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V tomto čísle:
Vzácna návšteva
v Moravciach
Posledný septembrový deň prišla do Zlatých Moraviec vzácna
návšteva, zavítal k nám starosta
partnerského mesta Bučovice.
S primátorom Dušanom Husárom rokovali o možnej funkčnej
spolupráci našich dvoch miest.
Čítajte na strane 2

Mesto má novú
hlavnú kontrolórku
Zlaté Moravce majú novú
hlavnú kontrolórku. Začiatkom
septembra sa ňou stala Alžbeta
Esterková, ktorá pred zvolením
do novej funkcie sedela na stoličke mestského poslanca.
Čítajte na strane 3

Nová Turistická
informačná kancelária
Pôvodná Turistická informačná kancelária (TIK) Zlaté
Moravce ukončila svoju činnosť vlani v lete. Keďže však zo
strany návštevníkov Moraviec
bol stále záujem o informácie,
mesto sa ju rozhodlo obnoviť.
Čítajte na strane 4

Vlámanie
do základnej školy
Základná škola na Robotníckej ulici musela v druhej polovici
septembra riešiť nepríjemný incident. Školu niekto vykradol,
spôsobil pritom nemalú škodu.
Čítajte na strane 5

Zlaté Moravce žili jarmokom
Najväčšia kultúrna udalosť
roka je za nami. Zlaté Moravce zažili ďalší úspešný ročník
tradičného jarmoku, ktorý
bol opäť poriadne bohatý na
rozličné stánky i sprievodný
program.
Začiatok jesene je v našom meste
už tradične spojený s jarmokom.
Ten sa tento rok konal od piatka 30.
septembra do soboty 1. októbra.
Centrum Zlatých Moraviec sa počas
týchto dvoch dní zaplnilo stovkami
ľudí z mesta i zo širokého okolia. Vyberať si mohli z rozličného tovaru
v niekoľkých desiatkach stánkov.
I tento ročník tu mali najväčšie zastúpenie remeselníci, po ktorých
nasledovali predajcovia textilu, hračiek a populárne stánky s burčiakom a vínom.

Slávnostné otvorenie
S predajom sa začalo v piatok už
pred ôsmou hodinou ráno, oficiálne slávnostné otvorenie sa však
uskutočnilo až o štrnástej hodine. Na pódiu na Námestí Andreja
Hlinku vystúpil primátor Dušan Husár spoločne s primátorom mesta
Vráble Tiborom Tóthom a Radovanom Válkom, starostom českých
Bučovíc, partnerského mesta Zlatých Moraviec. „Som veľmi rád, že

sme sa po roku opäť mohli zísť na
našom Zlatomoraveckom, už tradičnom jarmoku. Máme príjemný slnečný deň a verím, že všetci
ho tu strávite v dobrej a radostnej

z Centra voľného času, tanečná
skupina Old Schol Brothers, folklórny súbor (FS) Chyzerovčanka,
dychová hudba Vozokanka, Apple Jack, Márnosť šedivá, Martin

Tibor Tóth, Dušan Husár, Radovan Válek
Vago a Kristína Mečko. Na záver
piatkového večera zahrala kapela Prvý Apríl, ktorá priamo na
koncerte krstila svoj nový album
s názvom Dve tváre. Krstným otcom bol samotný primátor Dušan Husár, ktorý hudobnú novinku mladých rockerov uviedol do
života šampanským. „Prvý apríl
je deň vtákov. Ja týmto vtákom
prajem, aby začali lietať a aby vyleteli zo Zlatých Moraviec. Prajem im veľa úspechov, aby lietali aspoň po Slovensku,“ povedal
Krst albumu
Vystúpili žiaci zo zlatomoravec- Husár kapele.
(Pokračovanie na 2. str.)
kej Základnej umeleckej školy, deti
atmosfére,“ povedal Dušan Husár,
ktorý všetkým zúčastneným zaželal veľa zábavy, radosti a potešenia
z programu. Slova sa chopil aj starosta Válek, ktorý vyjadril potešenie,
že k nám po roku mohol znova zavítať. „Prajem vám, aby ste si svoje
krásne mesto dokázali chrániť a dokázali ho rozvíjať tak, ako sa hovorí,
ako zlatý poklad. Veď sú to Zlaté
Moravce,“ povedal. Po tom už nasledoval kultúrny program.
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Tekovské noviny
s novým dychom
i dizajnom
Po päťmesačnej pauze sa do vašich schránok vracajú Tekovské noviny – mesačník mesta Zlaté Moravce. Počas tejto prestávky si naše
mestské periodikum prešlo viacerými zásadnými zmenami. Ako je
už na prvý pohľad jasné, zmenil
sa dizajn novín. Ten svojou jednoduchosťou a prehľadnosťou prinesie čitateľovi ľahkú orientáciu
v každom čísle. V sekcii spravodajstva nájdete zakaždým najnovšie
reportáže a informácie z oblasti
samosprávy, školstva a vždy niečo navyše. Časť venovaná kultúre ponúka pohľad na tie najzaujímavejšie podujatia a akcie, ktoré
sa u nás uskutočnili počas posledných štyroch týždňov. Pod hlavičkou „mesto informuje“ sa dozviete
všetky dôležité mestské oznamy
na nadchádzajúci mesiac, ktoré
občan Zlatých Moraviec potrebuje vedieť. Nechýba tu ani šikovný prehľad kultúrnych pozvánok
a tradičná spoločenská kronika.
Záver novín bude vždy patriť športu. Táto sekcia ponúka aktuálne
správy a športové výsledky od našich miestnych športových klubov
a organizácií.
Hlavná zmena však spočíva
v niečom inom. Tekovské noviny
boli v minulosti pod veľkou paľbou
kritiky zo strany ľudí i médií. Podľa mnohých boli častokrát spolitizované, pod značným vplyvom
rôznych miestnych politikov, ktorí
ich vraj zneužívali pre svoju osobnú
prezentáciu. Týmto obvineniam je
však koniec. Noviny prešli zo správy mesta do rúk Mestského strediska kultúry a športu. Periodikum
získalo absolútne nezávislé vedenie, ktoré nie je a nikdy ani nebude napojené na žiadneho politika
či politický subjekt. Zreštartované
Tekovské noviny tak budú pre občanov Zlatých Moraviec zdrojom
kvalitného, a najmä nezávislého
spravodajstva.
Mgr. Peter Klimant
Šéfredaktor Tekovských novín

SPRAVODAJSTVO

Zlaté Moravce
žili jarmokom
(Dokončenie z 1. str.)
Druhá vlna kultúrneho programu
prišla v sobotu, začínalo sa ráno
o deviatej hodine. Vystúpila Babička, FS Zlatomoravčanka, Duo Romanka a Lukáš, Street Lup, FS Zlatňanka, FS Drumbľa a pred obedom
uzavrel program Zlatomoraveckého
jarmoku 2016 FS Inovec. Moderátorkou celého programu bola Barbora
Škulová, študentka masmediálnej
komunikácie pochádzajúca z dedinky Hostie. „Tohtoročný jarmok
sa naozaj vydaril, a to nielen vďaka skvelému tímu ľudí, ktorí ho organizovali ale aj vďaka slnečnému
počasiu, ktoré prilákalo veľa ľudí,“
ohodnotila jarmok.

Koľko to celé stálo?

Spokojnosť vyjadrila aj Simona
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najmä vysoká účasť ľudí. „Hlavne sobotňajšia účasť milo prekvapila, nakoľko po minulé roky bola práve tá
veľmi slabá. Tento rok bolo takmer
plné námestie. Sme teda spokojní,“
dodala.

Jarmok sa nezaobišiel
bez krádeže
Anna Molnárová
Holubová, riaditeľka Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ), ktoré
bolo hlavným organizátorom celého programu. „Jarmok hodnotím
vynikajúco. Aj napriek tým negatívnym komentárom, ktoré sa objavovali, nám Zlatomoravčania ukázali,
že majú záujem o kultúrny program
a je ho pre koho robiť,“ povedala
Holubová, podľa ktorej celý jarmok
vyšiel MSKŠ na 1 800 eur. Ako ďalej
prezradila, prekvapením pre ňu bola

Napriek výstrahe a radám, ktoré
ešte niekoľko dní pred začiatkom
podujatia vydala zlatomoravecká
mestská polícia, ani tohtoročný
jarmok sa nezaobišiel bez nepríjemného incidentu. Muži zákona
zaznamenali jednu krádež. „Na
jarmoku došlo ku krádeži kabelky, v ktorej boli okrem finančnej
hotovosti aj doklady,“ informovala
krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, podľa ktorej vznikla
majiteľke škoda asi za 150 eur.
Peter Klimant

Mesto chce funkčnú spoluprácu s českými Bučovicami
Posledný septembrový deň prišla do Zlatých Moraviec vzácna
návšteva, zavítal k nám starosta partnerského mesta Bučovice.
S primátorom Dušanom Husárom rokovali o možnej funkčnej spolupráci našich dvoch miest.

