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V tomto čísle:
Kaštieľ s upraveným nádvorím
Nádvorie sídla Mestského
strediska kultúry a športu
v Zlatých Moravciach dostalo
začiatkom septembra vynovený vzhľad. O čo ide?
Čítajte na strane 2

Havarijná
situácia na škole
Základná škola na Robotníckej ulici bojuje s nepríjemným problémom. Cez deravú
strechu sa počas silných dažďov valia do priestorov školy
prúdy vody.
Čítajte na strane 3

Nový systém
stravovania
Nemocnica Zlaté Moravce,
člen skupiny AGEL, v týchto
dňoch zaviedla nový systém
vydávania stravy, ktorý vo
veľkej miere prispeje k efektívnemu procesu podávania
jedál pacientovi.
Čítajte na strane 4

Zlatomoravecké
folklórne
slávnosti
V závere letných prázdnin
si v našom meste prišli na
svoje milovníci ľudového
spevu a tanca. V nedeľu 27.
augusta sa na mestskom amfiteátri konal už v poradí tretí ročník Zlatomoraveckých
folklórnych slávností.
Čítajte na strane 6

Zlatomoravecký jarmok 2017.

Zlaté Moravce zažili tradičný jarmok
Naše mesto má za sebou ďalší úspešný ročník tradičného Zlatomoraveckého jarmoku. Ten so sebou priniesol
kopec rozmanitých predajných stánkov a pripravený bol
i bohatý kultúrny program. Jeho hlavnými hviezdami
boli sestry Veronika a Daniela Nízlové zo speváckeho
dua Twiins, ktoré roztancovalo Zlatomoravčanov.
Tradičný Zlatomoravecký jarmok pripravilo naše mesto v spolupráci s Mestským strediskom
kultúry a športu. Realizovaný bol
s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Uskutočnil sa
v piatok 29. septembra a v sobotu 30. septembra 2017 v centre
Zlatých Moraviec - na Námestí
Andreja Hlinku, Župnej ulici, Ulici Janka Kráľa a Sama Chalupku.
Hlavným jarmočným dňom
bol piatok, s predajom sa začalo
hneď od skorých ranných hodín.
Ľudia si tu mohli zakúpiť rozličný
tovar, od remeselných výrobkov,
cez textil, obuv, hračky, až po rôzne maškrty či slovenský burčiak.
Chýbať nemohli ani sprievodné
atrakcie – kolotoče a kultúrny
program.

Slávnostné
otvorenie
Aj keď sa s predajom začalo
už ráno, oficiálne otvorenie
prišlo až o 14.00 hodine. Na
pódiu na Námestí Andreja
Hlinku sa oň postaral primátor Zlatých Moraviec Dušan
Husár spoločne s poslancom
Národnej rady Slovenskej
republiky Mariánom Kérym
a predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom
Belicom.
„Jarmok je príležitosťou nakúpiť si chýbajúce potreby
pre domácnosť, príjemne sa
zabaviť a občerstviť. Verím, že
nám bude priať počasie a tohtoročná jarmočná atmosféra
prispeje k našej dobrej nálade

a vzájomnej súdržnosti,“ povedal prítomným návštevníkom primátor Dušan Husár.
Po otvorení prišiel na rad
kultúrny program, ktorý trval až do noci. V jeho úvode
sme mohli vidieť vystúpenia
detí našich materských škôl,
Základnej umeleckej školy
a Centra voľného času. Medzi účinkujúcimi bolo i tanečné zoskupenie Street Lup,
dychová hudba Vozokanka a
folklórny súbor (FS) Drumbľa.
Zatancovala aj známa skupina
Old School Brothers.
Podvečer sa na pódium
postavili chalani z kapely Kabát revival, ktorí určite potešili každého fanúšika dobrej
rockovej muziky. Po nich už
pred preplneným námestím
vystúpili sestry Veronika a Daniela Nízlové zo speváckeho
dua Twiins, ktoré boli hlavnými hviezdami tohtoročného
jarmoku.
(Pokračovanie na strane 2)
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Zlaté Moravce zažili tradičný jarmok
(Pokračovanie zo strany 1)
Tie v Zlatých Moravciach zahrali vôbec po prvýkrát.

Twiinsky:
Ľudia boli skvelí
Vo viac ako hodinovej show
zaspievali svoje najznámejšie hity, pre divákov si pripravili aj svoje parádne tanečné
kúsky. „Výborne sa nám spievalo, úplne fantasticky. Mali
sme tu aj veľa kamarátov aj rodinu. Samozrejme, ľudia boli
úplne skvelí, dobrá atmosféra
tu bola. Veľmi radi sa sem vrátime opäť,“ povedali nám po
koncerte mladé speváčky.
A čo odkazujú pre domácich?
„Možno je to také klišé, no Zlatomoravčanom prajeme veľa
zdravia a šťastia, pretože to je

také najzákladnejšie. A nech sa
majú radi, nech dobre spolu
vychádzajú.“
Po vystúpení Twiinsiek sa
piatkový program neskončil.
Na rad prišla opäť gitarová muzika, zahrala kapela Bon Jovi
revival, po ktorej prúd zábavy tiekol ďalej v znamení disco
hudby, a to až do neskorých
večerných hodín. Prítomným
ľudom do tanca hral DJ Spirit
a DJ Johny Bee.

Sobota
v znamení folklóru
Zlatomoravecký jarmok pokračoval aj v nasledujúci deň.
Stánky boli otvorené od rána
až do poobedných hodín. Sobotný kultúrny program bol
najmä folklórny. Návštevníci si

Milan Belica, Marián Kéry, Dušan Husár
mohli vychutnať tanec a spev
v podaní detského folklórneho súboru Zlatňanka, FS Inovec, FS Zlatomoravčianka, FS
Kolovrátok, speváckeho súboru (SS) Babička, SS Eminent
a FS Chyzerovčanka. Vystúpenia i samotný jarmok skončili
o 13.00 hodine.
„Počasie sme mali dobré,
s návštevnosťou ľudí som

veľmi spokojná a myslím si,
že program bol na jednotku s hviezdičkou. Máme za
sebou ďalší úspešný ročník
Zlatomoraveckého jarmoku,“
zhodnotila na záver Simona
Holubová, riaditeľka Mestského strediska kultúry a športu.

Peter Klimant

Zlatomoravský kaštieľ s upraveným nádvorím
Nádvorie sídla Mestského strediska kultúry a športu
(MSKŠ) v Zlatých Moravciach dostalo začiatkom septembra vynovený vzhľad. Okolo budovy i v centre nádvoria
boli vysadené nové okrasné dreviny.

Klaudia Ivanovičová, Simona Holubová
Výsadbe predchádzala rekonštrukcia časti odkvapového systému kaštieľa. Ten mal
podľa riaditeľky MSKŠ Simony
Holubovej problémy so zatekaním dlhšiu dobu. „Odkvapové rúry po rohoch budovy zo
strany nádvoria boli už prehnité. Z toho dôvodu bolo

potrebné obkopať budovu
v tejto časti a opraviť poškodené ríny, ktoré boli uložené
v zemi,“ povedala.
Po oprave prišla na rad výsadba nových okrasných drevín popri stenách kaštieľa.
Tie pôvodné boli odstránené ešte vlani, nakoľko podľa

