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V tomto čísle:
Nová strecha na
kultúrnom dome
Budova stánku kultúry
v mestskej časti Chyzerovce
má za sebou rekonštrukciu
strechy. Tá pôvodná nebola
už po technickej stránke vo
vyhovujúcom stave.
Čítajte na strane 3

Zimný štadión
otvorený
Zlatomoravský zimný štadión na Továrenskej ulici vstúpil do novej sezóny. V závere
septembra sa na ľadovú plochu postavili prví korčuliari.
Čítajte na strane 3

Otvorenie
školského roka
V pondelok 3. septembra
odštartoval nový školský rok
2018/2019. Mesto Zlaté Moravce je zriaďovateľom troch
základných škôl. Do ich lavíc
dokopy zasadlo viac ako tisíc
školákov.
Čítajte na strane 5

Relikvia
v Prílepoch
Prílepský kostolík dostal
vzácny dar. V nedeľu 16. septembra 2018, počas konania
slávnostnej hodovej svätej
omše, bola farnosti venovaná
relikvia blahorečeného mučeníka, saleziána, kňaza Titusa
Zemana.
Čítajte na strane 6

Vystúpenie Old School Brothers.

Záver septembra patril tradičnému jarmoku  
V dňoch 28. a 29. septembra sa centrum nášho mesta
hromadne zaplnilo stánkami a stovkami návštevníkov
z blízka i ďaleka. V Zlatých Moravciach sa konal tradičný
Zlatomoravecký jarmok, ktorý so sebou priniesol i pestrú dávku kultúry.
Zlatomoravecký jarmok pripravilo naše mesto v spolupráci
s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ). Realizovaný
bol s podporou Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Miesto
konania bolo tradičné – centrum Moraviec, ktoré zahŕňa
Námestie Andreja Hlinku, Župnú ulicu, Ulicu Janka Kráľa a Ulicu Sama Chalupku.
Na týchto miestach mohli
ľudia nájsť rozmanité predajné stánky s tovarom rôzneho
druhu, od sladkého burčiaku
a pečených klobások až po
remeselné či textilné výrobky.
S predajom sa v piatok začalo od skorých ranných hodín.
Oficiálne otvorenie však prišlo
o trochu neskôr. Presne o 14.00
hodine sa na pódium, ktoré
bolo postavené na Námestí

Andreja Hlinku, postavil primátor Dušan Husár, ktorý privítal
všetkých ľudí a svojím prejavom
otvoril tohtoročný jarmok.
„Jarmok je príležitosťou nakúpiť si chýbajúce potreby pre domácnosť, príjemne sa zabaviť
a občerstviť. Predstavuje možnosť spoločne stráviť voľný čas
rodinám s deťmi, pre ktoré sú

Deti materských škôl.

pripravené najrôznejšie atrakcie,“ povedal návštevníkom.
Predávajúcim poprial dobrých
zákazníkov a kupujúcim zas
kvalitný tovar za prijateľné ceny.

Zabávalo
sa do noci
Primátora na pódiu vystriedali hudobníci a tanečníci. Diváci si mohli pozrieť vystúpenia
detí materských škôl, Základnej
umeleckej školy a Centra voľného času. Na programe boli
ďalej: Old School Brothers, Street
(pokračovanie na str. 2)
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Záver septembra patril
tradičnému jarmoku
(pokračovanie zo str. 1)
Lup, hudobná skupina Ščamba, Ranč, Ludo Kuruc Band
a kapela Len Tak. Príjemným
prekvapením bolo krátke vystúpenie slovenskej speváčky
Mishi, ktoré nebolo vopred nijako avizované.
Vrchol piatkového programu prišiel o deviatej hodine
večer, kedy sa pred divákov
postavil známy slovenský
rapper, rodák zo Zlatých Moraviec, Branči Kováč, známy aj
pod umeleckým menom Vec.
Vypočuť sme si mohli aj jeho
najväčšie hity ako Calex City
či song Branči Kováč.
„Zlatomoravčania, určite si
vážte, keď niekto tu spraví

nejaké kultúrne podujatie alebo koncert. Choďte to podporiť. A tým nemyslím môj
koncert, choďte na kultúrne
podujatia, pretože tým žije
mesto, rozvíja sa psyché, a to
je to najviac,“ odkázal pred
svojím koncertom Vec.