Radovan Válek, Dušan Husár
Zlaté Moravce pri príležitosti konania tradičného jarmoku
navštívil Radovan Válek, starosta partnerského mesta Bučovice, ktoré leží na južnej Morave
v Českej republike. Toto mesto
je partnerom Moraviec už dlhé
roky, ako však poznamenal primátor Dušan Husár, doposiaľ šlo
skôr len o formálne partnerstvo.
To by sa však malo už čoskoro
zmeniť. „V rámci tejto návštevy sme sprostredkovali stretnutie s riaditeľmi základných škôl
a základnej umeleckej školy, aby

sme začali realizovať spoluprácu,
ktorá by bola aj funkčná, nie len
formálna,“ povedal Husár, ktorý ďalej prezradil, že by si takúto spoluprácu vedel predstaviť
v praxi už na budúci rok.
Spoločne s riaditeľmi škôl sa na
rokovaní hovorilo napríklad aj
o možnom výmennom pobyte
žiakov medzi mestami. „Raz ročne
by sa vybrali nejakí žiaci zo základných škôl. Šli by ku vám aj s pedagógmi na nejaký čas, na budúci
rok by zas prišli žiaci z vašich škôl

k nám. Aj týmto spôsobom by tá
spolupráca mohla fungovať,“ povedal na stretnutí Husár svojmu
kolegovi z Bučovíc.
Starosta Válek súhlasil s týmto
nápadom. Taktiež sa mu pozdávala i myšlienka spolupráce medzi
rôznymi spoločenskými a športovými organizáciami oboch miest,
ktoré by sa mohli pravidelne stretávať. „Ono je vždy dôležité tieto
skupiny na nejakej oficiálnej báze
spojiť, a potom už ich nechať, aby
si tie aktivity vymýšľali samy,“ povedal Válek s tým, že jeho mesto
im vyjde v ústrety a bude pri budovaní nových priateľských vzťahov určite nápomocné. „Dajme
im priestor, dajme im podmienky,
nech sa spolu stretávajú,“ dodal.
Pomoc pri budovaní vzájomných
vzťahov medzi spoločenskými
a športovými organizáciami Zlatých Moraviec a Bučovíc prisľúbil
aj primátor Dušan Husár.
Zástupcovia oboch miest absolvovali po stretnutí pracovný
obed, po ktorom sa zúčastnili
slávnostného otvorenia zlatomoraveckého jarmoku a následne si
ho spoločne aj prehliadli.
Peter Klimant
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Hlavnou kontrolórkou mesta sa stala
Alžbeta Esterková
Zlaté Moravce majú novú hlavnú kontrolórku. Začiatkom septembra sa ňou stala Alžbeta Esterková, ktorá pred zvolením do novej
funkcie sedela na stoličke mestského poslanca.
túto dôležitú funkciu sa uskutoč
nilo 25. augusta 2016. Záujem o
miesto prejavili desiati kandidáti.
Samotnej voľby sa však zúčastnili len deviati, boli medzi nimi
právnici i ekonómovia. Každý
z nich odprezentoval prítomným
poslancom a ľuďom svoje skúsenosti a vízie. Rozhodovalo sa v
tajnom hlasovaní. Už v prvom kole však bolo o všetkom
rozhodnuté.

Jasný víťaz

Alžbeta Esterková
V závere júna odišiel z postu hlavného kontrolóra Zlatých
Moraviec Michal Borkovič. Úrad
opustil predčasne, rok pred riadnym ukončením svojho šesť ročného funkčného obdobia. „Myslím si, že v mojom veku a pri tej
energii, ktorá mi ešte zostáva, by
som sa mal venovať viacej rodine, priateľom a sebe,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie poslancom
mesta. Tí mali následne presne
60 dní na to, aby našli jeho náhradníka. Výberové konanie na

Z pätnástich prítomných poslancov až jedenásti dali hlas
Alžbete Esterkovej, teraz už bývalej mestskej poslankyni. Keďže šlo o nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, druhé
kolo voľby už nebolo potrebné, Esterková zvíťazila. „To, že
ma poslanci zvolili za hlavnú
kontrolórku mesta pociťujem ako
prejav veľkej dôvery. Na mojich
pleciach cítim najmä zodpovednosť a záväzok voči poslancom
i občanom, aby som dôsledne
dohliadala nad hospodárením
mesta i jeho organizácií a pomohla tak obnoviť dôveru v komunálnu politiku,“ povedala
nová hlavná kontrolórka.

Prvé dni v úrade
Esterková oficiálne nastúpila do
novej funkcie 2. septembra 2016.
Ako uviedla pre Tekovské noviny,
prvé dni vo svojej práci preberala
agendu po bývalom kontrolórovi
a oboznamovala sa so správami
z kontrol, ktoré za svoje funkčné
obdobie vykonal. „Môj pracovný
deň zatiaľ spočíva v štúdiu materiálov, interných smerníc a prípravy na zasadnutia komisií,“ hovorí
Esterková. Práve komisie sú podľa nej veľmi dôležité pri jej práci
a preto má v pláne sa pravidelne zúčastňovať na rokovaniach
všetkých komisií mestského zastupiteľstva. „Prácu v komisiách
považujem za dôležitý zdroj informácií i podnetov pre kontroly,“
vysvetľuje.
Ako nám ďalej prezradila, do
konca roka plánuje vykonať
kontroly v Technických službách i v Službyte. „Mojou prioritou však je nielen samotný dohľad nad dodržiavaním zákona
a hospodárením, ale najmä poskytnúť poslancom a vedeniu
mesta dôveryhodné podklady
k zodpovednému rozhodovaniu
sa a zároveň im poskytnúť také
odporúčania na nápravu, ktoré pomôžu vykonať systémové
zmeny,“ povedala.
Peter Klimant

Marian Tomajko

Na poslaneckú stoličku
zasadol Marián Tomajko

Marián Tomajko je novým poslancom Zlatých Moraviec. Poslanecký sľub zložil v stredu 28.
septembra 2016 na 21. zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
Tomajko nahradil Alžbetu Esterkovú, ktorá o poslaneckú stoličku prišla po získaní funkcie hlavnej kontrolórky Zlatých Moraviec.
Zároveň ju ako poslanec nahradil
vo Výbore mestskej časti č.2. Po
Esterkovej však neprevzal členské
miesto v Komisii správy mestského
majetku, podnikateľskej činnosti,
obchodu a služieb. Poslanci mesta
schválili, aby bola do tejto komisie pridelená Ida Ďurčeková, ktorá
doteraz sedela v Komisii dopravy
a správy miestnych komunikácií.
Tomajko tak nastúpil na miesto
Ďurčekovej, stal sa členom komisie dopravy.
Marián Tomajko sa v roku 2014
uchádzal o hlasy Zlatomoravčanov
vo volebnom obvode číslo dva.
Do volieb šiel za stranu Smer-SD
a získal celkovo 347 hlasov.

Peter Klimant

Zlatomoravecká pálenica vstúpila do novej sezóny
V mestskej pálenici Zlaté Moravce sa už páli. Sezóna odštartovala
6. októbra 2016, a to i napriek tomu, že sa pôvodne hovorilo o jej
možnom zatvorení.
„Prevádzku v tomto páleničiarskom roku budú zabezpečovať Technické služby mesta Zlaté Moravce, ktorým to vyplýva
zo zriaďovacej listiny,“ informoval
mestský podnik. Dohady o neotvorení pálenice sa pritom objavili ešte

začiatkom leta, po júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde
sa hovorilo aj o jej údajnej finančnej
stratovosti. Technické služby však
takéto dohady popreli. Podľa Branislava Vargu, pracovníka Technických služieb, je momentálne ešte

veľa termínov na pálenie voľných.
Záujemcovia sa preto môžu smelo
nahlasovať. Ako ďalej povedal, sezóna pálenia potrvá podľa záujmu
ľudí, sám to však odhaduje na približne tri mesiace. Koľko presne bude
prevádzka pálenice počas súčasnej
sezóny mesto stáť, nám Technické
služby zatiaľ povedať nevedeli.
„Všetky prevádzkové náklady aj
iné náklady na chod pálenice budú

vyčíslené až po skončení páleničiarskeho obdobia,“ uviedlo vedenie
mestského podniku, podľa ktorého
sa v súčasnosti neplánuje žiadna
väčšia investícia do mestskej výrobni destilátov. Ako však už v minulosti
podotkol Branislav Varga, zlatomoravecká pálenica funguje skôr iba ako
služba občanom, nakoľko veľké zisky
pre podnik neprináša.
Peter Klimant
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Mesto má novú turistickú informačnú kanceláriu, čo v nej ľudia nájdu?
Pôvodná turistická informačná kancelária (TIK) Zlaté Moravce,
ktorá sa nachádzala pri hlavnej autobusovej stanici, ukončila svoju
činnosť vlani v lete, dôvodom boli peniaze. Mesto totiž v tom čase
nevyčlenilo v rozpočte financie na jej ďalšiu prevádzku. Keďže však
zo strany návštevníkov Moraviec bol stále záujem o informácie,
mesto sa ju rozhodlo obnoviť.
Nové turistické informačné stredisko bolo v Zlatých Moravciach
otvorené 1. augusta 2016, nájdete
ho na Námestí Andreja Hlinku. Jeho
správcom je Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce (MŠKŠ).