šéfky MSKŠ boli už prerastené
a ťahali sa po fasáde budovy.
Kríky boli vysadené aj v kruhu
centra nádvoria, kde sa v minulosti nachádzali len kvety.
„Na tomto mieste sme pred
tým museli pravidelne dosádzať nové kvety a bol tu problém aj s ich zalievaním. Nie
vždy toto miesto pritom vyzeralo atraktívne, preto sme sa
rozhodli pre variantu s ozdobnými kameňmi a taktiež sme
tam nasadili ťahavé dreviny,“
hovorí Holubová, podľa ktorej
ide o bezúdržbové kríky, ktoré
vyžadujú zastrihnutie zvyčajne len jedenkrát do roka a nie
je potrebné ani ich pravidelné
zavlažovanie.
Novinkou nádvoria je i veľký ozdobný kameň, ktorý sa
nachádza v centre, v spomínanom kruhu. Ide o veľký
balvan, ktorý získalo MSKŠ
darom. Podobný kameň by
v budúcnosti mal pribudnúť

aj na betónovom poklope
nevyužívanej studne, ktorá
sa nachádza v areáli kaštieľa.
„Budú doňho vsadené ťahavé skalničky. To sú však zatiaľ
len plány do budúcna, tento
rok to určite nebudeme realizovať,“ prezradila riaditeľka
MSKŠ.
Oprava deravých odkvapových rúr a výsadba nových
drevín vyšla MSKŠ na približne
250 eur. Do výsadby kríkov sa
zapojili aj zamestnanci podniku. Lopatu do ruky zobrala
i riaditeľka Simona Holubová,
ktorá si prácu so zemou pochvaľovala. „Mňa takáto robota baví, nemám s tým problém. Veľmi sa z toho teším, keď
vidím, ako to vo finále vyzerá.
Nie je dôležité len sedieť za
počítačom. Sem-tam sa treba pustiť aj do takejto práce,“
dodala na záver.
Peter Klimant
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Havarijná situácia v škole sa bude riešiť,
poslanci schválili peniaze na opravu deravej strechy
Základná škola na Robotníckej ulici bojuje s nepríjemným problémom. Cez deravú strechu sa počas silných
dažďov valia do priestorov školy prúdy vody. Tie častokrát už nestačia zachytávať ani porozkladané vedrá.
Riaditeľka školy sa preto rozhodla obrátiť so žiadosťou
o pomoc na mesto. Poslanci jej vyhoveli.
Ako uviedla vo svojej žiadosti, havarijná situácia na
časti strechy základnej školy
(ZŠ) Robotnícka vznikla ešte
začiatkom mesiaca február
tohto roku. Strecha má zatekať nad hlavným vchodom do
budovy, nad chodbou na prízemí školy aj nad zborovňou.
„Stekajúcu vodu zachytávame do vedier, čo je počas dlhotrvajúcich dažďov
nepostačujúce. Voda tečie
aj na podlahu, čím je ohrozená bezpečnosť žiakov,

zamestnancov aj rodičov žiakov, ktorí prichádzajú do školy
hlavným vchodom. Zamestnanci školy prichádzajú do
zborovne a do kancelárií po
mokrej podlahe. Počas búrky prevádzkoví zamestnanci musia nepretržite vylievať
vodu z vedier a utierať podlahu. V dôsledku zatekania sa na
stenách vytvorili mokré škvrny, opadáva farba aj omietka,“ opisuje zúfalú situáciu
Jana Dudášová, riaditeľka ZŠ
Robotnícka.

Toto sa podľa jej slov opakuje pravidelne po vytrvalých
dažďoch. „Poškodené ploché
strechy nedokážu odolávať
dlhodobo nepriaznivým poveternostným vplyvom. Rodičia sa obávajú o bezpečnosť
svojich detí,“ hovorí.
Od 11. septembra 2017 je
v škole dokonca uzatvorený hlavný vchod do budovy.
Deti, učitelia, rodičia i návštevníci ZŠ Robotnícka tak v súčasnosti využívajú služobný
vchod školy.

Poslanci
jej vyhoveli
Problémom školy sa mestskí poslanci Zlatých Moraviec
zaoberali koncom septembra,
na 30. zasadnutí mestského

ZŠ Robotnícka
zastupiteľstva. Žiadosti riaditeľky o riešenie havarijnej situácie školy vyhoveli.
Na rekonštrukciu časti strechy odklepli celkovo 55-tisíc eur, čo je predpokladaná
suma tejto opravy podľa odborného posudku a kalkulácie rozpočtu. Havarijný stav
strechy by sa podľa vedenia
mesta mal začať naplno riešiť
už čoskoro, v najbližšom možnom období.
Peter Klimant

Mesto sa uchádza o príspevok na opravu telocvične
Samospráva sa uchádza o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na opravu telocvične na Základnej škole (ZŠ) Robotnícka. Mesto chce dať zrekonštruovať celú strechu a elektroinštaláciu budovy.
Vedenie mesta Zlaté Moravce
si podalo žiadosť o nenávratnú
dotáciu z Ministerstva školstva
na opravu telocvične Základnej školy Robotnícka koncom
septembra. Urobilo tak na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

Spolufinancovanie
Samospráva sa uchádza
o sumu rovných 61 500 eur.
Tento projekt si vyžaduje

Telocvičňa ZŠ Robotnícka.
i spolufinancovanie zo strany
mesta. To už odsúhlasili zlatomoravskí poslanci na 29. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Výšku spolufinancovania
rekonštrukcie odklepli vo výške
19,94 percent, čo činí 15 318 eur.
Oprava telocvične by tak mala
celkovo vyjsť na 76 818 eur.
Pôvodne sa pritom hovorilo

o nižšom spolufinancovaní,
minimálne však do výšky 10
percent celej sumy rekonštrukcie, čo bola podmienka
podania projektu. „S vyššou
sumou zo strany mesta máme
oveľa väčšiu šancu uspieť
s našou žiadosťou,“ vysvetľuje prednosta zlatomoravskej
radnice Marián Kováč.
Primátor Dušan Husár predpokladá, že o tom či mesto uspeje, alebo neuspeje so svojou žiadosťou, sa dozvieme
ešte počas tohto roka. „Ak
budeme úspešní, tak na budúci rok by sa pristúpilo k samotnej rekonštrukcii,“ povedal
primátor.

Strecha zateká
Hlavnou aktivitou projektu
je oprava strechy školskej telocvične. Tá podľa vyjadrenia samosprávy v súčasnosti zateká
a tým negatívne ovplyvňuje

aj stav omietky stropu a stien
budovy. Okrem toho je v prípade úspešnosti projektu na
pláne aj rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov budovy. V rámci nej by sa v celej
telocvični mali inštalovať nové
úsporné svietidlá.
Mesto Zlaté Moravce je zriaďovateľom troch základných
škôl. Z nich majú podľa primátora Husára svoje telocvične
v zlom technickom stave dve
školy – spomínaná ZŠ Robotnícka a ZŠ Mojmírova. Dôvod,
pre ktorý si samospráva pre
projekt vybrala práve ZŠ Robotnícku je podľa Husára ten,
že Mojmírka bola vlani úspešná v inom projekte ministerstva školstva, v tejto výzve by
tak vraj mala znížené šance
na úspech.
Peter Klimant
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Nemocnica Zlaté Moravce zaviedla nový systém stravovania
Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, v týchto
dňoch zaviedla nový systém vydávania stravy, ktorý vo
veľkej miere prispeje k efektívnemu procesu podávania
jedál pacientovi. Moderným štýlom distribúcie jedál, ojedinelým v podmienkach nemocníc na Slovensku, spĺňa
zlatomoravská nemocnica vysoké kritériá európskych
štandardov.