Druhý deň
Jarmočná sobota bola kratšia. Predavači postupne začali zatvárať svoje stánky už
okolo obeda. Krátko po poludní bol ukončený aj kultúrny program na námestí.
V sobotu vystupovali najmä
folkloristi, konkrétne skupiny: Babička, Zlatomoravčianka, Kolovrátok, speváčka

Rapper Vec
Veronika Rabada a na záver
Zlatňanka. „Jarmok dopadol aj tento rok na výbornú.
Program bol pestrý. Každý si
v ňom našiel niečo zaujímavé. Myslím si, že spokojní boli
aj návštevníci, čo dávali najavo svojím potleskom počas

vystúpení. A to je pre nás to
hlavné, aby boli spokojní ľudia, pretože pre nich to každý rok robíme,“ zhodnotila na
záver riaditeľka MSKŠ Simona
Holubová.
Peter Klimant

Mesto chce zakúpiť čistiace zariadenie pre cesty
Poslanci mesta schválili návrh na predloženie Žiadosti
o dotáciu z Environmentálneho fondu na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté
Moravce nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií. V prípade, ak bude žiadosť schválená, za získané peniaze sa zakúpi zametacia a polievacia technika.

Celkové oprávnené výdavky
projektu sú vo výške 211-tisíc
eur. Ak bude mesto so svojou

žiadosťou úspešné, z Environmentálneho fondu získa na
nákup čistiaceho zariadenia

200-tisíc eur. Zvyšok, teda
minimálne 5 percent, uhradí
z vlastných zdrojov.
Samospráva chce týmto
projektom investične podporiť aktivity smerujúce
k zlepšeniu kvality ovzdušia, a to znížením znečisťujúcich látok a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu
Zeme. „Zlepšenie kvality
ovzdušia chce Mesto Zlaté
Moravce zabezpečiť prostredníctvom aktivít a opatrení súvisiacich s údržbou
mestských plôch a komunikácií, najmä zametaním
a polievaním ciest, chodníkov, verejných priestranstiev
v správe obce. Technické
riešenie predstavuje zaobstaranie takej technológie,
ktorá umožní napĺňanie uvedených aktivít a činností,“

informuje magistrát, ktorý
ráta so zaobstaraním techniky aj s potrebným príslušenstvom, ako nádrž na vodu,
striekaciu lištu či zametací
adaptér na letné zametanie.
„Nákupom tejto techniky
sa zvýši kvalita a efektivita
čistenia mestských komunikácií, parkovísk a dopravných plôch, parkov a chodníkov, prispejeme k zníženiu
prašnosti na cestných komunikáciách a parkoviskách,
zníženiu emisií zo zimných
posypov a takisto eliminujeme resuspenzie tuhých
častíc z povrchu ciest a suspenzie tuhých častíc z dopravy,“ dodáva mesto.

Peter Klimant
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Kultúrny dom v Chyzerovciach Opravená strecha nad
dostal novú strechu
dielňami Mojmírky
Budova stánku kultúry v mestskej časti Chyzerovce má
za sebou rekonštrukciu strechy. Tá pôvodná nebola už
po technickej stránke vo vyhovujúcom stave. Mesto ju
preto dalo opraviť.
Správcom kultúrneho domu
v Chyzerovciach je Mestské
stredisko kultúry a športu. Podľa jeho riaditeľky Simony Holubovej bola oprava strechy nutnou záležitosťou. „Existujúca
krytina bola v zlom stave a pri
silnejšom daždi zatekalo do
kultúrneho domu,“ povedala.
V rámci rekonštrukčných prác
došlo k spevneniu krovu, k výmene latovania a montáži odkvapového systému.
Práce začali 12. septembra
2018 a do konca mesiaca boli
hotové. Na rekonštrukciu bolo

z mestskej kasy vyčlenených
15-tisíc eur. „Práce vykonávala
firma, ktorá bola vybraná na
základe predloženej najnižšej
cenovej ponuky,“ dodala Holubová.
Ide o druhú väčšiu investíciu, ktorá sa zrealizovala v lete
na chyzeroveckom „kulturáku“.
Počas mesiacov jún a júl došlo
k vybudovaniu novej strechy
nad vonkajším pódiom v areáli kultúrneho domu, ktorému
doposiaľ chýbalo zastrešenie.
Peter Klimant

Kultúrny dom Chyzerovce počas rekonštrukcie.

