe boli
aj hostia - folklórna skupina
Šurianky, Kolovrátok a speváčka a heligonkárka Vlasta
Mudríková.
„Veľmi sa teším, že ma sem
opäť tento rok pozvali, pretože minulý rok som sa tu cítila perfektne. Verím tomu,
že aj tento rok tá atmosféra
bude minimálne taká úžasná ako vlani. Musím povedať, že vždy sa teším hlavne
kvôli tomu, že sú tu skvelé
súbory, účinkujúci a takisto
tá scéna, to je fantastické,“
povedala pred svojím vystúpením Vlasta Mudríková,

ktorá na pódium pozvala aj
niekoľkých svojich muzikantských priateľov. Spoločne
predviedli pútavú hudobnú
šou. Na záver celej akcie bola
pripravená veselica, na ktorej sa o zábavu starala skupina Márnosť šedivá a skupina
Lupiniari.

Chyzerovecké
vinárstvo
Je zvykom, že Lupiniarska
paráda je každý rok zameraná na inú tému, ktorá je
priamo spätá s Chyzerovcami. Vlani ňou bolo mlynárstvo, rok pred tým zas tradičná chyzerovecká svadba.
Nosnou témou najnovšieho ročníka bolo víno a vinobr anie. „Chy zerovce
majú dosť dlhú tradíciu vinárstva. Ľudia sú tu spätí
s vínom a myslím si, že naši
vinári boli vždy považovaní

Dožinky v Mestskom múzeu
(pokračovanie zo str. 8)
a oslava. Dožinkové slávnosti
v Mestskom múzeu v Zlatých
Moravciach sa už stali tradíciou. Na tohtoročnom už piatom ročníku Dožiniek bol krásne upletený dožinkový veniec
členkami združenia OZ Babička, lektorkami múzea Vierou
Tomovou a Kornéliou Némešovou a symbolicky odovzdaný gazdovi Jankovi Belicovi.
Podľa starej ľudovej tradície
predniesla Darina Csákayová
Reč gazdu po poďakovaní za
dožinkový veniec, ktorý bol
slávnostne odovzdaný do rúk
primátora mesta Zlatých Moraviec Dušana Husára.

Dožinková oslava
V popoludňajších hodinách sa slnečným nádvorím bývalého kaštieľa rodiny
Migazziovcov rozliehal spev
slovenských ľudových piesní
členkami OZ Babička pod vedením Mariany Bencovej. Žartovným rozprávaním pri hudbe a tanci vytvorili príjemné
chvíle dožinkovej oslavy. Kultúrne podujatie dekoratívne
skrášľovali aj drevorezbárske
výrobky Štefana Doskoča zo
Zlatna.
Organizátor Dožiniek Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeum v Nitre

Tanečná skupina Street Lup.
za popredných vinárov celého regiónu,“ hovorí Ján
Drahoš, predseda OZ Chyzerovce.
Diváci mohli popri jednotlivých vystúpeniach vidieť hrané scénky z prostredia oberačiek a prípravy
vína. Podané boli humorne. Sudy, preš, vinič, strapce hrozna a vinohradnícke
náčinie - vinárska tematika
bola prítomná i v bohatej

výzdobe areálu chyzeroveckého kultúrneho domu.
A čo bude hlavnou témou
Lupiniarskej parády o rok?
Organizátori v tom majú už
viac menej jasno. Konkrétni však zatiaľ byť nechceli.
„Nebudeme to teraz prezrádzať,“ podotkol s úsmevom
Ján Drahoš.

a OZ Babička pripravil aj tohto
roku neopakovateľnú atmosféru dožinkovej slávnosti,
ktorá na kultúrne podujatie
prilákala množstvo návštevníkov. Na záver nechýbalo ani
pohostenie syrovými koláčmi

a ochutnávka makových periek a šúľancov, ktoré pre
účastníkov dožiniek pripravili lektorky Mestského múzea s členkami OZ Babička.