Kancelária v meste chýbala
„Informačná kancelária tu naozaj
chýbala. Nakoľko tu máme mestské múzeum, kam chodí veľa návštevníkov, tak veľakrát sa nám stalo,
že prišli aj priamo k nám do kancelárie a pýtali si nejaké prospekty
alebo informácie o meste,“ hovorí
Simona Holubová, riaditeľka MSKŠ,
podľa ktorej bolo potrebné zabezpečiť poskytovanie informácií

pre ľudí. Kancelária sa nachádza
v stánku, ktorý v minulosti patril už
neexistujúcim Záhradníckym službám mesta. „Tým, že nebol využívaný, tak mesto nám ho zverilo do
správy,“ vysvetľuje Holubová. Kancelária tak získala výhodnú polohu.
Turisti od nej majú blízko k múzeu
i mauzóleu rodiny Migazziovcov.

Čo všetko ponúka?
Ľudia tu nájdu viaceré materiály o našom meste. Medzi nimi
sú knihy a brožúry staršieho dáta,
no čoskoro pribudnú aj novinky,
ako napríklad magnetky mesta či
kľúčenky. „Pripravuje sa aj brožúra
o Zlatých Moravciach - o histórii,
o súčasnosti, s fotografiami. Pri-

Zájazdy seniorov

Zlatomoraveckí dôchodcovia.
Tak ako po iné roky i tento rok sme
pripravili pre našich členov a ich rodinných príslušníkov rôzne kultúrne podujatia i zájazdy na termálne
kúpaliská. Začiatkom roka sme navštívili divadlo A. Bagara v Nitre na
komédií „Z rúčky do rúčky“. V kultúrnom dome v Kozárovciach sme

sa zabavili na veselohre „Keď kohút
zakikiríka“. Vo veselohre spoluúčinkovali domáci ochotníci a nitrianski
herci. V letnom období sme navštívili viaceré termálne kúpaliska: Dunajská Streda, Vincov Les, Poľný Kesov, Podhájska a Štrand v Nových
Zámkoch.

budne i mapka Zlatých Moraviec,
máme rozpracovanú i cyklomapu
okolia Moraviec, ktorá môže byť
zaujímavá nielen pre návštevníkov, ale aj pre samotných Zlatomoravčanov,“ hovorí Holubová.
Okrem toho tu ľudia zistia aj odpovede na svoje otázky ohľadom
Zlatých Moraviec, nechýbajú ani
informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach v meste. TIK
tak môže byť praktickým zdrojom informácií aj pre miestnych.
MSKŠ má v pláne i spoluprácu s okolitými obcami, ktoré by
kancelárii mohli poskytnúť svoje
vlastné brožúry a propagačné
materiály. Turisti by sa tak v Zlatých Moravciach mohli dozvedieť
informácie napríklad aj o Arboréte Mlyňany či o Národnom žrebčíne Topoľčianky.

Finančne nenáročná
Zriadenie kancelárie nestálo
podľa Holubovej mesto takmer
Na poznávacom zájazde v Kolárove sme si prezreli vodný mlyn s odborným výkladom o histórií mlynárstva s vodným pohonom.
Ako posledný sme uskutočnili
poznávací zájazd do Bratislavy 21.
septembra 2016. Po príchode do
mesta sme si prezreli so sprievodným výkladom katedrálu sv. Martina a jej skvost - klenotnicu. Odtiaľ
sme prešli starobylými uličkami na
Hviezdoslavovo námestie, kde nás
očakával vláčik Blaváčik. Priebežne
cestou historickým jadrom mesta
nám poskytovala odborný výklad
sprievodkyňa. Z okna vláčika sme
videli historickú budovu SND, prvú
výškovú budovu v Bratislave „Manderlák“, previezli sme sa Námestím
SNP, uvideli sme historickú budovu

nič. Vstupné náklady sa pohybovali okolo 200 eur, MSKŠ mesačne vynaloží na energie stánku
zhruba 20 eur. V súčasnosti sa tu
striedajú tri pracovníčky.
„Jedna má absolventskú prax
a dve sú verejnoprospešné pracovníčky. Na mzdy a na odvody
preto nedávame nič,“ uviedla
Holubová.
Turistická informačná kancelária Zlaté Moravce je otvorená
počas pracovných dní od ôsmej
hodiny rána do štvrtej poobede. Sprístupnená bude minimálne do decembra tohto roku,
kedy sa uvidí, či jej činnosť bude
pokračovať aj naďalej. Zatiaľ si
však návštevníci kanceláriu vraj
pochvaľujú. „Nestretli sme sa so
žiadnou negatívnou reakciou,
práve naopak, ľudia sú veľmi
spokojní,“ dodala na záver.
Peter Klimant
bývalého arcibiskupského letného
sídla (terajší úrad vlády) a Grassalkovičov palác (terajšie sídlo prezidenta
SR). Štvrťou Palisády sme sa dostali na Bratislavský hrad, kde sme sa
pokochali nádhernou scenériou na
Dunaj a mesto. Z hradu sme prešli do Parlamentu, kde nás čakali
sprievodcovia, ktorí nám poukazovali s výkladom prístupné priestory parlamentu. Zaujali nás vzácne
obrazy Albína Brunovského a videli
sme výmenu stráži v dobových uniformách. Z galérie v parlamente sme
pozorovali časť rokovania poslancov.
Po peknom a vydarenom dni obohatenom vedomosťami a zážitkami
sme sa vrátili šťastní domov.
Helena Holečková,
Výbor ZO-JDS Zlaté Moravce
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Počet prvákov na základných školách
oproti vlaňajšku vzrástol

Telocvičňa ZŠ Mojmírova.

Strecha telocvične na Mojmírke má
za sebou kompletnú rekonštrukciu
Žiaci Základnej školy na Mojmírovej ulici začali v novom školskom
roku športovať v telocvični s vynovenou strechou. Tá stará totiž
bola dlhodobo v havarijnom stave.
Väčšia rekonštrukcia sa na streche
neuskutočnila už niekoľko rokov, čo
na nej bolo už na prvý pohľad aj
vidieť. „Do telocvične veľmi zatekalo, múry vlhli a stropy boli zatečené. Tieklo nám aj do osvetlenia,
do krytov od neónov, takže sme
museli odstaviť aj časť osvetlenia.
Išlo o havarijný stav,“ povedala Viera
Striešková, riaditeľka školy.
Vedenie školy preto reagovalo na
výzvu ministerstva školstva o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy. Šlo o finančné príspevky
určené na dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby nových telocviční

a na vybavenie do telocviční. Mojmírka tu bola úspešná a peniaze
získala, prispelo aj mesto Zlaté Moravce. „Bolo to cez 80-tisíc. Z toho
60-tisíc bolo na strechu, na vnútorné vybavenie - pomôcky to bolo
okolo 2-tisíc eur. Spolufinancovanie
mesta bolo 20-tisíc na rekonštrukciu strechy a 230 eur bolo spolufinancovanie do pomôcok,“ uviedla
Striešková.
Kompletná rekonštrukcia sa
uskutočnila v druhej polovici augusta. Od začiatku nového školského roka tak mohli žiaci začať v telocvični plne športovať.
Peter Klimant