Doposiaľ nevyužívaná budova v areáli Základnej školy Mojmírova má opravenú strechu. Tá bola v minulosti
v havarijnom stave. Vďaka rekonštrukcii ju škola bude
môcť začať znova využívať.

Budova dielní ZŠ Mojmírova.
Budova školy, v ktorej sa nachádzajú dielne, kuchynka pre žiakov
a kabinet školníka, bola už dlhú
dobu nevyužívaná. Dôvodom
bol jej žalostný technický stav.
„Nepoužívali sme ju vo vyučovacom procese, nakoľko bola v havarijnom stave. Zatekalo, tieklo!
Z bezpečnostných dôvodov sme
odpojili v dvoch častiach svietidlá,
lebo v nich stála voda. Steny sú
napadnuté plesňou,“ popisuje zlú
situáciu riaditeľka Mojmírky Viera
Striešková.
Mesto Zlaté Moravce, ktoré je
zriaďovateľom školy, sa rozhodlo

vec riešiť. Na 35. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo ešte v apríli tohto roka, vyčlenili poslanci z rezervného fondu
mesta 27-tisíc eur, ktoré sa použili
na deravú strechu dielní.
Opravné práce začali 11. septembra 2018 a ukončené boli 21.
septembra 2018. Interiér budovy
ešte čaká odstránenie plesní na
stenách a jeho následné vymaľovanie, po ktorom budú dielne
zapojené do vyučovacieho procesu školy.

eura a hokejkári 4 eurá. Partie
si môžu ľadovú plochu počas
týždňa prenajať za rovných
100 eur, cez víkend si ale
priplatia o desať eur naviac.
Školy majú, tak ako po minulé

roky, vstup zdarma. Treba sa
však vopred nahlásiť klubu HC
Zlaté Moravce a nesmie chýbať učiteľský doprovod.

Peter Klimant

Zimný štadión je otvorený
Zlatomoravský zimný štadión na Továrenskej ulici
vstúpil do novej sezóny 2018/2019. V závere septembra
sa na ľadovú plochu postavili prví korčuliari.
Ako informoval hokejový
klub HC Zlaté Moravce, ktorý
je správcom zimného štadióna, korčuliarska sezóna začala v pondelok 24. septembra
2018, kedy sa v rámci tréningov postavili na ľad deti. Pre
verejnosť bol zimák po prvýkrát v tejto sezóne otvorený
o pár dní neskôr, v piatok 28.
septembra 2018.
Pred otvorením sezóny sa
realizovali na štadióne viaceré

renovácie, ktoré jeho návštevníci určite ocenia. „Vykonali
sa výmeny okien na budove
šatní, vymenili sa WC misy
na ženskom WC, vydláždili sa
plochy v hale štadióna. Budú
taktiež vymenené vchodové
dvere do haly štadióna,“ vymenoval Marián Pánik, prezident klubu HC Zlaté Moravce.
Vstupné sa oproti vlaňajšku
jemne upravilo. Verejnosť zaplatí za jednorazový vstup 2,5

Peter Klimant
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Pomoc ľuďom v núdzi v Zlatých Moravciach
V piatok 31. augusta 2018 sa v mestskej výdajni šatstva
na Sládkovičovej ulici uskutočnila charitatívna akcia
zameraná na materiálnu pomoc pod názvom Pomoc ľudom v núdzi, ktorú zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce.
Akcia bola určená pre ľudí
v sociálnej, zdravotnej alebo
inej životnej núdzi. Mesto sa
im takýmto spôsobom snaží
pomáhať pravidelne.
Výdajňa bola otvorená
v čase od 9.00 hodiny rána
do 14.00 hodiny. Jedna osoba si so sebou mohla odniesť
maximálne dvadsať vecí.
V ponuke bolo oblečenie pre
všetky vekové kategórie, obuv
a rôzne úžitkové predmety
do domácnosti. Všetky tieto

veci boli do zbierky darované nezištne od ľudí z mesta
i okolia.
„Chcem Zlatomoravčanom
poďakovať za to, že takto
pomáhajú. Tá akcia aj vďaka
nim má veľký význam. Veľa
ľudí pochopilo, že veci, ktoré
pre nich už nie sú potrebné,
môžu pomôcť iným ľuďom,“
vyjadrila sa Mária Ďurčeková,
koordinátorka aktivačnej činnosti mesta a jedna z organizátorov tejto akcie. Osobne