Peter Klimant

Anton Kaiser
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Vitajte susedia v Prílepoch
Občiansky výbor Prílepy a Spevácky súbor Kolovrátok
za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta
Zlaté Moravce organizovali 7. ročník FS Vitajte susedia.
Dňa 5. augusta 2018 vystúpili v Prílepoch tieto súbory:
SS Kolovrátok, OZ Chyzerovčianka, FS Širočina, FS Požitavan, FS Sľažianka a harmonikár Juraj Kunkela.
Moderátorka Dáša Kunkelová privítala vzácnych hostí,
pozvané súbory a všetkých
priateľov folklóru. Prílepský park bol pekne vyzdobený, mašľami, črpákmi

a výšivkami. V tieni gaštanov
sa varil chutný guláš, harmonikári hrali a súbory spievali.
Do toho ale prišiel nečakaný hosť, silný vietor a hustý
dážď. Speváci sa schovali do
sály KD. Keď búrka skončila
a slniečko vyšlo, vyšli na pódium účinkujúci v krojoch.
Program pokračoval a dobrá
nálada sa vrátila. Po programe bolo občerstvenie, aké

býva iba v Prílepoch.
Koláče, pagáče, zákusky,
vínko, vodička, dobrý guláš a pekná pesnička: Vitajte
susedia, že ste prišli, dobré
spevokoly sa tu zišli. Tancujme, spievajme od radosti, keď máme tie folklórne
slávnosti.
Vedúca súboru Kolovrátok I. Vencelová poďakovala všetkým členom súboru,
ktorí podujatie pripravili.

Poďakovala aj všetkým sponzorom, ktorí nás akýmkoľvek
spôsobom podporili. „Dedinka Prílepy je malá, ale
môjmu srdcu veľmi blízka,
lebo je to kolíska môjho rodiska. Aj keď sa v Prílepoch
skromne máme, predsa si
niekedy zaspievame. A o to
nám ide, tradíciu našich otcov a materí si zachováme.
Jozef Vencel

Bankovky na území ČSR a SR v rokoch 1918-1948
Sú súčasťou života človeka po stáročia, vplyvom významných historických udalostí sa menila ich podoba
a funkcia, život až dodnes je bez nich takmer nemožný.
Výber z bankoviek predstaví výstava Bankovky na území
ČSR a SR v období 1918–1948, ktorá bude otvorená od 5.
septembra do 30. októbra 2018 v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach, Námestie A. Hlinku 1.
V súčasnosti sú peniaze pre
život nevyhnutné. Nedajú sa
bez nich kúpiť potraviny, oblečenie, cestovný lístok, pomôcky na vzdelanie, plyn,
voda, elektrika a podobne.
Sprevádzajú človeka počas
dlhej histórie jeho vývoja.
Hoci sa menila ich podoba
a funkcia, pretrvali až dodnes.
Na Slovensku sa za zakladateľov peňažného systému
a mincovníctva považujú

Kelti, ktorí začali raziť ako prví
zlaté a strieborné mince. Papierové peniaze boli na našom území zavedené až v 18.
storočí v súvislosti s rozvojom
obchodu a priemyslu.
Pri príležitosti 100. výročia
vzniku Československej republiky Mestské múzeum
v Zlatých Moravciach ponúka vo svojich priestoroch
od 5. septembra do 30. októbra 2018 nahliadnutie do

obdobia „nedávno“ používaných platidiel. Na výstave
Bankovky na území ČSR a SR
v rokoch 1918-1948 predstaví zo svojich zbierok výber
z rakúsko-uhorských, československých, slovenských, sovietskych okupačných bankoviek, ale i zvláštne židovské
platidlá z tohto obdobia.
Prostredníctvom ich názornej ukážky môžu pedagógovia

základných a stredných škôl
doplniť i upevniť vedomosti
svojich žiakov získané v školských laviciach. Žiaci budú
mať zároveň možnosť vidieť
i porovnať bankovky so súčasne používanými a sledovať tak
rôzne odlišnosti, ktoré sa menili vplyvom vývoja.
Mgr. Ľubica
Packová-Zahradárová
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Obyvatelia Zlatých Moraviec nezabúdajú
V nedeľu po sviatku mena sv. Anny, kroky mnohých
Moravčanov smerovali za mesto na kalváriu, aby si
uctili pamiatku sv. Anny a sv. Joachima, rodičov P. Márie Matky Božieho Syna. Tu nad mestom pri kaplnke sv.
Anny sa slávila sv. omša.
Kaplnka sv . Anny bola postavená v roku 1882 ako vďaka za
záchranu mesta pred požiarmi, ktoré sa rozhoreli po celom
Požitaví, okolo mesta a mesto
bolo akoby zázrakom ušetrené od skazy. Ale toto miesto
je pamätné, už po stáročia sa
tu v háji vo výmoľoch schovávali naši predkovia pred hrozbou, ktorá sa valila na Uhorsko.
Tatári ničili našu zem v rokoch
1241-1242. Takmer všetko, čo
vieme o Tatároch, sa zachovalo v kronike Carmen miserabile
, ktorú napísal kaplán kardinála
Jakuba, veľkovaradínsky arcidiakon Rogerio.
Tatári, či už z nejakej zvrhlej
divokosti, alebo aby všade budili hrôzu, takmer všetky osady, kade išli, podpálili a ľudí,
ktorých chytili, ženy, deti, starcov, mužov pospolu nevídanou ukrutnosťou povraždili. Pri dobýjaní Ostrihomu asi
tristo žien vyšlo von z mesta,
prosili o milosť, ale Tatári všetky povraždili a mužov po dobytí mesta piekli na ražni ako
prasce. Krajina bola spustošená, všetko bolo spálené, ľudia