Gaudeamus igitur
Študentskou hymnou, slávnostným prejavom riaditeľky
školy a želaním všetkého dobrého sme začali nový školský rok
v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Žiaci boli prekvapení hneď ráno, pri vstupe
do tried. Impozantná budova
dostala počas prázdnin nový
nádych. Vybrúsené a nalakované parkety akoby pristavili kroky
mnohých žiakov. Nový a moderný šat dostali aj priestory školskej jedálne. Obe investičné
akcie boli financované Nitrianskym samosprávnym krajom.
Naši žiaci sa môžu tešiť aj na
športové aktivity, lebo z projektu sme získali 4500 Eur na vybavenie telocvične. Zdravý životný
štýl je podporovaný aktivitami

projektu Žijeme zdravo.
Na prvé dni nového školského roku sme v rámci Európskeho týždňa športu pripravili
akciu Priveď svojho súrodenca
k športu. Všetkých vás radi privítame v priestoroch telocvične
gymnázia 12. 9. 2016 od 14. do
17. hodiny. Našou už takmer tradičnou aktivitou je súťaž Brána
jazykov otvorená, na ktorej si 26.
9. 2016 zmerajú sily žiaci základných škôl.
Školské dni v Gymnáziu
Janka Kráľa napĺňame prácou,
zážitkami, priateľstvom, aby
úspešní absolventi gymnázia
našli svoje plnohodnotné životné cesty.
A. Rosenbergová

Začiatkom septembra odštartoval
na Slovensku nový školský rok. Do
lavíc zlatomoraveckých základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta nastúpili desiatky prváčikov.
Oproti vlaňajšku sa ich počet zvýšil.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádzajú tri základné školy ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova a ZŠ Robotnícka. V školskom roku 2016/2017
v nich dokopy načerpáva vedomosti
až 983 žiakov, čo je o 24 žiakov viac
ako v predošlom školskom roku.

Z tohto celkového počtu je až 119
prvákov. V porovnaní s predošlým
školským rokom sa ich počet navýšil, vlani totiž sedeli v laviciach spomínaných troch škôl len 84 prváci.
Najviac ich tento rok nastúpilo
v „Pribinke“, až 58. O desať menej
hlási „Mojmírka. Najmenej ich tento rok chodí na ZŠ Robotnícka - do
prvého ročníka tu nastúpilo len trinásť žiakov.
Peter Klimant

ZŠ Pribinova

Vlámanie do základnej školy
na Robotníckej ulici
Základná škola na Robotníckej ulici musela v druhej polovici septembra riešiť nepríjemný incident. Školu niekto vykradol, spôsobil
pritom nemalú škodu.
To, že sa niekto do školy dostal násilím, bolo zistené v utorok 20. septembra v ranných hodinách. Informovala o tom polícia. „Zamestnanci
školy zistili, že cez okno na prízemí
sa im niekto vlámal do priestorov
školy. Páchateľ si so sebou odniesol
notebook za asi 200 eur a poškodením majetku vznikla škoda za asi
400 eur,“ povedala krajská policajná
hovorkyňa Renáta Čuháková.
Polícia následne rozbehla po páchateľovi pátranie. Čuháková nás
informovala ešte v deň zistenia nepríjemného incidentu, že poverený

ZŠ Robotnícka

policajt začal trestné stíhanie vo veci
pre trestný čin krádeže vlámaním.
„V zmysle trestného zákona hrozí za
tento skutok trest odňatia slobody
na dva roky,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa. Posledný septembrový deň sme sa u polície informovali,
či došlo v riešení prípadu k nejakému posunu. Páchateľ je však podľa
Čuhákovej naďalej neznámy. „Zatiaľ
nebol v tejto veci nikto obvinený.
Vyšetrovanie prípadu pokračuje,“
vyjadrila sa Čuháková.
Peter Klimant
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Nuda v Zlatých Moravciach počas leta nehrozila,
ľudia si užívali Kultúrne leto 2016
Až osem zaujímavých kultúrnych podujatí prinieslo Kultúrne leto
2016. Zlatomoravčania si mohli vychutnať rockovú muziku, folklór
a bavili sa aj na súťaži vo varení gulášu.

zhodnotila Kultúrne leto 2016 Simona Holubová.

Prihliadalo sa na iné akcie
Mestské stredisko kultúry a športu
(MSKŠ) obnovilo v tomto roku tradíciu série letných kultúrnych podujatí.
Tie sa u nás nekonali už niekoľko rokov, dôvodom boli peniaze. „Vzhľadom na finančné podmienky v podniku v predchádzajúcich rokoch sa
Kultúrne leto už dlhšie nekonalo,
neboli na to vyčlenené peniaze ani
z mesta a chýbali aj dotácie z Vyššieho územného celku (VUC). Tento rok
sa nám však podarilo získať peniaze
z VUC , taktiež aj mesto vyčlenilo na
akcie 10-tisíc eur,“ povedala riaditeľka
MSKŠ Simona Holubová, podľa ktorej
príprava Kultúrneho leta 2016 stála
približne do štyritisíc eur.

Bohatý program
Sériu letných podujatí odštartoval
šiesty ročník rockového Slnečného
festivalu, ktorý sa konal 17. júna na

nádvorí kaštieľa Migazziovcov, po
ňom prišli viaceré folklórne vystúpenia. Do nášho mesta dokonca
zavítal i známy folklórny súbor Sľuk
so svojím vystúpením „Krížom, krážom“ . V druhej polovici augusta sa
na mestskom štadióne konal prvý
ročník Súťaži vo varení gulášu, ktorý
moderoval známy televízny kuchár
Viliam Habo.
Finále zlatomoraveckého Kultúrneho leta prišlo 26. augusta, keď
na amfiteátri zahrala populárna
slovenská kapela Helenine oči, po
ktorej sa predstavili chalani zo zlatomoraveckého rockového zoskupenia Inside.
„Myslím si, že každý si tu našiel niečo, či už mladí, či tí skôr
narodení. Jednoducho z každého rožku trošku bolo a myslím
si, že to bolo dosť zaujímavé,“

Jednotlivé podujatia sa konali na rôznych miestach v Zlatých
Moravciach. Živo tak bolo na nádvorí kaštieľa Migazziovcov, amfiteátri aj na mestských športoviskách. Rôznili sa i časy podujatí,
MSKŠ sa totiž niekedy muselo prispôsobovať aj iným kultúrnym
akciám, ktoré sa u nás konali. „Museli sme časovo prihliadať aj na to,
ako vychádzajú akcie v prímestskej časti Chyzerovce, pretože
Chyzerovčania majú svoju Lupiniarsku parádu, Prílepčania si zas
robia podujatie Vitajte susedia .
Keď sa tieto folklórne slávnosti robili, tak mesto nič iné neorganizovalo,“ vysvetľuje Holubová, ktorá
dodala, že spomínané kultúrne
akcie z mestských častí sa v podstate taktiež dali považovať za plnohodnotné mestské podujatia,

aj keď usporiadateľom nebolo
mesto, ale občianske združenia.

Vysoká návštevnosť
Najväčší úspech u Zlatomoravčanov vraj zožalo vystúpenie Sľuku, ktoré sa konalo na amfiteátri 22.
júla. „Veľký úspech malo tiež vystúpenie folklórneho súboru Drumbľa
a Sľažiančanka na nádvorí kaštieľa.
Taktiež prvý ročník súťaže vo varení
gulášu, prišlo tam vyše päťsto ľudí.
I ukončenie leta s Heleninými očami malo takúto návštevnosť,“ hovorí
Holubová.
Keďže sa Kultúrnemu letu 2016
takto dobre darilo, môžeme podľa Holubovej očakávať na budúci
rok jeho pokračovanie. To by však
už malo byť jemne pozmenené.
„Asi to skôr pojmeme tak, že spravíme počas leta približne päť akcií,
ale už teda takých väčších,“ dodala
Holubová.
Peter Klimant

Stretnutie po 40 rokoch,
v Moravciach zazneli
básne Ľuba Olacha
Literárna udalosť v Zlatých Moravciach. Do nášho mesta zavítal
spisovateľ a rodák z Moraviec - Ľubo Olach. Záujemcovia o poéziu si
mohli vypočuť jeho tvorbu z úst člena divadla Andreja Bagara v Nitre.
V piatok 23. septembra sa vďaka
podpore mesta a primátora Dušana Husára uskutočnilo v Mestskej knižnici na Robotníckej ulici
poetické pásmo spisovateľa Ľuba
Olacha, rodáka zo Zlatých Moraviec. Toto stretnutie pod názvom
„Na Paríž nepozerám zhora“ sa
konalo pri príležitosti 40. výročia
jeho prvého verejného vystúpenia v Zlatých Moravciach, ktoré sa
udialo v roku 1976 v klube SZM.
„Vzniklo to všetko tak, že som sa
prehrabával v starých veciach a našiel som starú pozvánku. Dátum
bol 12. august 1976. No a tak som

si povedal, že 40 rokov to by si už
zaslúžilo niečo urobiť. Pokiaľ žijeme,
tak treba niečo robiť, aby sa na nás
starých harcovníkov a Moravčanov
nezabudlo,“ povedal na stretnutí
Ľubo Olach.
Moderátorom večera bol Ľubo
Olach mladší, spisovateľov syn, ktorý taktiež prežil časť svojho života
v Zlatých Moravciach. „Rád sa vraciam do týchto končín. Prežil som
tu, aj vďaka mojim starým rodičom,
veľmi krásne chvíle môjho života,“
povedal.
Na stretnutí odznelo viacero básni z pera Ľuba Olacha staršieho.