Denisa Uhrinová a Mária Ďurčeková počas
odovzdávania šatstva.
sa zúčastnil aj primátor Dušan Husár. „Som veľmi rád, že
mesto Zlaté Moravce a pani
Ďurčeková s pani poslankyňou Denisou Uhrinovou zorganizovali takýto deň, kde si
sociálne odkázaní ľudia mohli
vybrať pre seba oblečenie, poprípade nejaké veci do domácnosti. Ako primátor mesta Zlaté Moravce takúto akciu
budem určite podporovať aj
do budúcna,“ povedal.
Časť z vyzbieraných vecí
poputovala aj mimo Zlatých
Moraviec. Oblečenie, hračky
a školské potreby dostali deti

z Detského domova v Kolíňanoch. Pomoc sa ušla aj Reedukačnému centru v Zlatých
Moravciach.
Počas akcie Pomoc ľuďom
v núdzi bolo rozdaných niekoľko stoviek vecí. Spokojní
boli obdarovaní ľudia i organizátori, ktorí chcú podobné
akcie vytvárať aj naďalej. Veľkým prínosom je podľa nich
aj fakt, že sa Zlatomoravčania
učia separovať a nevytvárajú
sa u nás čierne skládky v takom veľkom rozsahu, ako
tomu bolo v minulosti.
Peter Klimant

Samospráva chce v meste zaviesť hlásiče mimoriadnych
udalostí
Okrem SMS systému, novín a webu chce naše mesto
zaviesť ďalší informačný kanál pre svojich obyvateľov.
V Zlatých Moravciach by mali pribudnúť hlásiče mimoriadnych udalostí.
Mesto Zlaté Moravce má
v pláne zaviesť moderný systém prvého varovania. Na
približne tristo „hniezdach“
po celom meste by malo pribudnúť asi sedemsto hlásičov,
ktoré budú nainštalované na
stĺpoch verejného osvetlenia.
Prostredníctvom týchto zariadení bude magistrát

podávať ľuďom správy rôzneho druhu, od tradičných
mestských oznamov až po varovania od policajtov, meteorológov, záchranárov, cestárov
či hasičov.
„Vysielacie zariadenie bude
umožňovať odvysielať buď
verbálnu informáciu, alebo
informácie z ľubovoľného

zvukového záznamu. Systém
bude umožňovať zrealizovanie priameho núdzového
hlásenia aj prostredníctvom
GSM telefónu alebo telefónu VTS, ale aj zasielanie esemesiek,“ vysvetľuje primátor
Dušan Husár, podľa ktorého
by bol systém priamo napojený aj na ministerstvo vnútra. To by v prípade krízových
a mimoriadnych situácií v regióne mohlo cez hlásiče podávať občanom dôležité správy. Zariadenie tak bude akousi

náhradou za starý a nefunkčný mestský rozhlas.
Samospráva chce systém zaviesť cez projekt ministerstva
vnútra na bezdrôtový miestny informačný systém. Realizovaný tak bude prevažne
z peňazí, ktoré by v prípade
úspešnosti projektu zafinancovalo ministerstvo. Predpokladané náklady projektu sú
od 350-tisíc do 400-tisíc eur.
Mesto by zaplatilo maximálne
päť percent z tejto sumy.
Peter Klimant
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Zlatomoravské školy privítali žiakov v novom školskom roku
V pondelok 3. septembra odštartoval nový školský rok
2018/2019. Mesto Zlaté Moravce je zriaďovateľom troch
základných škôl. Do ich lavíc dokopy zasadlo viac ako
tisíc školákov.
V zriaďovateľskej pôsobnosti
nášho mesta sa nachádzajú
základné školy (ZŠ) – ZŠ na
Mojmírovej ulici, ZŠ na Pribinovej ulici a ZŠ na Robotníckej
ulici. Počas prvého školského
dňa sme navštívili dve z nich
– Pribinku a Mojmírku.
Pribinka slávnostne privítala všetkých svojich žiakov
v priestoroch školskej telocvične, kde sa uskutočnil aj krátky
kultúrny program. Riaditeľka
školy Lenka Herdová popriala deťom v novom školskom
roku všetko dobré.
„Zaželajme si veľa úspechov,
aby školský rok 2018/2019 bol