A o necelých tristo rokov nastala nová hrôza: Idú Turci krajinou, niesol sa tento zúfalý výkrik. Nik si nebol istý životom.
Po prehratej bitke pri Moháči
29. augusta 1526, keď bolo porazené uhorské vojsko a zahynul 20-ročný kráľ Ľudovít, padli obidvaja arcibiskupi a skoro
všetci biskupi a magnáti. Turkom už nič nestálo v ceste, aby
mohli začať plieniť Uhorsko.
Od 26. septembra do 30.
septembra 1530 prepadli
pod vedením smederovského bega Mehmeda Jahjapašaoglu Tekovskú stolicu. Spustošili okolie Levíc, Hronského
Beňadika, Vrábeľ, Čifár a Moraviec. Mesto Moravce vypálili, odvliekli 13 ľudí, odohnali 750 kusov dobytka, udusilo
sa 22 ľudí v obilných jamách,
kde sa schovali pred Turkami,
ktorí ich vydusili dymom. Farský kostol bol znovu postavený
v roku 1559, ale už v roku 1573
sa Turci znovu objavili. Vypálili Žikavu, Ladice, Rohožnicu,
Neverice, Chrášťany, Beladice,
Sľažany, Kňažice sa uvádzajú
úplne vyľudnené.

rozutekaní alebo povraždení.
Iba spálené kostolné veže vyčnievali v krajine, ešte aj kamene sa černeli od ľudskej krvi.

V Chyzerovciach ostali len tri
domy a v Moravciach ostalo
len 14 domov. Turci sa znovu
objavili v roku 1631 a podmanili

si 22 obcí aj mesto Moravce
(oppidum), vypálili Čierne Kľačany a Chyzerovce odkiaľ odvliekli 36 ľudí a všetok dobytok.
Pri ďalšom prepade vypálili
Moravce, v Kňažiciach zhorelo
20 domov a v maštaliach 100
kusov dobytka, 28 ľudí sa zadusilo v podzemných krytoch,
80 ľudí a 350 kusov dobytka
odvliekli zo sebou. V auguste v roku 1652 znovu podnikli
výboje na Horné Požitavie, štyri tisícové vojsko bega Mustafu
sa presúvalo z Ostrihomu na
Nové Zámky a popri Žitave
pokračovali k Moravciam, cestou plienili a rabovali okolité
dediny.
Dňa 26. augusta 1652 po
vyrabovaní Topoľčianok a Moraviec sa vracali späť aj so zajatcami. Do cesty sa im postavili bojovníci a ľudia z dedín.
Tu boli porazení na poli vo
Veľkých Vozokanoch vojskom,
ktorému velil Adam Forgáč,
padli tu aj štyria Esterházyovci, 800 Turkov, 50 kresťanov.
Bola to ťažká doba, keď zazneli varovné výstrely diel
z gýmešského hradu, každý
kto vládal, utekal do lesov
a hájov. A práve na mieste
dnešnej kalvárie sa naši predkovia schovávali.
Dnešná kalvária a 14 kaplniek boli slávnostne posvätené 2. októbra 1910 na sviatok
Anjelov strážcov, v kaplnkách
boli umiestené drevorezby