Ľubo Olach ml., Ľubo Olach st.
Zúčastneným ľudom ich predniesol člen divadla Andreja Bagara
v Nitre Juraj Ďuriš. „Keď zomriem
tak nech, ale predtým navštívim
ešte veľa viech. Veď robota tá večná je, zato víno sa rýchlo vypije,“
znel úryvok z básne Keď zomriem
tak nech! Recitovanie sa striedalo
s dávkami lahodnej hudby. Francúzske šansóny spievala Simona
Hulejová so sprievodom klaviristu Andreja Krištofa. Celý večer sa
ukončil príjemnou recepciou.

Ľubo Olach sa narodil v roku
1948. Už popri svojom vysokoškolskom štúdiu, ktoré absolvoval
v Nitre, začal pracovať v Roľníckych
novinách ako redaktor. Neskôr pracoval ako novinár v rôznych ďalších
periodikách. V roku 2007 debutoval
s básnickou zbierkou Keď zomriem
tak nech! Odvtedy vydal viacero
básnických zbierok a taktiež i kníh.
V súčasnosti žije a píše v Bratislave.
Peter Klimant
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V Moravciach sme si pripomenuli dve veľké výročia
V septembri sme si v našom meste pripomenuli hneď dve významné jubileá – 120. výročie sprístupnenia Tekovského múzea a 20.
výročie smrti Štefana Rakovského. Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach pri tejto príležitosti pripravilo slávnostnú akadémiu.

Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v piatok 23. septembra
v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ). So
svojím prejavom tu vystúpil Anton Števko, riaditeľ Ponitrianskeho
múzea v Nitre, ktorého pobočkou
je Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach. Števko pripomenul
neľahké začiatky Tekovského múzea a v krátkosti načrtol i jeho
cestu k súčasnej podobe. Niekoľko slov venoval i životu a práci v znamného múzejníka Štefana Rakovského, rodáka zo Zlatých
Moraviec, ktorého 20. výročie smrti
si tento rok pripomíname.

Nároky sa zvyšujú
Úlohy múzeí sa podľa Števka nemenia, len sa slovne modifikujú.
Stále ide o jedno a to isté – zhromažďovať, spracúvať a ochraňovať
doklady o vývine prírody a spoločnosti a využívať ich vo výchove
a vzdelaní,“ povedal. Pripomenul
však, že nároky sa v súčasnosti

zvyšujú aj v tejto oblasti a je preto
potrebné zvyšovať úroveň spracovania ale i prezentácie muzeálnych
zbierok. „Expozíciu múzea v Zlatých
Moravciach by bolo treba preinštalovať s využitím moderných výstavníckych prvkov, aj keď reinštalácia expozície v múzeu je finančne
značne náročná,“ vyjadril sa.
Na záver vyzdvihol pochopenie
Mestského úradu v Zlatých Moravciach pre prácu múzea, spomenul
i dobrú spoluprácu s MSKŠ pri organizovaní spoločných podujatí,
spoluprácu so strednými a základnými školami v meste, folklórnymi
skupinami z okolia i s viacerými jednotlivcami. „Zostáva mi len zaželať
našej pobočke, Mestskému múzeu
v Zlatých Moravciach, veľa úspechov v jeho činnosti a stále viac
spolupracovníkov a sympatizantov, o ktorých v Moravciach už ani
teraz nie je núdza,“ povedal na záver. Okrem jeho slov si prítomní
hostia mohli vypočuť i príjemnú hudbu. Vystúpila tu speváčka

Anton Števko
Zuzana Hudecová Molnárová
a saxofonistka Anna Molnárová
za sprievodu Ľubice Lastovicovej
a Štefana Juríka.

Dve výročia
Tekovské múzeum bolo v Zlatých Moravciach založené 12. mája
1896 pri príležitosti tisícročného
jubilea Uhorska. Zbierky múzea
zažili počas svojej existencie viaceré sťahovania a rôzne zmeny.
Múzeum značne poznačili i obe
svetové vojny, počas ktorých
boli mnohé zbierkové predmety

zničené. Súčasný názov «Mestské
múzeum v Zlatých Moravciach»
vzniklo v roku 1960. Od roku 1985
je pobočkou Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Dr. Štefan Rakovský sa narodil
v roku 1904 v remeselníckej rodine v Zlatých Moravciach. Bol to
významný pedagogický, vedecký
i múzejný činiteľ, ktorý po sebe zanechal výraznú stopu nielen v našom meste. Zomrel 15. júla 1996
v Zlatých Moravciach.
Peter Klimant

Zo spomienok na Dr. Štefana Rakovského
V tomto roku si pripomíname 20.
výročie smrti stredoškolského profesora, historika a múzejníka PhDr.
Štefana Rakovského. Bol som jedným zo stoviek jeho žiakov, maturoval som v roku 1956 teda pred 60
rokmi. Ako vtedajšieho študenta
ma zaujal históriou. Učil nás nielen národné a svetové dejiny, ale
veľa nám rozprával o regionálnych
dejinách, ktoré mimoriadne dobre
ovládal. Práve v tom období pripravoval znovuotvorenie Tekovského
múzea v Zlatých Moravciach (august 1955), a tak nás nabádal hľadať predmety vhodné do múzea,
hlavne archeologické nálezy. Záujemcov, medzi ktorými som bol aj

ja, zobral priamo na vyhliadnutú
lokalitu, kde sme hľadali pazúriky
a keramiku. V tom období sa robila
traktorom tzv. hlboká orba a my
sme po oráčinách hľadali uvedené
predmety. Sám som počas štúdia
našiel desiatky pazúrikov a keramiky niekedy aj viac kúskov, z ktorých
sa dal zložiť aj väčší kus nádoby.
Mojím najlepším úlovkom bola
kamenná sekera, ktorú sme našli
s kamarátom a dlho bola uložená ako exponát múzea s nápisom
„Kamenná sekera z Machuliniec“.
Profesor Štefan Rakovský ma
nadchol pre históriu až tak, že som
dejepis vyštudoval ako aprobačný

predmet na vysokej škole a 40 rokov som učil dejepis na Základnej
škole v Topoľčiankach. S Dr. Š.Rakovským som spolupracoval celé
roky, a to nielen návštevou múzea
so žiakmi, ale aj častými osobnými stretnutiami, konzultoval som
s ním mnohé regionálne historické
zaujímavosti.
Pri vyučovaní je návšteva múzea so žiakmi neodmysliteľnou
súčasťou, bohužiaľ v súčasnosti
to nepochopili všetci učitelia dejepisu. V regióne Zlatých Moraviec sú aj ďalšie pamiatky, ktoré
by mali žiaci osobne s učiteľom
navštíviť, či už v rámci exkurzie

alebo turistickej vychádzky. Určite by každý žiak mal poznať kaštieľ
v Topoľčiankach, hrad Hrušov, románsky Kostol sv.Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, gotickú perlu
Pohronia v Hronskom Beňadiku,
pomník protitureckých bojov vo
Veľkých Vozokanoch, kľačiansku
pyxidu, pamiatky po Jankovi Kráľovi v Zlatých Moravciach, pomníky
1.a 2.svetovej vojny ako aj miestne
historické pamiatky v obci, z ktorej
žiak pochádza. Dejepis sa nemá
učiť len v triede, ale priamo pri danej určenej pamiatke, aj to je odkaz Dr. Štefana Rakovského.
PaedDr. Ondrej Valach
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Slivkobranie
Starú ľudovú tradíciu varenia slivkového lekváru poznajú ešte naši
starí rodičia. Táto celospoločenská
udalosť na sklonku leta bola vždy
spojená so zábavou, spevom a rozprávaním rôznych žartovných príbehov. Lekvár zo sliviek bol dôležitou súčasťou doplnkovej stravy,
ktorý nachádzame v mnohých potravinárskych výrobkoch.
Týmito slovami otvoril dňa 9. septembra 2016 na nádvorí bývalého
kaštieľa rodiny Migazziovcov v Zlatých Moravciach II. ročník Slivkobrania v múzeu Mgr. Anton Števko, riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre
a privítal všetkých návštevníkov
kultúrneho podujatia.
Anička Segíňová zo Speváckeho
súboru Kolovrátok porozprávala
návštevníkom nielen o vôni sliviek,
ktoré patrili vždy k tej najlepšej pochúťke, ale aj ako sa kedysi domáci
slivkový lekvár varil v Kostoľanoch
pod Tribečom. Dozreté slivky sa zo
stromov striasali, vyumývali a štikali, teda vykôstkované sa varili
vo veľkom medenom kotlíku na
miernom ohni za neustáleho miešania. Pri miešaní sa striedali všetci
rodinní príslušníci, aby lekvár neprihorel. Okolo varenia bolo vždy