ale zároveň mala svoju dušu,
otvorené srdce a hladiacie
ruky ako v dobrej rodine. Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok
2018/2019,“ povedala riaditeľka v závere svojho príhovoru.
Na Mojmírke sa vítanie školákov udialo priamo v ich triedach. Špeciálnej pozornosti
sa dostalo prváčikom, ktorých
triedy osobne obehla riaditeľka Viera Striešková. Rovnako
ako na Pribinke, ani tu sa nešetrilo dobrými prianiami.
„Želám našim prváčikom
aj starším žiakom, aby sa im
darilo, aby žali úspechy, či už

Primátor Dušan Husár na Pribinke.
plný zaujímavých projektov,
súťaží a hier. Aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo
spoločenských a športových
podujatí a úspechov, aby bol
školský rok pestrý, veselý, plný
nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka,
ktorý vás vypočuje, podporí,
pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby
naša škola, tak ako doteraz,
fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia,

v matematike, slovenskom jazyku ale aj v iných predmetoch. Aby sa cítili v našej škole
dobre, aby tu nadobudli veľa
kamarátstiev, aby sa snažili
učiť, aby im boli rodičia nápomocní. Želám im a rovnako
aj nám učiteľom, aby sme ten
školský rok úspešne doviezli
do koncoročnej stanice,“ zaželala riaditeľka Mojmírky.
Obe spomínané školy počas
prvého školského dňa navštívil aj primátor Dušan Husár.
Ten prvákov upozornil, že pre

Prváci Mojmírky.
nich nastáva nové obdobie
ich životov, plné povinností, no aj nových priateľstiev
a mnohých krásnych zážitkov.
Deviatakom poprial veľa úspechov v ich poslednom roku na
základnej škole. Zaprial im aj
to, aby nabrali odvahu a silu
a tie vedomosti, ktoré zameškali v niektorých ročníkoch,
aby si ich rýchlo doplnili, nech
sa môžu úspešne uchádzať
o ďalšie štúdium na stredných
školách. Zároveň všetkým žiakom, rodičom a pedagógom
zaželal veľa zdravia a veľa trpezlivosti. „Každý z rodičov má
tie ambície, aby ich deti boli
úspešné. Ja verím, že budú
a k tomu prajem vašim deťom
úspešný štart do nového školského roka,“ dodal.

Viac ako tisíc
školákov
Podľa informácií poskytnutých od Danuše Hollej, vedúcej
oddelenia školstva a sociálnych
vecí mesta, do lavíc základných
škôl patriacich pod našu samosprávu nastúpilo v tomto školskom roku 1 064 žiakov.
Najväčší podiel z nich navštevuje Mojmírku – 439 žiakov,
z nich je 60 v 1. ročníku. Pribinka odštartovala školský rok
so 429 žiakmi, z ktorých 44 sú
prváci. Najmenej žiakov hlási ZŠ
Robotnícka – 196. V prvom ročníku sa tu nachádza len 15 detí.
Táto škola má však otvorený aj
nultý ročník, v ktorom aktuálne
načerpáva základné vedomosti
9 žiakov.
Peter Klimant

Otvorenie školského roka na Mojmírke.
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Pri soche partizána sme si pripomenuli výročie SNP
Zlaté Moravce nezabúdajú. V utorok 28. augusta 2018
sa na Námestí hrdinov pri soche partizána uskutočnilo
spomienkové stretnutie pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP).
Podujatie pripravilo Mesto
Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. Zúčastnili sa ho
desiatky ľudí, medzi ktorými nechýbal poslanec NR
SR a vicežupan Nitrianskeho
samosprávneho kraja (NSK)
Marián Kéry a poslanec NSK
Milan Galaba.
Program začal o 15.00 hodine hymnou Slovenskej
republiky. Svoj príhovor tu
predniesol primátor Zlatých
Moraviec Dušan Husár. „Protifašistickým odbojom vyjadrili
naši predkovia pred 74 rokmi svoj odpor a protest proti
násiliu, vojnovému ničeniu,