Krížova cesta od bansko-štiavnického významného rezbára Jozefa Krause. Aj farský
kostol viackrát zničený má
patróna sv. Michala Archanjela, mocného ochrancu
pred pohanstvom a diablom.
Slávnostnú svätú omšu pri
kaplnke sv . Anny celebroval ThLic. Peter Štálnik, zlatomoravský farár vo svojej homílii poukázal na to, že Bohu
nie je nič nemožné. Anna
a Joachim boli roky bezdetní manželia, čo sa v tej dobe
považovalo v Izraeli za Boží
trest, zažili od ľudí preto veľa
pohŕdania. Ale Boh vypočul
ich prosby a počali v pokročilom veku dieťa Miriam (Máriu) Matku Ježiša. Poukázal na
to, že v dnešnej dobe si ľudia
nevážia starých ľudí a snažia
sa ich zbaviť, odložiť do domovov a pri ťažkostiach im
ponúkajú, akože humánnosť,
eutanáziu, je to zvrátene. Je
to proti Božiemu zákonu, veď
po stáročia sa cenila kontinuita starých ľudí s mladými, mladým odovzdávali
svoje dlhoročné skúsenosti.
Kalvária je pre nás Moravčanov posvätné miesto, ktoré
nám tu zanechali naši predkovia, a preto sa nemôžeme
ľahostajne pozerať, ako sa tu
potulujú rôzne indivídua, opaľujú káble a vykrádajú mreže
z kaplniek.
Marian Tomajko
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Vážení Zlatomoravčania,
volám sa Ivan Debnár, mám 29 rokov a bývam v mestskej
časti Chyzerovce.Politike som sa začal venovať, aby mal slušných ľudí, kto zastupovať.
Asi je zbytočne písať vám, v akom katastrofálnom stave je
naša mestská časť Chyzerovce. Ako mladého človeka ma to
veľmi trápi. Chceme tu naďalej žiť slušne a bezpečne. Chcem
pozdvihnúť úroveň komunálnej politiky, lebo tá u nás doteraz
ako keby neexistovala. Za svoju výhodu považujem, že som sa
stal asistentom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
a som okresným predsedom politickej strany SaS.
Som odhodlaný kandidovať za mestského poslanca a chcem
zmeniť mestskú časť Chyzerovce! Prečo? Dôvod je veľmi jednoduchý. Ja chcem v mestskej časti Chyzerovce bývať aj
naďalej v bezpečí a chcem, aby to prestala byť čierna diera
nášho krásneho mesta.
S úctou,
Ivan Debnár

Ivan Debnár

Vážení obyvatelia Zlatých
Moraviec!
Moje meno je Peter Rakovský, mám 26 rokov a bývam na
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach. Určite mnohí z Vás
poznáte moju maminu učiteľku a ocina zubára. V roku 2016
som doštudoval právo. V súčasnosti učím finančné právo
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Rozhodol som sa však venovať regionálnej politike práve
v našom volebnom obvode.
Aký bol hlavný dôvod? Naďalej nechcem byť svedkom
situácií, kedy naše mesto finančne utrpí škody na základe
zlých rozhodnutí. Nie je mi ukradnuté to, aby naše mesto
malo dobrú povesť bez akýchkoľvek škandálov. Preto som
sa rozhodol a mám záujem zastupovať občanov Zlatých
Moraviec.
Viem, aká je regionálna politika a jej personálne obsadenie
dôležité, a preto chcem kandidovať za mestského poslanca.
Považujem to za veľmi dôležité, aby sa mladí ľudia zobudili
a začali pracovať na zlepšení mesta Zlaté Moravce.
Plne podporujem kandidatúru Ivana Debnára na post
primátora Zlatých Moraviec.
S pozdravom,
Peter Rakovský

Peter Rakovský

RICHARD SULÍK V ZLATÝCH MORAVCIACH
Pozývame Vás na stretnutie s Richardom Sulíkom dňa 21. 9.
2018 v kaviarni „U slepého“ (Industrial Music Bar)
(bývalé ružové hračkárstvo na rohu) od 17.00 do 19.00.
Spolu s Richardom sa na Vás tešíme.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto politickej inzercie.
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Milí priatelia, drahí spoluobčania,
nie je v mojich silách,
aby som sa s každým
z Vás stretol osobne. Preto mi dovoľte, aby som
moje rozhodnutie oznámil prostredníctvom nasledujúcich riadkov. Zlaté Moravce sú aj naďalej
mojou srdcovou záležitosťou, preto opäť uvažujem kandidovať na post
poslanca mestského zastupiteľstva. Viem, že
naša samospráva, Mesto
Zlaté Moravce, má veľký
predpoklad byť pekným
a príjemným miestom
pre život, a zároveň byť
mestom, ktoré sa vie
o svojich obyvateľov
dobre postarať. Druhým
dôvodom, prečo chcem
pokračovať v začatej
práci, je skutočnosť, že
v priebehu posledných
štyroch rokov ma počas
výkonu poslaneckého
mandátu podporovalo veľké množstvo ľudí
a práve ich dôvera ma
zaväzuje pracovať ďalej.
Priznám sa, že som ako
poslanec v obecnom zastupiteľstve pôsobil štyri roky takpovediac ako
„predstaviteľ opozície“,
ale aj napriek tomu môžem zodpovedne povedať, že sa mi za pomoci
kolegov podarilo presadiť mnohé dobre veci
a reformné opatrenia,
ktoré boli na začiatku kritizované, neskôr sa však
ukázali ako správne. Ja
som však vždy obdivoval
ľudí, ktorí sa vedeli postaviť proti presile, riskovať,
bojovať za svoje názory
a veci, ktoré mali zmysel.