Slivkobranie v múzeu.
veľa roboty, ale i spevu a zábavy.
Dobre uvarený lekvár, tzv. brečka
nesmela z naberačky odkvapkávať.
Takýto lekvár používali gazdiné do
buchiet, koláčov a veľmi chutný bol
na doma upečenom chlebe.
Túto starú ľudovú tradíciu našich
predkov zorganizovalo Mestské
múzeum v Zlatých Moravciach,
pobočka Ponitrianskeho múzea
v Nitre, v spolupráci s Mestským

strediskom kultúry a športu v Zlatých Moravciach a Speváckym súborom Kolovrátok z Prílep. Členovia súboru pod vedením manželov
Vencelových pripravili pre návštevníkov Slivkobrania neopakovateľný kultúrny zážitok. V programe
nechýbala ani ochutnávka slivkového lekváru, domácich slivkových
buchiet a iných pochúťok, ktoré
pripravili pracovníčky múzea Viera

Tomová a Kornélia Nemešová. Varenia lekváru sa zúčastnili žiaci zo
ZŠ Pribinova, ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce, ZŠ Čierne Kľačany, deti
z MŠ Štúrova Zlaté Moravce a široká
kultúrna verejnosť, ktorá obľubuje folklórne podujatia so spevom
a tancom, ako aj krásu našich starých ľudových zvykov a tradícií.
Anton Kaiser

Mauzóleum rodiny Migazziovcov opäť otvorilo pre verejnosť svoje brány
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bolo pre Zlatomoravčanov i ľudí z okolia na jeden deň otvorené Mauzóleum rodiny
Migazziovcov, ktoré je bežne počas roka neprístupné.
Ľudia si ho mohli prísť zadarmo
prezrieť v utorok 20. septembra
2016 od desiatej hodiny doobeda do šestnástej hodiny. Možnosť
z vnútra vidieť jednu z najvýznamnejších pamiatok nášho mesta využili najmä žiaci zo zlatomoraveckých základných a stredných škôl.
Mnohé triedy prehliadku mauzólea spojili s návštevou Mestského
múzea Zlaté Moravce, ktoré organizovalo otvorenie mauzólea.
Prehliadky v múzeu boli počas tohto dňa taktiež zadarmo.
„O mauzóleum bol veľký záujem.

Prišla sa pozrieť skoro každá základná škola zo Zlatých Moraviec.
Chodili aj rodiny s deťmi z mesta
i okolia. Takže celú akciu hodnotím ako úspešnú,“ povedala Kornélia Nemešová z Mestského múzea, podľa ktorej je mauzóleum
sprístupnené maximálne šesťkrát
ročne.
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, ktoré sa
pravidelne koná v 49 účastníckych
štátoch. Počas tohto podujatia sa
pre verejnosť otvárajú mnohé pamiatky, ktoré sú zvyčajne uzavreté,

Priestory mauzólea.
alebo sa v bežne navštevovaných
pamiatkach, múzeách a galériách
usporadúvajú špeciálne podujatia. „Základným cieľom DEKD,
ktoré sa tradične konajú v mesiaci september, je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom

dedičstve a   prehĺbiť záujem
o jeho ochranu, ako aj rozvinúť
vedomie o jeho prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom,“
informuje Ministerstvo Kultúry SR
na svojom webe.
Peter Klimant
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Požitavská výstava drobných zvierat má za sebou ďalší ročník
Na prelome mesiacov september a október sa v zlatomoraveckom
Nechýbali tu ani poriadne zauamfiteátri konala tradičná Požitavská výstava drobných zvierat. jímavé plemená. „Vystavené boli
Akciu už niekoľko rokov organizuje Slovenský zväz chovateľov bojové plemená hydiny, potom
Základná organizácia Zlaté Moravce.
špeciálne plemená hydiny – hydina, ktorá nemá perie ale páperie,
„Už je to tradíciou, že sa výstava dvoch dní výstavy mohli návštev- potom sú tu plemená, z ktorých
drobných zvierat koná vždy popri níci vidieť okrasné holuby, králiky, sa robilo voodoo, tie sliepky sú
zlatomoraveckom jarmoku,“ po- hydinu, ovce, kozy, pávy i bažan- celé čierne, ich mäso, vnútornosvedal Štefan Kramár, predseda zla- ty. Celkovo až 350 zvierat od šty- ti i krv je tmavá. Ide o plemeno
tomoraveckých chovateľov. Počas ridsiatich vystavovateľov.
cemani,“ povedal Kramár. Ľudia
si mohli pozrieť i pútavé atrakcie.
Uskutočnil sa tu takzvaný „králičí
hop“, novinka, ktorá k nám podľa Kramára prišla zo západnej Európy. „Špeciálne chované králiky
skáču cez prekážky, cvičené sú aj
na skok do diaľky a skok do výšky,“
vysvetľuje Kramár.
Výstava mala súťažný charakter. Každé zviera bolo ohodnotené a obodované skúseným
rozhodcom. Majitelia najlepšie
hodnotených zvierat si z rúk primátora Dušana Husára prevzali
Deti na výstave zvierat.
víťazné poháre. Celé podujatie

Inside uvedie do života nový album,
pokrstí ho kapela Zoči-voči

zožalo najväčší úspech najmä
u detí. Podľa Štefana Kramára je
práve pre nich táto akcia pravidelne organizovaná. „Chodia sem
všetky základné a materské školy.
Každý rok je z ich strany veľký záujem,“ povedal na záver.
Peter Klimant

PROGRAM KINA TEKOV
OKTÓBER 2016

Začiatkom novembra sa pri našom meste uskutoční veľká hudobná udalosť. Zlatomoravecká kapela Inside bude krstiť svoj nový
album Na vlnách. CD do života uvedie známa slovenská skupina
Zoči-voči, ktorá na krste aj priamo zahrá.

Krst albumu sa uskutoční v sobotu 12. novembra 2016 v Kultúrnom
dome v Tesárskych Mlyňanoch.
„Na tomto mieste sme krstili aj
náš prvý album „ V tieni mesiaca“.
Pre tento kulturák sme sa rozhodli
opäť z toho dôvodu, pretože sme tu
bližšie k našim najvernšejším fanúšikom,“ prezradili chalani z kapely.
Krst na tomto mieste bol totiž
podľa nich veľmi úspešný, prišlo až
okolo 600 fanúšikov.

skvelým zvukom, svetlami a najmä
na super účinkujúcich. „Predvedú sa
chalani z Neverback, Rock Reunion,
Ranná nevoľnosť, samozrejme Inside a krstní otcovia z kapely Zoči-voči,“ prezrádzajú zlatomoraveckí
hudobníci.

Celá akcia sa podľa nich bude
niesť v pirátskom štýle. „Ak ste zvedaví prečo, treba sa prísť pozrieť,“
dodávajú.
Priamo na krste bude možnosť
„Krstným otcom našej prvotiny zakúpiť si nový album Na vlnách
bol Peter Cmorík, ani teraz nebu- a aj nové tričká kapely.
de chýbať zvučné meno. Novú
dosku nám príde pokrstiť kapela Zoči-voči,“ informuje Inside.
Máme sa vraj tešiť na veľkú šou so
Peter Klimant

FILM

DÁTUM

ČAS

€

Kubo a kúzelný meč
Kiki – poďme na to!
Deväť životov pána Fúzika
Tajný život maznáčikov
Inferno
Zilionári
Operácia Anthropoid
Spojená štáty lásky
Bociany
Deviaty život Louisa Draxa
Bezva ženská na krku
Komorná
Finále
Jack Reacher: Nevracaj sa
Cesta do fantázie
Inštalatér

7.-8.-9.10.
8.-9.10.
11.-12.10.
13.-15.10.
13.-15.-16.10.
15.-16.10.
17.-18.10.
18.10.
21.-23.10.
21.10.
22.-23.10.
25.10.
27.-28.10.
27.-28.10.
29.-30.10.
29.-30.10.