Zlatomoravská nemocnica
v snahe o neustále zlepšovanie svojich služieb pre pacientov v týchto dňoch zaviedla
nový trend podávania jedál
pre pacientov tzv. distribúciu
stravy pacientom priamo na
podnosoch.
Ide o výdaj stravy, pri ktorom

má každý pacient svoju identifikáciu a číslo diéty. Následne sa takto označená strava distribuuje pacientom na
podnosoch. Jedlo je pevne
uzatvorené v nádobách, čím
je dostatočne eliminované od prenosov rôznych infekčných a nozokomiálnych

nákaz. Vzhľadom k tomu, že
teplota v prenosných boxoch
je permanentne udržiavaná
na úrovni 65˚C, jedlo sa podáva dostatočne teplé. Strava
sa zo stravovacej prevádzky
do jednotlivých pavilónov dováža v pravidelných intervaloch, v prenosných boxoch
prostredníctvom vozíkov, ktoré sú maximálne stabilné a zamedzujú vyliatie tekutej stravy.
„Nový systém výdaja stravy
výrazne zjednoduší personálu
a tiež pacientom servírovanie
stravy. Sme radi, že sme mohli
výrazným spôsobom prispieť
k spokojnosti našich pacientov.“ uviedla riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.
Mesačne nemocnica svojim
pacientom rozdistribuuje približne 4300 porcií jedál. Výhodou podávania jedla takýmto
spôsobom je predovšetkým
hygienické hľadisko.
„Predtým bola príprava jedál

zabezpečovaná rozdeľovaním
stravy z 10 l nerezových varníc,
ktoré sa rozvážali z kuchyne na
jednotlivé oddelenia, čo bolo
fyzicky namáhavé a pracné.
Personál oddelenia musel
následne na oddelení stravu
opätovne pacientom rozdeľovať podľa nahlásených diét.“
uviedla riaditeľka nemocnice
Marta Eckhardtová.
Zlatomoravská nemocnica je
jednou z mála nemocníc na
Slovensku, ktorá v súčinnosti s externou dodávateľskou
spoločnosťou zaviedla pre
svojich klientov distribúciu
stravy systémom označovania
jednotlivých druhov diét priamo na hygienicky uzatvárateľné boxy, ktoré sú pacientovi
vydávané prostredníctvom
podnosov.
Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK a.s.

Nemocnica Zlaté Moravce investuje do tepelného hospodárstva
Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, plánuje v najbližšej dobe vynaložiť približne 400 000 eur
do rekonštrukcie tepelného hospodárstva. Investícia
vo veľkej miere prispeje k pozitívnemu hospodáreniu
v nasledujúcich rokoch.
Zlatomoravská nemocnica
rozbehla výstavbu moderného tepelného hospodárstva,
ktoré zabezpečí bezproblémový chod zdravotníckeho zariadenia. Investičným zámerom
sa výrazne znížia náklady na
samotnú prevádzku, čím nezávislý prevádzkový zdroj tepla
pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody pozitívne
ovplyvní aj hospodársky výsledok nemocnice.
Po spustení nového technologického zariadenia do prevádzky bude pôvodný stratový centrálny zdroj odpojený.

Využitie nových technológií
umožní diaľkový centrálny dohľad nad prevádzkou kotolne
a zároveň prehľad o spotrebe plynu a vyrobeného tepla.
Počas výstavby na prepojenie
jednotlivých budov s kotolňou
budú v maximálnej miere využité jestvujúce teplovodné
kanály, čo v praxi znamená, že
dôjde k minimálnym rozkopávkam cestnej komunikácie.
„Úvodnú fázu už máme za
sebou, v súčasnosti podnikáme potrebné kroky k úspešnej realizácii projektu,“ uviedol predseda predstavenstva

Nemocnica Zlaté Moravce
Nemocnice Zlaté Moravce a.s.
Miroslav Jaška.
Cieľom investície je maximálne využitie moderných
trendov v produkcii tepla. Nemocnica bude v budúcnosti
profitovať z výrazného zníženia spotreby plynu, tepelných strát, zvýšenej účinnosti
dodávok tepla a teplej vody.
Prínosom majú byť i úspory
na strane spotreby. Uvedenie do prevádzky moderných
technológií bude mať okrem

ekonomického aj ekologický
význam.
Nemocnica Zlaté Moravce
je nemocnica pavilónového
typu. Základný rajón tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce
s hraničnými obcami okresov
Nitra a Levice. Po zániku nemocnice v Novej Bani poskytuje zlatomoravská nemocnica
zdravotnícke služby i pre obyvateľov regiónu Nová Baňa.
Mgr. Alžbeta Sivá, tlačová
hovorkyňa AGEL SK a.s.
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Novou kronikárkou mesta sa stala Zuzana Mihálková
Zlaté Moravce majú novú kronikárku. Stala sa ňou
grafička a počítačová lektorka Zuzana Mihálková pochádzajúca z Čiernych Kľačian. Vo funkcii po desiatich
rokoch vystriedala Vieru Vaňovú, ktorá sa písania análov nášho mesta vzdala dobrovoľne.
Zuzana Mihálková bola za
novú kronikárku schválená
mestskými poslancami na 29.
zasadnutí mestského zastupiteľstva, konaného vo štvrtok
14. septembra 2017. Týmto dátumom zároveň oficiálne nastúpila do svojej novej funkcie,
ktorú bude vykonávať na dobu
neurčitú.
„Je to pre mňa česť robiť kronikárku nášho mesta. Viem, že
je to veľmi dôležitá, zodpovedná a zároveň aj náročná úloha,“
povedala novopečená kronikárka Zlatých Moraviec, ktorá
už má s týmto druhom práce
viaceré skúsenosti.
V minulosti zostavovala kroniku svojej rodnej obci – Čierne

Kľačany. Písala ju celkovo dvanásť rokov. „Veľa skúseností
som načerpala aj pri mojej
dvadsaťtriročnej práci v redakcii regionálnych novín Slovenská brána a pri grafickej tvorbe
monografií obcí Maňa, Kmeťovo, Radava, Dedinka a iné,“
povedala.
Vo funkcii nahradila Vieru
Vaňovú, ktorá tvorila letopisy Zlatých Moraviec od konca marca 2007. Svojho miesta
sa vzdala dobrovoľne v závere
júla 2017.

Moderná kronika
Mihálková má v pláne písať kroniku moderným štýlom. Chýbať by preto nemal

bohatý fotografický materiál.
„Výhodou je, že sa digitálne
zachovávajú aj fotografie, čo
je pre ďalšie generácie veľmi
dobré, prípadne na tvorbu
monografie alebo inej knihy
o meste. Týmto spôsobom
robí už veľa miest a obcí, ako
nás to učili aj na školení, ktoré som absolvovala,“ hovorí
Mihálková. Ako vzor chce použiť kroniku mesta Nitra, ktorá patrí medzi tie najlepšie na
Slovensku.
Do tvorby našej mestskej kroniky sa podľa jej slov
môžu zapájať aj samotní Zlatomoravčania. Svoje príspevky
a podnety jej už môžu zasielať
na mailovú adresu - zuzkamihalkova1@gmail.com. „Verím,
že spoločne zaznamenáme
a tým uchováme udalosti
a dianie z nášho mesta pre
ďalšie generácie,“ uviedla.
Kronika Zlatých Moraviec je

Spomienkové stretnutie pri príležitosti výročia SNP
V pondelok 28. augusta 2017 sa v Zlatých Moravciach
uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti
73. výročia Slovenského národného povstania (SNP).
Stretnutia sa zúčastnil aj priamy účastník povstania.
Slávnosť sa konala na Námestí hrdinov v Zlatých Moravciach pri soche partizána.
Začalo sa o 15.00 hodine príhovormi pozvaných hostí.
„Česť pamiatke všetkým, ktorí sa o náš život v mieri zaslúžili. Je na nás všetkých, aby sme
si pamiatku na tieto udalosti
nielen s úctou pripomínali, ale
sa aj osobne usilovali a angažovali, aby sa už podobné
udalosti nikdy neopakovali,“
povedal na stretnutí primátor Zlatých Moraviec Dušan
Husár. V rámci kultúrneho
programu zahral a zaspieval

zlatomoravský folklórny súbor
Inovec. Po ich krátkom vystúpení prešli zúčastnení ľudia
postupne k soche partizána,
kde vzdali úctu padlým hrdinom. Podujatia sa zúčastnil aj
Marek Paukov, priamy účastník SNP, ktorý v závere októbra
oslávi svoje 91 narodeniny.
Slovenské národné povstanie sa priamo dotklo aj Zlatých Moraviec. K prvým bojom na území nášho mesta
došlo 31. augusta 1944 na
Beňadickej ceste, dnes ulica
SNP. Skupina povstalcov tu narazila na nemeckých vojakov,