S touto víziou som vstupoval aj do komunálnej
politiky a rozhodne ju nechcem meniť ani do budúcnosti.
Zároveň som bol veľakrát napádaný za to, že
som hovoril pravdu o niektor ých nesprávnych
rozhodnutiach vedenia
mesta (nehospodárne
nakladanie s financiami,
zvyšovanie daní, dohadzovanie zákaziek, zamestnávanie rodinných
príslušníkov). Hovoriť
pravdu je v dnešnej dobe
považované za revolučný
čin. Ja však na rozdiel od
niektorých kolegov nemám čo stratiť a vždy ju
poviem. Pretože iba náležitý vzťah k pravde je
predpokladom pre fungovanie slobodnej spoločnosti. To znamená, že
úmyselné klamanie alebo
zatajovanie dôležitých
informácií verejnosti je
v demokratickej spoločnosti neprijateľné.
V nasledujúcom volebnom období nás opäť
čakajú veľké problémy,
ktoré budú potrebovať
aj nepopulárne opatrenia. Tým najväčším problémom je vyľudňovanie
nášho mesta. Z tohto dôvodu by som chcel počas
najbližších štyroch rokov
podporovať výstavbu rodinných a bytových domov na mestských pozemkoch. Zároveň by
som chcel začať s podporou mladých rodín s využitím rodičovských bonusov a daňových stimulov.
Ďalšiu oblasť, ktorú by

Michal Cimmermann

som chcel v nasledujúcich rokoch podporovať,
je zapojenia obyvateľov
do fungovania samosprávy. To by malo byť prioritou každého komunálneho politika – občana.
V poslednom volebnom
období sa nám podarilo niekoľko krokov, ktoré
viac otvorili samosprávu občanom (odkaz pre
starostu, smskový systém,
prijatie opatrenia MsZ, na
základe ktorého môže
občan vystúpiť ku každému bodu). V tomto trende je potrebné pokračovať a zmodernizovať

prácu úradu, zjednodušiť prístup k informáciám atď.
Aby som sa znovu mohol uchádzať o post
poslanca mestského zastupiteľstva, potrebujem
opäť vašu podporu. Pomôžte mi a podporte ma
svojím podpisom, ktorý
je potrebný na registráciu
mojej kandidatúry v novembrových voľbách.
Prípadne mi môžete pomôcť so samotným zbieraním a ja si ich vyzdvihnem osobne.
Ďakujem,
Michal Cimmermann

(PR) – Za obsah a fotografiu zodpovedá objednávateľ tejto politickej inzercie.
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 75,00 m nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom
2087 /CENTRUM ŽITAVA/ v Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej ulici č. 64, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2, zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce,
katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4537, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelárske priestory, obchodné priestory, služby, skladové
priestory, priestory na ostatné účely.
2

n nebytové priestory o výmere 22,81 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom
1330 (Administratívna budova), na Ul. Hviezdoslavova č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej
na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: kancelária na administratívne účely, služby.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 26. 09. 2018 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 037/6923922 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).

PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

Darujem mačiatka do
dobrých rúk.
Mačiatka sú hravé. Chytajú
myši, potkany, škorce, jašterice. Sú zaočkované a odčervené. Majú 10 týždňov.
Informovať sa môžete
na t.č. 0944363056
48/2018

PRACUJEME
PRE VÁS

TRESTNÉ PRÁVO • OBCHODNÉ PRÁVO • OBČIANSKE PRÁVO
PRACOVNÉ PRÁVO • RODINNÉ PRÁVO • KOMUNÁLNE
VYMÁHANIE PODHĽADÁVOK
Advokátska kancelária
CIMMERMANN s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 1735/23
953 01 Zlaté Moravce