PIA 16.00 h, SO, NE 17.00 h
SO, NE 19.00 h
UT 17.00 h, STR. a 18.00 h
ŠT 17.00 h, SO 16.00 h
ŠT, NEa 19.00 h, SO 20.00 h
SO 18.00 h, NE 17.00 h
PO 18.00 h UT 20.00 h
UT 18.00 h
PIA, NE 17.00 h
PIA 19.00 h
SO, NE 19.00 h
UT 18.00 h
ŠT 20.00 h, PIA 17.30 h
ŠT 18.00 h, PIA 19.00 h
SO 16.45 h, NE 15.45 h
SO 19.00 h, NE 18.00 h

4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
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Jesenné upratovanie 2016
Dňa 10. 10. 2016 začína jesenné
upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. konárov
zo stromov, buriny a pod., nie
však stavebného a komunálneho odpadu.
Na jednotliv ých stanovištiach budú na priebeh upratovania dohliadať zamestnanci
TSm a zároveň bude v čase

jesenného upratovania na
stanovištia dohliadať aj
mestská polícia. Tá bude
v prípade priestupkov
Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov udeľovať
priestupkové pokuty vo výške
od 165,00 € (podľa §80 ods. 1
písm. b: „Priestupku sa dopustí ten, kto uloží odpad na iné
miesto než na miesto určené
obcou“).
Jesenné upratovanie potrvá od 10. 10. 2016 do 17. 10.
2016.
Občania môžu daný odpad
ukladať na určené stanovištia podľa jednotlivých rajónov
a zároveň na priestranstvo
pred dom, pričom tento bude
pracovníkmi technických služieb
odvážaný na skládku KO.
Občania Zlatých Moraviec, ktorí sa preukážu občianskym preukazom, môžu vyviesť stavebný a komunálny odpad v čase
jesenného upratovania (t.j. 10.
10. - 17. 10. 2016) vlastnými dopravnými prostriedkami, pričom
za odpad v objeme do 150 kg
neplatia poplatky spojené s uložením odpadu na skládke KO.

Stanovištia určené na zber konárov (10. 10. – 17. 10. 2016):
g Ulica Tekovská
g SNP (medzi domami)
g Bernolákova pri železničnom
priecestí
g Žitavské nábrežie Murgašova
g Chyzerovce – Ul. Družstevná
pri moste
g Prílepy – Parková v parku pri autobusovej zastávke, pri Autoskle,
medzi domami na Ulici Hlavná
g Pálenica
g Zimný štadión
Stanovištia budú označené
tabuľami.
Termíny a zoznam ulíc, z ktorých bude zbieraný biologicky rozložiteľný odpad spred
domov:
Pondelok (10. 10. 2016)
g Hollého, Čajkovského, Murgašova, Továrenská, Zelená, Hoňovecká, Rázusova, Potočná, Dobšinského, Odbojárov, Slovenskej armády,
Hečkova, Inovecká, Krátka, Šoltésová
Streda (12. 10. 2016)
g Podjavorinská, Tajovského, Tribečská, Slnečná, SNP, Dlhá, M. Urbana, Štefánikova, Tolstého, Kollárova,
Štúrova, Vajanského Jesenského,
Bernolákova, Robotnícka

Štvrtok (13. 10. 2016)
g Tekovská, A. Kmeťa, Nám. A.
Hlinku, J. Kráľa, S. Chalupku, Priemyselná, Radlinského, Staničná, Do
remanancií, Hájová, Dolné vinice,
Do kratín, Martinský breh, Viničná
Piatok (14. 10. 2016)
g Sládkovičova, Chyzerovecká,
Palárikova, Pribinova, Železničiarska, Záhradnícka, Moyzesova, Svätoplukova, Smetanova, Hronského,
Kukučínova, Vansová, Pružinského,
Bottova, Baničova, Hurbanova, J.
Matušku, Kuzmányho

Povedali si spolo čné áno
Sobáš 15.9.2016
Ing. Jakub Kéry – Vráble a Petra Budajová – Zlaté Moravce
Sobáše 17.9.2016
Mgr. Miroslav Ondrejmiška - Zlaté Moravce
a Stanislava Zaujecová - Lehota
Peter Rakovský – Zlaté Moravce a Kateřina Svozilová – Praha

Október 2016

Oznámenie pre
právnické
a fyzické osoby

Pozvánky
14. október o 18.00 hod.
– „Zlatá Baňa“ - divadelné predstavenie
g 19. október o 17.00 hod.
–PACI-PAC - detské predstavenie
g 20. október o 18.00 hod.
–Duo Jamaha - hudobno-zábavné vystúpenie
g 22. október o 16.00 hod.
– Úcta k starším – hudobný
program s Vlastou Mudríkovou
a FS Inovec
g

Mesto Zlaté Moravce v záujme
ochrany zdravých podmienok,
zdravého spôsobu života občanov,
v zmysle zákona NR SR č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vychádzajúc z potreby koordinácie (zníženie
počtu hlodavcov, najmä potkanov)
oznamuje, že celoplošná jesenná
deratizácia na území Mesta Zlaté Moravce sa vykoná od 1. októbra 2016 do 31. októbra 2016
Fyzické osoby – podnikatelia
a právnické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v ich alebo nimi
spravovaných objektoch, v okolí kanalizačných vstupov (šácht) a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských
a zdravotníckych zariadení, zariadení
sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok
odpadov, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu
môžu uskutočňovať výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na
profesionálne vykonávanie regulácie
živočíšnych škodcov.
Fyzické osoby – občania sú povinní vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch v rodinných domoch a iných objektoch určených
na bývanie pre vlastnú potrebu a
na pozemkoch využívaných na chov
hospodárskych zvierat, fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne komerčne
dostupnými prípravkami, ktoré sú
určené a schválené na predmetný
účel.

Všetko má začiatok,
všetko má koniec. Kreslené
rozprávky, pohrebný zvonec.
Medzi tým je život, pomaly
plynúci. Je nám zo srdca
ľúto, že už je na konci.

Vyslovujeme hlboké
poďakovanie celej rodine,
príbuzným, priateľom,
obchodným partnerom,
známym a všetkým, ktorí sa boli
rozlúčiť s našim milovaným

Miroslavom Štiftom,
ktorého si povolal k sebe
Pán života a smrti dňa
22.7.2016. Nech u neho
nájde večné odpočinutie.
Smútiaca rodina.

Opustili nás
Štefan Fico,
Irena Kňazeová,
Pavel Horniak,
Mária Šebíková,
Katarína Vedejová,
Marián Hubočáni,
František Šutka,
Ing. Július Mihalko,
Anna Vargová,
Zdenka Loišová,
Teodor Deák,
Ján Masár,
Jozef Marcinka,

nar. 1945 - zom. 16.8.2016
nar. 1923 - zom. 18.8.2016
nar. 1948 - zom. 22.8.2016
nar. 1934 - zom. 22.8.2016
nar. 1946 - zom. 26.8.2016
nar. 1977 - zom. 02.9.2016
nar. 1944 - zom. 08.9.2016
nar. 1944 - zom. 10.9.2016
nar. 1947 - zom. 12.9.2016
nar. 1936 - zom. 15.9.2016
nar. 1962 - zom. 23.9.2016
nar. 1957 - zom. 23.9.2016
nar. 1930 - zom. 26.9.2016

Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
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deťom – Lei Kuťkovej, Adamovi Alimu a Filipovi Lukáčovi.

Ťava z Kazachstanu

Prehliadka psov združenia Alfa Rescue.

Zlaté Moravce zažili netradičný športový deň
Medzi atrakciami bola i živá ťava

Footgolf - spojenie futbalu a golfu. Tento netradičný šport si na
Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach mohli vyskúšať malí
i veľkí. K tomu boli pripravené i rôzne sprievodné atrakcie, do
mesta dokonca zavítala aj ťava pochádzajúca z Kazachstanu.
V sobotu 24. septembra sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo zaujímavé športové podujatie pre
deti a rodičov s názvom Footgolf
Zlaté Moravce. Akciu zorganizovalo občianske združenie (OZ) My,
občania Zlatých Moraviec v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu a s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho
kraja.

Ich prvá akcia
„Footgolf je nová a zaujímavá
hra. Veľa vyslúžilých futbalistov už

nemôže behať, má problémy s kĺbmi, preto ma to zaujalo, že kopať
do dier môže byť super, len keby
na to bol nejaký priestor,“ hovorí
o vzniku nápadu na zorganizovanie súťaže vo footgolfe Ján Kocian,
člen OZ My, občania Zlatých Moraviec. Podľa jeho slov ide o prvú akciu, ktorú ich združenie pripravilo.
„Zatiaľ sme len traja. Bolo by preto
dobré, keby sa k nám pridali i ďalší
ľudia, aby sme mohli ďalej organizovať takéto akcie. To je aj naším cieľom, robiť pre ľudí športové a kultúrne podujatia,“ povedal.