Marek Paukov (vpravo)
medzi ktorými sa strhol intenzívny boj.
Počas povstania sa u nás
viackrát preliala krv. Mesto sa
postupne izolovalo od okolia.
Zlaté Moravce boli spoločne
s celým okresom od Nemcov
oslobodené až 30. marca
1945.
Peter Klimant

Zuzana Mihálková
v tlačenej forme k dispozícii
k nahliadnutiu na zlatomoravskom mestskom úrade. Nájdete ju taktiež aj v digitálnej
podobe. Uverejnená je na oficiálnej webovej stránke mesta
- www.zlatomoravce.eu.
Peter Klimant

Ospravedlnenie
Mesta
Zlaté Moravce
V Tekovských Novinách
roč. XXV, č. 11 – november 2015 v článku „Vyjadrenie k odvolaniu riaditeľa nemocnice Ing. JUDr.
Martina Cimráka“ boli na
adresu JUDr. Ing. Martina Cimráka, LLM, bývalého štatutárneho zástupcu Mestskej nemocnice
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce,
príspevková organizácia, zverejnené niektoré
informácie, ktoré neboli pravdivé. Mesto Zlaté
Moravce sa za to JUDr.
Ing. Martinovi Cimrákovi, LLM ospravedlňuje.
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Zlatomoravecké folklórne slávnosti
V závere letných prázdnin si v našom meste prišli na
svoje milovníci ľudového spevu a tanca. V nedeľu 27.
augusta sa na mestskom amfiteátri konal v poradí už
tretí ročník Zlatomoraveckých folklórnych slávností.
Podujatie pripravili nadšenci folklóru – Barbora Rajtárová, Katarína Patúcová, Jakub
Cibira a Jakub Rajtár v spolupráci s mestom Zlaté Moravce
a Mestským strediskom kultúry a športu.
Cieľom slávností je podľa organizátorov spojiť všetky folklórne telesá, ktoré pôsobia
v Zlatých Moravciach na jednom pódiu a zároveň podujatie ozvláštniť zaujímavými
hosťami. „Cieľom je taktiež
priblížiť folklór nielen Moravčanom, ale všetkým priaznivcom folklóru z blízkeho
a ďalekého okolia,“ dodala organizátorka Barbora Rajtárová.
Každý ročník tohto podujatia
má svoju ústrednú tému. Vlani
sa slávnosti tematicky venovali dvom kontrastom, ktoré
so sebou úzko súvisia, a síce
práci a zábave. „Tento rok bol

veľmi pestrý, hlavne, čo sa
hostí týka a práve hostia nám
boli srdcu blízki a z toho vyplynula aj téma - Keď sa dobrí
ľudia zídu,“ povedala mladá
folkloristka.

Bohatý program
Program začal o 15.30 hodine. Na pódiu sa predstavili folklórne skupiny (FSk) a súbory
(FS) zo Zlatých Moraviec - FS
Inovec, Detský folklórny súbor Zlatňanka, spevácka skupina Trnky, FSk Chyzerovčanka, FSk Zlatomoravčianka, FSk
Kolovrátok a ako hosť podujatia vystúpil Folklórny súbor
Devín z Bratislavy a účastníci celoštátnej súťaže sólistov
tanečníkov v ľudovom tanci
Šaffova ostroha.
Počas slávností bolo v areáli amfiteátra pripravené
i sprievodné podujatie - mini

Zlatomoravecké folklórne slávnosti 2017.
jarmok ľudových remesiel, na
ktorom si návštevníci mohli
zakúpiť rôzne výrobky. „Z remesiel boli prítomní hrnčiari,
nožiari, keramikári, plstilo sa aj
z ovčej vlny. Nechýbali tvorivé
dielne pre najmenších, ktoré
boli tohtoročnou novinkou,
ale aj výstava krojových bábik
z Požitavia,“ uviedla Rajtárová.
Na svoje si prišli aj gurmáni.
Podávali sa chutné párance
a iné dobroty z tradičnej slovenskej kuchyne.

Nepriaznivé
počasie
V samotnom závere podujatia sa prihnala silná búrka, ktorá Zlatomoravecké folklórne
slávnosti predčasne ukončila.

Väčšina pripraveného programu sa však pred príchodom
vetra a dažďa stihla odohrať.
Slávnosti si prišli pozrieť stovky ľudí, lavičky amfiteátra boli
takmer všetky zaplnené.
„S priebehom tohto ročníka
som veľmi spokojná. Som na
nás hrdá, že sme dokázali prilákať také množstvo ľudí, že
sme dokázali pripraviť pestrý
program a postaviť zaujímavú scénu. Veľmi si vážim slová
vďaky a pochvaly od samotných účinkujúcich, ako aj od
návštevníkov podujatia, škoda
len, že posledné číslo a samotný záver prekazilo počasie,“
zhodnotila na záver Barbora
Rajtárová.
Peter Klimant

Celoslovenské Športové hry seniorov Trenčín 2017

Pohľad na atletický štadión športového gymnázia v Trenčíne.
Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
(ďalej JDS) v Trenčíne zorganizovala v dňoch 15. augusta až
17. augusta 2017 v poradí
už jubilejné XX. Celoslovenské športové hry seniorov
JDS-Memoriál Kamila Vajnorského. Otvorenia sa zúčastnil okrem iných hostí aj Ján
Zachara – olympijský víťaz
v boxe (Helsinky, 1952).

Súťaže sa konali v areáli
športového gymnázia v Trenčíne na atletickom štadióne
s 300 m bežeckou tartanovou
dráhou, telocvični a v mestskej krytej plavárni, dĺžka 25 m.
Súťažilo sa vo vybraných atletických a plaveckých disciplínach, ako i v petangu, hode
granátom na cieľ, streľbe zo
vzduchovej pušky, stolnom
tenise a v kopoch na bránku.

Pretekári mohli súťažiť maximálne v troch disciplínach.
Nitriansku župu reprezentoval i člen Jednoty dôchodcov v Zlatých Moravciach,
Vladimír Holečka. Obsadil
dve druhé miesta v behoch
na 60 m a 300 m. V plávaní
na 50 m prsia obsadil štvrté miesto, všetko v kategórií
mužov 60-69 rokov (označenej M1). Umiestnenia sú cenné najmä preto ,lebo bol jedným z najstarších pretekárov
v danej kategórii. Družstvo
mužov M1 Nitrianskej župy
získalo vo svojej kategórii celkové prvenstvo. V podvečer
druhého dňa v rámci kultúrno-spoločenského posedenia

boli víťazom jednotlivých
športových súťaží odovzdané
diplomy a medaily. Posledný
deň bol zakončený turistickou
vložkou – prehliadkou areálu
Trenčianskeho hradu a nápisu
na hradnej skale z rímskeho
obdobia. Ďalší v poradí XXI.
ročník Celoslovenských športových hier JDS sa má uskutočniť v Prešovskej župe.
V rámci relácie Generácia,
odvysielanej dňa 9. 9. 2017 na
STV2, bola zaradená i reportáž z podujatia, ktorú si možno
pozrieť online na webe RTVS.
Helena Holečková,
Jednota dôchodcov,
ZO Zlaté Moravce
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Zlaté Moravce navštívil veľvyslanec štátu Izrael
V stredu 13. septembra 2017 sa v Zlatých Moravciach
uskutočnili dve významné udalosti – odhalenie pamätnej tabule na budove bývalej ortodoxnej synagógy
a slávnostné otvorenie zrekonštruovaného židovského
cintorína a Múzea židovskej komunity. Pri týchto príležitostiach navštívil naše mesto Zvi Aviner Vapni, veľvyslanec štátu Izrael.