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

+421 908 428 021
+421 905 945 291
office@cimmermann.com

www.cimmermann.com
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Program
KINA TEKOV
n CHRISTOPHER ROBIN –
7.- 8.- 9. 9. 2018 - piatok 17.00,
sobota 17.00, nedeľa 17.00 –
5€
n CESTA ZA LÁSKOU – 8.9. 9. 2018 - sobota 19.00, nedeľa 19.00 – 4 € a 5 €
n DÔVERNÝ NEPRIATEĽ –
11.- 12. 9. 2018 - utorok 19.00,
streda 19.00 – 4 € a 5 €
n PREDÁTOR: EVOLÚCIA
– 13.- 14.- 15.- 16. 9. 2018 - štvrtok 19.00, piatok 17.00, sobota
19.30, nedeľa 18.00 – 5 €
n NEBEZPEČNÁ LÁSKAVOSŤ – 14.- 15. 9. 2018 - piatok
19.30, sobota 17.00 – 4 € a 5 €
n HOTEL TRANSYLVÁNIA
3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA – 16. 9. 2018 - nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n PÁTRANIE – 18.- 19. 9.
2018 - utorok 19.00, streda
19.00 – 4 € a 5 €
n PO ČOM MUŽI TÚŽIA
– 20.- 21.- 22. 9. 2018 - štvrtok
19.00, piatok 19.00, sobota
20.00 – 5 €
n AXEL A TAJOMSTVO
PLANÉTY KEPLER – 21.22.- 23. 9. 2018 - piatok 17.00,
sobota 16.00, nedeľa 16.00 –
4€a5€
n SRDCOVÍ REBELI – 21.22.- 23. 9. 2018 - piatok 21.00,
sobota 18.00, nedeľa 18.00 –
4€a5€
n PIADINÔŽKA – 27.- 28.29.- 30. 9. 2018 - štvrtok 17.00,
piatok 16.00, sobota 17.00, nedeľa 17.00 – 4 € a 5 €
n HELL FEST: PARK HRÔZY – 27.- 28. 9. 2018 - štvrtok
19.00, piatok 18.00 – 4 € a 5 €
n PIVNICA - 28.- 29.- 30. 9.
2018 - piatok 20.00, sobota
19.00, nedeľa 19.00 – 4 € a 5 €
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September 2018

Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce informuje

Program na mesiac september
n 8. september 2018 o 15.00 hod. (v sobotu) kultúrne
podujatie pod názvom „Cestovanie časom Zlaté Moravce včera
a dnes“ na Nádvorí MSKŠ Zlaté Moravce, vstup voľný.
n 28. a 29. september Zlatomoravecký jarmok

Pripravujeme:
n 4. október 2018 o 17.00 hod. (vo štvrtok) hudobno-zábavné podujatie pre deti pod názvom Smejko a Tanculienka,
vstupné v predpredaji – 9 eur,
n 7. október 2018 o 16.00 hod. (vo štvrtok) kultúrne
podujatie pod názvom „Objavujeme talenty“ v divadelnej sále
MSKŠ Zlaté Moravce, vstup voľný.
Spracovala: Klaudia Ivanovičová

4. októbra 2018 o 17.00 h.
v divadelnej sále MSKŠ Zlaté Moravce
Možnosť zakúpenia lístkov v kancelárii MSKŠ.
Cena vstupenky 9 €.
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Mestská polícia Zlaté Moravce

Nenechajte
si ukradnú
svoje peniaze

TIESÒOVÁ
LINKA

159
037 / 6426 747

September 2018

Ak sa NECHCETE sta obeou
krádeže poèas tohtoroèného
Zlatomoraveckého jarmoku,
riaïte sa pod¾a týchto pravidiel:

NESTAÒTE
SA
ÏALŠOU
OBEOU

!

Peòaženku noste pri sebe, nie v taške, napríklad v
zapnutom vnútornom vrecku.
Pokia¾ je to možné, nenoste so sebou väèší obnos
peòazí.
Pri platení neukazujte okolostojacim obsah vašej
peòaženky.
Ak je to možné, vyhýbajte sa tlaèenici a hluèným
skupinám.
Ak sa nedá vyhnú tlaèenici, dobre sa na òu
pripravte.
Všímajte si podozrivé osoby a vyhýbajte sa im.
Nenoste ve¾a balíèkov a nákupov, znižuje to Vašu
pozornos.
Kabelku noste tak, aby ste mali o nej vždy
preh¾ad.
TIESÒOVÁ

159
037 / 6426 747
LINKA
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