Komu sa darilo najviac?
Pravidlá footgolfu sú jednoduché. Cieľom hry je umiestniť loptu
do jamy pri čo najmenšom počte
kopov. Lopta však nesmie z jamy
vyskočiť. Hráči na súťaži začínali
od základnej čiary a vyhral ten, kto
dosiahol čo najmenší počet kopov
do pripravených štyroch jám. Hrali deti, no zakopali si i dospeláci.
Najúspešnejším súťažiacim nad
osem rokov sa stal Adam Kordoš,
na druhom mieste skončil Marek
Holub a trojku najlepších uzatvorila Dominika Drahošová. Všetci
traja si domov odniesli víťazné
poháre. Malí footgolfisti do osem
rokov – Simon Cina, Dávid Holub
a René Magušin vyhrali novú loptu. Tá sa ušla aj ďalším šikovným

Popri kopaní do lopty si mohli
deti aj rodičia vyskúšať i poriadne
zaujímavú atrakciu, aká v našom
meste ešte nebola. Na štadión
dorazila skutočná ťava s menom
Aloša, na ktorej sa ľudia za menší
poplatok mohli i povoziť. „Samec
Aloša je z Kazachstanu, čiže je to
Rus, pochádza z púšte Gobi. Je to
jediná ťava na Slovensku, ktorá je
vycvičená na vozenie ľudí,“ povedala Ivana Juráčková z Ali Farmy
z Vinosád, kde sa o ťavu starajú
a pravidelne ju cvičia. Desaťročný
Ali, ako ho doma na farme zvyknú
volať, mal podľa Juráčkovej v Moravciach úspech a o vozenie bol
záujem.
Ali však nebol jediným zvieraťom, ktoré sme na Mestskom štadióne mohli počas footgolfu vidieť. Pripravená bola i prehliadka
psov záchranárov zo združenia
Alfa Rescue. Ďalším veľkým lákadlom tohto športového dňa bol pohľad na ukážky zápasov boxerov
a kickboxerov zo zlatomoraveckého tréningového centra JABA.
Sily si medzi sebou merali chalani, mladé baby a talent predviedli
aj malé deti. „Trénujeme kickbox
a fitness žien. V Moravciach je
o takéto športy záujem. Najmä zo
strany detí je veľký záujem o box,“
povedala Barbora Verešová z tréningového centra JABA.
Peter Klimant

HC Zlaté Moravce bojuje o pohár
Jozefa Gubalu
V sezóne 2016/2017 sa hokejový
klub HC Zlaté Moravce prihlásil
do súťaže „Pohár Jozefa Gubalu“, ktorá je riadená slovenským
hokejovým zväzom (SZLH). Klub
prihlásil dve kategórie - mladších a starších žiakov.
„ Pre klub a pre naše deti to je veľká škola. Po prvýkrát sa budeme
konfrontovať s inými tímami. Čaká
nás zaujímavá a kvalitná súťaž
Doteraz žiaci hrávali regionálne
súťaže, kde sme nemali súperov

a len vyhrávali, teraz to bude o niečom inom,“ vyjadril sa šéftréner
mládeže Tomáš Segíň. Ako ďalej
povedal, ich cieľom na novú sezónu
je najmä to, aby si deti zahrali a naučili sa čo najviac. „Taktiež aby vytvorili skvelú partiu, ktorá bude držať
pokope, nielen keď sa vyhráva, ale
aj keď sa nedarí,“ dodal šéftréner.
Výsledky 1. kolo 25.9. 2016:
Mladší žiaci SENICA : HCZM 2:10
- góly: Molnár 3, Špendel 2, Sachs
2, Šútor, Fraj, Kubis

HC Zlaté Moravce
- zostava: Tonkovič, Prešinský,
Páleník, Šabo, Špendel, Šútor,
Šabová, Minár, Víglaský, Cina, Pánik,
Povoda, Horváth, Kocian, Mihalička,
Sachs, Fraj, Molnár, Kubis, Lukačova
Starší žiaci SENICA : HCZM 3:6
-góly: Pánik L.2 , Lobbová D.,

Kuťka, Pribela, Dvorák
- zostavy: Fraňo, Adámik, Bartek,
Lobbová, Pánik, Kubis, Kuťka, Šucha,
Dvorák, Varga, Krčmár, Herda, Príbela, Drienovska, Lobbová
Peter Klimant
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Na „Mojmírke“ športujeme spolu
Pod týmto názvom sa 14.septembra 2016 od 10:00 do 12:00 hod.
387 žiakov aktívne zapojilo do Európskeho týždňa športu, ktorý je
iniciatívou Európskej komisie na
podporu športu a fyzickej aktivity
v celej Európe.
Pohyb na čerstvom vzduchu,
energia zo slniečka, zábava pri
športových aktivitách. Spoločnou
rozcvičkou sme naštartovali svoje
usedené telíčka. To bol pohľad, keď
sa 180 školáčikov prvého stupňa
rovnako hýbalo. Krúženie rukami,

krúženie trupom skákanie, behanie
na mieste rozprúdilo krv a energiu.
Boli sme pripravení na kohútie zápasy, živé stoličky a fúriky. Najväčšia zábava bola, keď sme sa hrali
na kohútov. Skákali sme na jednej
nohe, ruky sme mali za chrbtom
a našou úlohou bolo odtlačiť kamaráta. Donútiť ho dotknúť sa zeme
oboma nohami. A potom to prišlo.
Čakali nás 4 stanovištia. Na každom
nás čakali veselí deviataci, ktorí nám
všetko vysvetlili, ukázali a dokonca nás aj povzbudzovali. Nesúťažili

Dobrá reprezentácia Zlatých Moraviec
Seniori Slovenska si každý rok merajú sily na športových hrách v rôznych atletických disciplínach. Celoslovenských športových olympiád
sa pravidelne s nemalým úspechom zúčastňuje Ing. Vladimír
Holečka, člen Jednoty dôchodcov
Zlaté Moravce. Tohto roku to bolo
v dňoch 19. až 21. júla 2016 na Memoriáli Kamila Vajnorského v multifunkčnom športovom komplexe
X BIONIC v Šamoríne.
Ako pretekár za nitriansky kraj
v kategórii K2 v behu na 60 m
a v behu na 200 m získal zlaté medaily. V plávaní na 50 m prsia získal
striebro.
Za zmienku stojí aj účasť na minuloročnej Medzinárodnej športovej

sme jednotlivo, ale spoločne ako
trieda, kolektív, kamaráti. Skákali
sme do diaľky. 4.B skočila spolu 27,6
metra. To bol výkon. Triafať lietajúcim tanierom do koša, sme si mohli
v 1. kole vyskúšať. Ďalšie 2 kolá boli
naostro. Nebolo to jednoduché,
veď najlepší kolektív trafil len 10 lietajúcich tanierov. Najviac času sme
strávili na stanovišti s futbalovou
loptou. Najprv sme mali prekľučkovať s loptou okolo kužeľov, potom
trafiť do bránky a do tunela. Štvrté stanovište nás vyskúšalo v skokoch, podliezaní a poskokoch. Vo
chvíľach medzi stanovišťami sme

Október 2016

si mohli zaskákať vo vreci, alebo
si oddýchnuť v tieni stromov. Ani
žiaci 2. stupňa nezaháľali. Športovali na 4 stanovištiach – vozenie
spolužiaka po určenej trase na fúriku, na napnutých lanách medzi
dvomi stromami sa presúvali čo
najrýchlejšie, beh s medicinbalom
okolo méty a štvrté stanovište bolo
v CVČ, kde hrali loptové hry. Počasie
nám prialo, slniečko sa usmievalo.
Všetci sme sa tešili. Takýchto dní,
plných pohybu určite zorganizujeme viac.
Mgr. Miroslava Miklová

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble
výsledky, mesiac september
g

8. kolo - sobota, 10.sep.

Zlaté Moravce 1 : 1 Dunajská Streda
Góly: 56. pen P. Orávik - 58. P. M. Sarr
g

Vladimír Holečka
olympiáde seniorov v starobylej
Nitre, kde náš senior získal v kategórii K2 v behu na 300 m striebornú a v plávaní na 50 m prsia zlatú
medailu.
Anton Kaiser

9. kolo - sobota, 17.sep.

Ružomberok 6 : 1 Zlaté Moravce
Góly: 23. K. Kolčák, 52. E. Daniel,
54. P. G. Andrezly, 82. J. Mareš,
90. M. Lačný - 32. M. Sedlák, 70. vl
M. Kapor
g

10. kolo - sobota, 24.sep.

Zlaté Moravce 0 : 2 Žilina
Góly: 23. Y. O. Otubanjo, 70. pen
D. Vavro
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