Výročie jej
vysvätenia

Zvi Aviner Vapni (vpravo)
Vzácneho hosťa spoločne
s ďalšími významnými domácimi a zahraničnými predstaviteľmi židovskej komunity
privítal v Zlatých Moravciach
primátor Dušan Husár. Ich uvítanie sa uskutočnilo v obradnej sále Mestského strediska
kultúry a športu.
„Židovská komunita, ktorá
má všeobecne na Slovensku,
ako aj v histórii mesta Zlaté
Moravce osobitý význam si
zaslúži úctu, a preto chcem
poďakovať ľuďom, ktorí sa

slov v súčasnosti postupne
vracia do našej spoločnosti.
Pripomenul, aké je v dnešnej
dobe veľmi dôležité nezabúdať na holokaust a zabezpečiť,
aby sa táto temná história už
nikdy viac nezopakovala.
„Niekedy, keď ľudia čelia
rôznym zlým ideológiám, tak
si vravia, že to možno odíde
samé, možno by sme nemali
robiť nič drastické. Ja som ale
toho názoru, keď vidíme, že sa
zlo vracia, tak slušní ľudia by
mali konať. A to je presne to,
čo sa dnes deje tu,“ povedal.

snažia oživiť spomienky na
obdobie, kedy ešte žili židovské a nežidovské rodiny vo
vzácnej a prirodzenej zhode
bez prihliadania na ich vierovyznanie,“ povedal na stretnutí primátor Dušan Husár.
Veľvyslanec Zvi Aviner Vapni
sa poďakoval za vrelé privítanie. Ako povedal, Zlaté Moravce navštívil po prvýkrát
a potešilo ho, že k nám mohol prísť. Vo svojom príhovore
hovoril o nebezpečenstve extrémizmu, ktorý sa podľa jeho

Pozvaní hostia si mohli na
stretnutí vypočuť aj zaujímavý
hudobný program. Na saxofóne zahrala Anna Molnárová s klavírnym doprovodom
Štefana Juríka. Prítomní sa po
slávnostných prejavoch a kultúrnom programe presunuli
k budove bývalej ortodoxnej
synagógy na Štúrovej ulici,
kde sa uskutočnilo odhalenie
pamätnej tabule.
Tá tu bola osadená pri príležitosti 90. výročia vysvätenia
synagógy. To sa udialo presne

13. septembra 1927. Budova
bola pre náboženské účely využívaná do roku 1942.

Otvorenie
cintorína i múzea
Ďalšou zastávkou diplomatickej návštevy bol židovský
cintorín v Zlatých Moravciach,
kde došlo k jeho slávnostnému
otvoreniu a taktiež k otvoreniu
Múzea židovskej komunity, ktoré je umiestnené v bývalej rozlúčkovej miestnosti cintorína. Aj
na tomto mieste pribudla nová
pamätná tabuľa. Osadená bola
na pamiatku židovských občanov nášho mesta, ktorí zahynuli
počas holokaustu. Židovský cintorín v Zlatých Moravciach vznikol približne v druhej polovici
19. storočia. Poslednýkrát sa tam
pochovávalo v roku 1971. Nachádza sa tu vyše dvestopäťdesiat hrobových miest. Pod jeho
rekonštrukciu a vznik múzea sa
podpísal aktivista Ľudovít Chládek, ktorý sa taktiež postaral aj
o osadenie nových pamätných
tabúľ a bol organizátorom slávnostného stretnutia pri príležitosti ich odhalenia a otvorenia
múzea.
Peter Klimant

Prianie sa stalo skutočnosťou
Mestské múzeum v Zlatých Moravciach navštívila
popredná slovenská folklórna umelkyňa Vlastička Mudríková, ako je familiárne nazývaná svojimi priaznivcami.
Vedúci folklórneho súboru
„Zlatomoravčianka“ pán Vladimír Rumanko a tiež lektorka múzea v Zlatých Moravciach pani Viera Tomová sú
osobnými priateľmi a členmi fan-klubu umelkyne, pozvali ju už viackrát, aby pri
jej koncertných „šnúrach“

po Slovensku zavítala aj do
Zlatých Moraviec na skúšku
nášho súboru, ktoré bývajú v priestoroch Mestského
múzea Zlaté Moravce.
Prekvapila nás na skúške
v piatok, dňa 22. septembra
2017, keď nečakane zavítala
do našej skúšobne v jej typickom kroji, s heligónkou
v rukách a veselou piesňou
na perách. Priestormi múzea
zazneli krásne ľudové piesne,
ktoré si zahrala a zaspievala
spolu s členmi nášho súboru

a so záujmom si prezrela aj
exponáty múzea.
Všetci veríme, že to nebolo
jediné stretnutie s významnou umelkyňou a propagátorkou ľudovej piesne na Slovensku a že sa nám spoločne

podarí pripraviť ďalšie aktivity s umelkyňou v jedinečnom prostredí múzea.

Vladimír Rumanko, vedúci
SS Zlatomoravčianka
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Návšteva z Poľska v Spojenej škole v Zlatých Moravciach
Spojená škola v Zlatých Moravciach mala koncom septembra vzácnu návštevu z poľského mestečka Wegrow.
Školu a zároveň i naše mesto si prišiel pozrieť primátor
Wegrowa, prednosta ich miestneho okresného úradu
a zástupkyňa riaditeľky Špeciálneho strediska pre vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením Wegrow, s ktorým zlatomoravská Spojená škola(SŠ) úzko spolupracuje.

Stretnutie na Mestskom úrade Zlaté Moravce.
Vzájomná spolupráca týchto dvoch školských zariadení trvá už dlhšiu dobu. Spoločne sa podieľali na dvoch
medzinárodných projektoch,
z ktorých oba trvali dva roky.
Za ten čas sa obe školy vzájomne zblížili, no doposiaľ
nemali možnosť absolvovať
nejakú vzájomnú oficiálnu

návštevu. To sa však zmenilo
v septembri.
„Zriaďovateľ našej poľskej
partnerskej školy aj primátor
ich mesta boli zvedaví, s akými školami na Slovensku spolupracovali. Keďže nemali doteraz možnosť bližšie spoznať
Slovensko, tak sme ich pozvali, aby prišli navštíviť našu

školu a aj Špeciálnu základnú
školu v Hurbanove. Naše tri
školy boli spoločne zapojené v projekte teoretického
a praktického vzdelávania
Comenius Regio,“ vysvetľuje riaditeľka SŠ Zita Záhorská.
Ich pozvanie Poliaci prijali.
Zlaté Moravce navštívil primátor Wegrowa - Krzysztof
Wyszogrodzki, prednosta ich
miestneho okresného úradu
- Krzysztof Fedorczyk, zástupkyňa riaditeľky Špeciálneho
strediska pre vzdelávanie detí
so zdravotným znevýhodnením Wegrow - Agnieszka
Wiśniewska a ďalšie osobnosti mesta Wegrow. Do nášho
mesta dorazili vo večerných
hodinách v stredu 20. septembra a pobudli tu do piatka 22. septembra.
Poliaci počas svojej návštevy absolvovali stretnutie na
zlatomoravskej SŠ, kde sa zúčastnili workshopu zameraného na tému – „Fungovanie

osôb so zdravotným postihnutím v lokálnom prostredí a na trhu práce“ . Okrem
toho navštívili i ďalšie miestne
vzdelávacie inštitúcie. Boli privítaní aj na pôde zlatomoravskej radnice, kde na nich čakalo stretnutie s predstaviteľmi
mesta. V piatok po obede sa
Poliaci presunuli zo Zlatých
Moraviec do mesta Hurbanovo a v tunajšej špeciálnej
základnej škole pokračovala
ich návšteva Slovenska.
„Sme veľmi radi, že prijali naše pozvanie. V Zlatých
Moravciach sa im veľmi páčilo. Máme podľa nich pekné
námestie. Taktiež obdivovali
našu „mačkami“ vydláždenú
cestu v centre Moraviec či
miestne kostoly,“ povedala
Záhorská, ktorá má záujem,
aby vzájomná spolupráca škôl
pokračovala aj naďalej.
Peter Klimant