proti ľudskému utrpeniu,
ktoré prináša každý vojnový
konflikt, každý totalitne či autoritatívne usporiadaný štátny systém. SNP predstavuje
najvýznamnejšie vystúpenie
demokratických síl proti nedemokratickému a netolerantnému režimu v slovenských dejinách,“ povedal.
Zároveň upozornil na nebezpečenstvo súčasnej doby,
v ktorej sa objavujú mnohí
politici, ktorí podľa neho verejne spochybňujú pravý význam SNP a svojím postojom
tak zavádzajú súčasnú mladú
generáciu.
Na stretnutí odzneli aj dve
básne – Červené ruže a SNP
v podaní recitátorky Tatiany

Marian Tomajko, Klaudia Ivanovičová a Dušan Husár
Kováčovej, ktorá bola zároveň
moderátorkou programu. Po
prednesení druhej básne sa
prítomní ľudia presunuli priamo k soche, kde prejavili úctu
padlým hrdinom položením
kvetinových vencov.

SNP v Zlatých
Moravciach
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, 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

Kostol v Prílepoch dostal darom relikviu mučeníka
Prílepský kostolík, ktorý je zasvätený k Povýšeniu Svätého Kríža, dostal vzácny dar. V nedeľu 16. septembra
2018, počas konania slávnostnej hodovej svätej omše,
bola farnosti venovaná relikvia blahorečeného mučeníka, saleziána, kňaza Titusa Zemana.

Relikviu farnosti venovali
Saleziáni. Obsahuje čiastočku
kosti mučeníka. V kostole je
natrvalo vystavená na čestnom mieste vedľa oltára.
Slávnostnú hodovú svätú
omšu celebrovali traja kňazi

- don Jozef Luscon zo Šaštína,
ktorý počas slávnosti podrobne opísal ťažký život mučeníka Titusa Zemana, don Juraj
Malý, rodák z Prílep a správca farnosti vdp. Peter Patúc.
Obetné dary priniesli k oltáru

v krojoch odetí členovia súboru Kolovrátok.
Blahoslavený Titus Zeman
bol slovenský rímskokatolícky kňaz, salezián. Narodil sa
v roku 1915 a zomrel v roku
1969. V čase prenasledovania cirkvi komunistickým režimom v Československu
v 50. rokoch 20. storočia sa
mu úspešne podarilo dvakrát
previesť skupinu bohoslovcov
cez štátne hranice do Talianska, kde mohli doštudovať
kňazstvo. Tretí pokus bol však
neúspešný.
Titus Zeman bol zatknutý
a odsúdený na 25 rokov väzenia, kde ho čakalo ťažké mučenie a ponižovanie. Plný trest
si ale neodsedel. Po trinástych
rokoch bol podmienečne
prepustený. Režim ho však aj

naďalej neprestajne sledoval.
Ťažký život vo väzení sa podpísal pod jeho zdravotný stav.
Na následky mučenia zomrel
ako 54-ročný. Blahorečený bol
30. septembra 2017.
Peter Klimant

Vystavená relikvia.
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Príbeh účastníka SNP: Zachránil svoju matku a netere
Koncom augusta sme si pripomenuli 74. výročie Slovenského národného povstania (SNP). To ukrýva v sebe
množstvo príbehov. Jeden z nich nám  vypovedali deti
podplukovníka Mikuláša Petroviča, ktorý ako mladý
účastník SNP pôsobil v lesoch v okolí Zlatých Moraviec.
Do redakcie nám zaslali list, ktorý si môžete celý prečítať:
„Znova tu boli výročia SNP
a oslobodenia – a s nimi aj
oživenie spomienok na ľudí,
ktorí žili medzi nami a boli
účastníkmi prípravy aj bojov
v povstaní proti Nemcom. Žijeme už v dobe, keď ja, ani
moje deti nepoznajú hrôzy vojny, hoci vo svete je aj
dnes množstvo konfliktov.
Pri pomyslení na niečo také
je človek ochotný podstúpiť všetko – len aby vojnu
nemusel sám prežívať. Moji
rodičia však vojnu zažili i prežili. A ako? Tí, ktorí bývajú
v Prievidzi na Starom sídlisku
si určite spomínajú na muža
v uniforme , na ktorého každý deň, keď išiel z práce, pokrikovali chlapci: „Ujo, máte
odznačiky?“, mal ich vždy pripravených vo vrecku niekoľko a s radosťou s nimi prehodil zopár slov.
Podplukovník Mikuláš Petrovič bol v 50. rokoch minulého storočia najskôr učiteľom, colníkom, neskôr vstúpil
do československej armády
a až do dôchodku pracoval
na Vojenskej správe v Nitre,
Partizánskom a Prievidzi. Popri práci neustále chodil na
rôzne besedy o SNP a podujatia pri významných výročiach. Nikdy sme sa ako deti
nespýtali, že ako to vlastne
bolo počas vojny. Raz, keď
už jeho vnúčatá spali poludňajším spánkom, sadli sme si
spolu k teplému čaju, ja som
bola veľmi zvedavá , a tak začal rozprávať.
Pomaly, sústredene a občas trhane, so zlomeným