70. výročie chaty na Veľkom Inovci
Chata na Veľkom Inovci vítala v sobotu 9. septembra
2017 všetkých svojich návštevníkov zaodetá do slávnostného šatu. Široká turistická verejnosť a milovníci prírody
si prišli pripomenúť jej 70-ročnú históriu. Pri tejto príležitosti Klub slovenských turistov Mestská organizácia
Zlaté Moravce zorganizoval 30. ročník Hviezdicového
výstupu na Veľký Inovec.
Účastníci sviatočného turistického podujatia prichádzali
na dominantný vrchol Pohronského Inovca v skupinkách po
značkovaných chodníkoch
z Drozdova, Tekovských Nemiec, okolitých obcí a Zlatých
Moraviec. V príjemnom, ale už
chladnom horskom prostredí
chaty na Veľkom Inovci predseda KST MO Zlaté Moravce Tibor
Hučka privítal primátora mesta
ZM Dušana Husára a predsedu

regionálnej rady KST Nitra - Zlaté Moravce Jána Luptáka. V príhovore sa predseda klubu Tibor
Hučka poďakoval primátorovi
mesta Dušanovi Husárovi za
finančnú pomoc pri vynovení
chaty a krátko oboznámil prítomných s jej históriou a súčasnou situáciou nehnuteľnosti
k vlastníkovi pozemku. Primátor mesta Dušan Husár poďakoval turistom za starostlivosť
o chatu a príkladnú prácu pri jej

zveľaďovaní. K turistom sa prihovoril aj predseda regionálnej
rady KST Nitra - Zlaté Moravce
Ján Lupták, ktorý sa rád stretáva s turistami na Chate Veľkého
Inovca a zúčastňuje sa mnohých podujatí organizovaných
KST MO Zlaté Moravce a TOM

Čerti Jedľové Kostoľany. Poďakovanie patrilo aj chatárovi Jozefovi Cigáňovi zo Slepčian za
dlhoročnú prácu a poskytovanie pohostinnosti milovníkom
prírody na túrach Inoveckým
pohorím.
(Pokračovanie na strane 9)
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Varenie slivkového lekváru
Stará ľudová tradícia slivkobranie, ktorú si pamätajú
ešte naši starí rodičia, sa pomaly vytráca z nášho života.
Táto celospoločenská udalosť na sklonku leta bola vždy
spojená so zábavou, spevom a rozprávaním rôznych
žartovných príbehov. V minulosti nebolo nič lepšie ako
lekvár z domácich sliviek.
III. ročník Slivkobrania v múzeu otvorila dňa 14. septembra
2017 na nádvorí Migazziovského kaštieľa v Zlatých Moravciach lektorka múzea Viera
Tomová. Na kultúrnom podujatí privítala riaditeľa Ponitrianskeho múzea v Nitre Antona
Števka, Danušu Hollú z Odboru školstva a všetkých prítomných. Podujatia sa zúčastnila
aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva Klaudia Ivanovičová. Zaujímavým rozprávaním
priblížil Anton Števko varenie
domáceho lekváru, ktorý patril vždy k tej najlepšej pochúťke. Dozreté voňavé slivky sa
najskôr striasali zo stromov,
umývali a vykôstkované varili vo veľkom medenom kotlíku na miernom ohni za neustáleho miešania drevenou
varechou. V minulosti sa na
varenie nepoužívali spadnuté slivky, ale iba tie, z ktorých

sa dala ľahko vylúpnuť kôstka. Pri miešaní lekváru sa striedali všetci rodinní príslušníci,
aby neprihorel. Voda a cukor
sa nepridávali. Okolo varenia
bolo vždy veľa roboty, ale aj
veselo. Spievalo sa a zabávalo, veď dobre uvarený lekvár
sa varil takmer celý deň, až
kým z naberačky neodkvapkávala tzv. brečka. Lekvár sa
nakoniec lieval do hlinených,
drevených alebo slamených
nádob a prekrytý plátennou
handrou obviazal motúzom.
Takto uskladnený vydržal v komore dlho a gazdiné ním plnili
buchty, slivkové koláče a veľmi
chutný bol aj na doma upečenom chlebe.
Kultúrne podujatie zorganizovalo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
- pobočka Ponitrianskeho
múzea v Nitre v spolupráci
s MSKŠ v Zlatých Moravciach

70. výročie chaty na Veľkom Inovci
(Pokračovanie zo strany 8)
Pre účastníkov slávnostného stretnutia na chate Veľkého Inovca bola pripravená aj
malá výstavka fotografií a dokumentov o histórii a činnosti zlatomoravských turistov.
V kronike chaty možno nájsť
aj odkaz od turistov spred 50tych rokov, ktorí sa zaslúžili
o výstavbu chaty na Veľkom
Inovci: „Opatrujte našu chatu
s takou láskou, s akou sme ju
stavali.“
Z histórie je známe, že na
pôde dnešnej chaty stála už

v roku 1938 drevená útulňa,
ktorá bola počas 2. svetovej
vojny úplne zničená. Turisti
zo Zlatých Moraviec pod vedením vtedajšieho predsedu
KSTL Václava Felta a tajomníka Jozefa Mokoša v roku
1946 zorganizovali finančnú
zbierku pre výstavbu novej
chaty. Na jeseň 28. septembra 1947 sa podarilo nový
objekt slávnostne odovzdať
do prevádzky za prítomnosti mnohých vzácnych hostí
a turistov. Od roku 1992 chatu
na Veľkom Inovci spravuje vo

a Speváckym súborom Zlatomoravčianka. Členovia súboru pod vedením Vladimíra
Rumanka pripravili pre návštevníkov podujatia pekný
umelecký zážitok. V programe nechýbala ani ochutnávka
lekváru s chutným chlebom,
ktorú pripravili lektorky múzea Viera Tomová a Kornélia
Némešová. Neopakovateľnú
atmosféru zábavy vytvorili aj žiaci zo základných škôl
v Zlatých Moravciach. Svojím tanečným vystúpením

zaujali krojované deti zo ZŠ
Pribinova.
Starú ľudovú tradíciu Slivkobrania v Zlatých Moravciach
prišla aj tohto roku spropagovať Slovenská televízia. Vydarené podujatie podporila svojou účasťou aj široká kultúrna
verejnosť, ktorá obľubuje folklórne podujatia so spevom
a tancom, ako i krásu našich
starých slovenských ľudových
zvykov a tradícií.

svojom vlastníctve KST MO
Zlaté Moravce. Pri príležitosti 50. výročia existencie chaty
bola v roku 1997 na jej priečelí osadená pamätná tabuľa.
Veľký Inovec svojou nadmorskou výškou (901 m) nie
je výnimočný iba útulnou
a pohostinnou chatou, ktorá slúži pre rozvoj turistického ruchu. Dominantu Pohronského Inovca s obľubou
navštevuje veľa turistov pre
jej krásne výhľady do širokého okolia. Už od chaty sú
pekné výhľady na juh. Z vrcholu hory okrem Štiavnických vrchov sa za dobrého

počasia možno pokochať
peknými výhľadmi na Hronskú pahorkatinu s okolitými
obcami, medzi ktorými sa
trblieta hladina rieky Hron
a za Dunajom možno uvidieť
i Ostrihom.
K jubilejnému výročiu chaty
na Veľkom Inovci nechýbalo
turistické pohostenie, o ktoré
sa postaral chatár Jozef Cigáň
s Rudolfom Bošiakom. Za príjemne strávený deň v krásnej
inoveckej prírode patrí vďaka
organizátorom slávnostného
výstupu na Veľký Inovec.

Anton Kaiser

Anton Kaiser
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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 84,84 m2 - v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko
občianskej vybavenosti“), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: služby.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27.10.2017 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemku získate na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad;
Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/69 239 22 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ
Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta
60/2017

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

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

Program
KINA TEKOV
n ČIARA - 8.- 9. 10. 2017 - nedeľa 19.00, pondelok 18:00 - 4 €
n HORA MEDZI NAMI 10.- 11. 10. 2017 - utorok 19.00,
streda 18.00 - 4 €
n SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA - 12.- 13.
a 15. 10. 2017 - štvrtok 17.00,
piatok 17.00, nedeľa 16.00 - 4 €
n SNEHULIAK - 12.- 13. 10.
2017 - štvrtok 19.00, piatok
19.00 - 4 €
n MEČIAR - 14.- 15. 10. 2017 sobota 19.00, nedeľa 18.00 - 4 €
n ALIBI NA MIERU - 14.- 15.
10. 2017 - sobota 21.00, nedeľa
20.00 - 4 €
n GOOD TIME - 16.- 17. 10.
2017 - pondelok 19.00, utorok
18.00 - 4 €
n MY LITTLE PONY VO
FILME - 19.- 20. a 22. 10. 2017
- štvrtok 17:00, piatok 17.00,
nedeľa 16.00 - 4 €
n MATKA! - 19.- 20. 10. 2017
- štvrtok 19.00, piatok 19.00 4€
n GEOSTROM - 21.- 22. 10.
2017 - sobota 20.00, nedeľa
18.00 - 4 €
n VÁBENIE VÝŠOK - 26. 10.
2017 - štvrtok 19.00 - 4 €
n JINGSAW - 27.- 28. 10.
2017 - piatok 19.00, sobota
18.00 n BAJKERI - 27.- 28.- 29.
10. 2017 - piatok 17.00, sobota
20.00, nedeľa 18.00 - 4 €
n MY LITTLE PONY VO
FILME - 28.- 29. 10. 2017 - sobota 16.00, nedeľa 16.00 - 4 €
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UPOZORNENIE pre právnické
a fyzické osoby
Mesto Zlaté Moravce, v záujme ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu
života občanov, v zmysle §
4 ods. 3 písm. h) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia
č. 1/2011 o celoplošnej deratizácii, vychádzajúc z potreby
koordinácie (zníženie počtu
hlodavcov, najmä potkanov),
nariaďuje celomestskú jesennú deratizáciu od 1. októbra
do 31. októbra 2017.
Cieľom deratizácie je znižovať počet nebezpečných
hlodavcových škodcov, ako sú
potkany a myši, ktoré sa rýchlo
premnožujú a môžu byť prenášačmi viacerých ochorení
zvierat či ľudí. Mestá a obce sú
povinné zo zákona povinnosť
deratizovať v objektoch a na
verejných priestranstvách,
ktoré sú ich majetkom alebo ich spravujú. Podnikatelia

Vážení občania,
Mestský úrad v Zlatých
Moravciach Vám oznamuje, že od 16. októbra 2017
sa začína výmena jódových tabliet pre obyvateľov Mesta Zlaté Moravce.
Tablety si môžete prevziať počas stránkových hodín úradu
Ul. 1. mája 2 – suterén, č.d. 1.
So sebou je potrebné priniesť
občiansky preukaz a nepoužité tablety, ktoré ste si prevzali
v roku 2012. (Výdaj nových
profylaktík nie je podmienený odovzdaním starých
tabliet.)
Za domácnosť môže prevziať tablety 1 člen rodiny s jedným občianskym

a právnické osoby sú povinní
vykonávať deratizáciu v ich
alebo nimi spravovaných objektoch, v priestoroch určených na podnikanie a bývanie,
v školských, zdravotníckych,
športovo-rekreačných a telovýchovných zariadeniach,
v zariadeniach sociálnych služieb, v skladoch, na skládkach
odpadov a v kanalizačných
rozvodoch.
Deratizáciu je potrebné vykonať od 01. 10. 2017 do 31.
10. 2017. Po vykonaní deratizácie sú právnické a fyzické
osoby s oprávnením na podnikanie povinné, doručením
dokladu o vykonaní deratizácie písomne informovať
Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad - oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej
činnosti – referát životného
prostredia.
Odd. investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti
referát ŽP

preukazom. Výmena tabliet
je podľa harmonogramu
plánovaná do 15. decembra
2017. Vážení spoluobčania, je
vo vašom vlastnom záujme,
aby ste si profylaktiká, ktoré
sa užívajú v prípade radiačnej
havárie, do uvedeného termínu prevzali.
Občanom mestskej časti Prílepy budú tablety distribuované po zverejnení konkrétneho
dátumu, oznámeného miestnym rozhlasom.

Ďakujeme za vzájomnú
spoluprácu a pochopenie.
MsÚ – referát COO
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Spomienka

Spomienka

Kto žije v našich srdciach
nezomrel.
Dňa 9. septembra 2017
uplynulo trinásť ťažkých
rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec,
dedko a brat

Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach
zostávaš stále s nami.
Dňa 29. septembra 2017 si
pripomíname 10. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
starý otec

Ing. Emil Dzurej.

Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomíname a nikdy nezabudneme.
Manželka, syn, dcéra a súrodenci s rodinami.
55/2017

Opustili nás
 Margita Koklesová
nar. 1930, zom. 03.09.2017
 Flóra Vlárska
nar. 1933, zom. 04.09.2017
 Gabriela Beňačková
nar. 1929, zom. 05.09.2017
 Jozef Gašparík
nar. 1935, zom. 08.09.2017
 Ján Jahn
nar. 1944, zom. 12.09.2017
 Ján Belansky
nar. 1925, zom. 13.09.2017
 Rozália Kašubová
nar. 1936, zom. 13.09.2017
 Etela Klučiarová
nar. 1946, zom. 19.09.2017
 Soňa Macková
nar. 1973, zom. 19.09.2017
 Jaroslav Rosinský
nar. 1945, zom. 20.09.2017

Tibor Biringer.

S láskou a úctou spomína
manželka Terézia a celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
57/2017

Riadková inzercia
Prevádzame izolatérske, pokrývačské, murárske, vodoinštalačné, tesárske práce, zamazávanie hrebenáčov a pomocné
práce. 0949 834 470
58/2017
Mgr. Katarína Mištíková - výučba anglického jazyka
Poskytuje: hodiny anglického jazyka „Callanovou metódou a klasickou metódou“ pre
všetky vekové kategórie.
Adresa: Budova Polikliniky, I.
posch. Bernolákova ul. 24, Zlaté Moravce. č. tel. 0915 804 569.
Celý svet hovorí po anglicky...
Teraz, je rad na Vás - It´s your
turn.
54/2017
V areáli Bytového družstva na
Hviezdoslavovej ulici je otvorený nový obchod s kvalitnou talianskou ekologickou drogériou
a biokozmetikou pre bábätká aj
dospelých.
59/2017

Október 2017

Mestské stredisko kultúry a športu
Program na mesiac október
14. október 2017 o 15.30 hod. (v sobotu) – „Úcta k starším“ - hudobné predstavenie zo šlágru „FS Telgárt“, v divadelnej
sále MSKŠ, vstupné pre dôchodcov zdarma.
18. október 2017 o 17. 00 hod. (v utorok) – detské predstavenie „Paci – Pac “, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 5 eur, v deň predstavenia 7 eur.
21. október 2017 o 17. 00 hod. (v sobotu) – hudobné predstavenie z relácie Šláger „Kysucký prameň“ v divadelnej sále
MSKŠ, vstupné v predpredaji - 8 eur , v deň predstavenia -10 eur.

Pripravujeme:
6. november 2017 o 17. 00 hod. (v pondelok) – detské predstavenie „Normenov svet “, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné
v predpredaji - 6 eur, v deň predstavenia 8 eur.
16. november 2017 o 18.00 hod. (vo štvrtok) – Tolkshow
Petra Marcina „Neskoro večer“, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné
v predpredaji - 14 eur v predpredaji, v deň predstavenia - 16 eur .
20. november 2017 o 18.00 hod. (v piatok) – divadelná komédia „Bohyňa vo vani“, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 14 eur, v deň predstavenia - 16 eur.
10. december 2017 o 16.00 hod. a o 19.00 hod. (v nedeľu) – hudobné predstavenie z relácie Šláger „Kollárovci“ v divadelnej sále
MSKŠ, vstupné v predpredaji - 13 eur , v deň predstavenia -15 eur.

Blahoprianie
Ďakujeme Pánu Bohu za
ten dar, že nášmu ockovi

Štefanovi Doskočovi
15. 10. 2017 – 80 rokov
dožiť dal.
Do ďalších rokov života mu prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, božieho
požehnania.
Zo srdca želajú syn Dušan, dcéry Daniela a Mária
s rodinami.
Za všetkých dedka bozkávajú pravnuci, Sebastián,
Oliverko a Marko.

56/2017

Povedali si
spoločné áno
26.08.2017
Miroslav Gráner
trvalý pobyt Topoľčianky
a Helena Podhányiová
trvalý pobyt Zlaté Moravce
01.09.2017
Ing. Jozef Staroba
trvalý pobyt Zlaté Moravce
a Mgr. Jana Mihálová
tvalý pobyt Zlaté Moravce
08.09.2017
Radoslav Gašparík
trvalý pobyt Tekovské Nemce
a Soňa Haláková
trvalý pobyt Zlaté Moravce
16.09.2017
Emil Zaťko
trvalý pobyt Zlaté Moravce
a Mgr. Monika
Ondrejmišková
trvalý pobyt Zlaté Moravce
22.09.2017
Peter Laca
trvalý pobyt Sľažany
a Mgr. Kristína Švecová
trvalý pobyt Zlaté Moravce

Objednávateľ: Milan Galaba, Nábrežie za majerom 15, 95301 Zlaté Moravce
Dodávateľ: MSKŠ Zlaté Moravce, Námestie A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42208033
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Výsledky
proti
sľubom

Milan Belica

kandidát na predsedu NSK

www.zupanbelica.sk

63/2017
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Box Club Zlaté Moravce, sumár – september
V dňoch od 18. až 25. septembra 2017 sa uskutočnili ME
juniorov v Bulharskej Albene.
Náš klub tam zastupoval Lukáš Fernéza. Po jednoznačnej
výhre nad rumunským reprezentantom Lukáš postúpil do
štvrťfinále.
Vo štvrťfinále Lukáš Fernéza prehral boj o medailu. Vo
vyrovnanom zápase prehral
3:2 na body s Aleksandrom
Trofimchukom z Litvy. Lukáš

skončil na ME na piatom mieste. V očiach divákov bol víťaz
Lukáš, aj keď verdikt rozhodcov
sa naklonil na stranu súpera.
Dňa 2. septembra 2017 sa
uskutočnilo 7. kolo II. ligy boxu
v Seredi, kde náš klub reprezentovali Marek Galamboš
a Dominik Kurkin. Marek vyhral
po jasnej prevahe v 2. kole RSC
nad súperom z Galanty a Dominik zvíťazil 3:0 na body nad
súperom z Veľkých Úľan.

Reprezentácia Slovenska na ME v Albene.
Druhý sprava Lukáš Fernéza.

Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce v cezpoľnom behu žiakov a žiačok
ZŠ a SŠ  školský rok 2017/2018
Dňa 26. septembra zorganizovalo CVČ z poverenia Okresného úradu odbor školstva
v Nitre školské MO Zlaté Moravce v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ.
Vyhodnotenie súťaže
jednotlivcov, prvé
tri miesta:
Kategória: Dievčatá ZŠ
Dorota Melíšková,
ZŠ Žitavany
Sára Szénásiová,
ZŠ Červený hrádok
Nina Šimalová,
ZŠ Robotnícka
Zlaté Moravce
Kategória: Chlapci ZŠ
Timotej Mesko,
ZŠ Topoľčianky
Andrej Mishko,
ZŠ Jedľové Kostoľany
Aaron Belmenen,
ZŠ Topoľčianky
Kategória: Dievčatá SŠ
Viktória Orolínová,
OA Zlaté Moravce
Martina Mrázová,
OA Zlaté Moravce
Lenka Anteková, SOŠOaS
Zlaté Moravce

Kategória: Chlapci SŠ
Patrik Tasáry, SOŠ polytech.
Zlaté Moravce
Marek Brenkus, GJK Zlaté
Moravce
Juraj Šabo, GJK Zlaté Moravce
Vyhodnotenie
súťaže družstiev:
Dievčatá ZŠ:
ZŠ Červený Hrádok
ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
ZŠ Žitavany
ZŠ Jedľové Kostoľany
ZŠ Sľažany
ZŠ Sv.Don Bosca
Zlaté Moravce
ZŠ Tesárske Mlyňany
ZŠ Pribinova Zlaté Moravce
ZŠ Prílepská 6, Zlaté Moravce
Chlapci ZŠ:
1. ZŠ Topoľčianky
2. ZŠ Tesárske Mlyňany
3. ZŠ Jedľové Kostoľany
4. ZŠ Červený Hrádok
5. ZŠ Sľažany
6. ZŠ Žitavany
7. ZŠ Sv. Don Bosca
Zlaté Moravce
8. ZŠ Obyce
9. ZŠ Robotnícka
Zlaté Moravce
10. ZŠ Beladice

11. ZŠ Pribinova
Zlaté Moravce
12. ZŠ Mojmírova
Zlaté Moravce
13. ZŠ Skýcov
.
Dievčatá SŠ:
Obchodná akadémia
Zlaté Moravce
GJK Zlaté Moravce
SOŠ OaS Zlaté Moravce
SOŠ Prílepská 6
Zlaté Moravce

Chlapci SŠ:
GJK Zlaté Moravce
SOŠ polytech. Zlaté Moravce
Obchodná akadémia
Zlaté Moravce
SOŠt Zlaté Moravce
Na MK postupujú víťazné
trojčlenné družstvá v každej
kategórii a najlepší jednotlivci,
ak nie sú členmi postupujúcich kolektívov.
Mgr.Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble
výsledky, mesiac september
7. kolo:
8. kolo:
9. kolo:
10. kolo:
11. kolo:

FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce
FC ViOn Zlaté Moravce - DAC Dunajská Streda
FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce
FC ViOn Zlaté Moravce - Podbrezová
AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce

0:1
2:3
1:0
1:0
3:0
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5

Ing. Ivan Debnár

kandidát na poslanca NSK

6

Október 2017
64/2017

ICLic. Ing. Mgr. Jaroslav Dubec
kandidát na poslanca NSK

3

10

Bc. Ondrej Kozolka
kandidát na poslanca NSK

Mgr. art.
Ján Greššo

kandidát
na predsedu NSK
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Spoločnosť SECOP Group sa stala súčasťou nadnárodnej korporácie NIDEC CORPORATION a jej nový názov je Nidec Global
Appliance Slovakia s.r.o. Nidec Corporation má 300 pobočiek v 40 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 130 000 ľudí.
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