hlasom. V roku 1944 sa podieľal pri príprave SNP ako
spojka v horách v okolí Skýcova, Zlatých Moraviec, popri rieke Hron. Skupina sa
volala Nevského. Bol mladý,
sotva 22-ročný. Noci a dni
neistoty, úzkosti a strachu
v lesoch ho sprevádzali po
celú dobu. Neustále myslel
na svojich blízkych, hlavne
matku, otca mu totiž hory
už vzali, keď mal 14 rokov.
Po návšteve viacerých partizánov v dedine niekto zradil a už v skorých ranných
hodinách bola obec Obyce
obsadená Nemcami.
Vtrhli aj do dvora jeho matky, musel sa rozhodnúť rýchlo, a tak sa schoval do otvoru
komína. Matka žila v dedinke Obyce, pri Zlatých Moravciach, aj s malými vnučkami. Zo svojho provizórneho
úkrytu v studenom komíne,
kde sa len-len roznožmo
udržal, počul, ako sa s priloženou zbraňou pýtajú matky a malých uplakaných detí:
,,Wo ist Partizan? Ty kaput!“
Musel zoskočiť a dal sa odvliecť sám. Nemohol predsa
dopustiť, aby mu pred očami
zavraždili matku a 2-3-ročné
netere! A to už zaslzili oči aj
mne. Tých, čo chytili ako zajatcov, hnali cez celú dedinu a keď boli mimo domov,
ľudia stáli popri ceste zvedaví, čo s nimi bude. Zrazu
ho niekto prudko schmatol
za košeľu a rýchlo sotil do
hlbšieho jarku pri ceste, kde
sa skotúľal a zostal nehybne
ležať. Bolo tam trochu blata

Mikuláš Petrovič, zdroj: rodina Petrovičová.
a voda, obával sa však, čo
i len hlavou pohnúť, čakal
ranu z nemeckého automatu. Zostalo ticho, ani nevedel, koľko času ubehlo.
Tento odvážny skutok bol
dielom miestneho lekára
židovského pôvodu, ktorý ho dobre poznal. V noci
ho odvliekol do domu, kde
ho schoval do truhlice v komore. Zavretý so strachom
počúval, či sa Nemci vrátia.
Keď mohol vyjsť z úkrytu, bol
ustráchaný, stuhnutý a mladý chlapec – so šedivými
vlasmi! V jeho očiach bolo
zrazu poznať isté uvoľnenie
z toho, že to mohol vypovedať aj niekomu ,,svojmu“.
Vieme, že pri výročiach
oslobodenia a SNP je takýchto príbehov na svetle
stále menej, no otca trápila
skutočnosť, že ani po 40 či
50 rokoch sa temer nič o ľuďoch z týchto miest odboja nedozvedel. Tento príbeh
bol preňho zo všetkých najdôležitejší, keďže si zachránil matku a malé netere. Zdĺhavé hľadanie a overovanie

svedkov – spolubojovníkov
spôsobilo, že aj ,,tzv. 255“ za
zásluhy v SNP si neužil, pretože po krátkej, zákernej chorobe pred 25 rokmi zomrel.
Ako podplukovník v dôchodku sa venoval verejnoprospešnej práci a aktívne sa zapájal do činnosti
v SZPB miestnej organizácie
v Prievidzi . Ovládal niekoľko
druhov športov a zúčastňoval sa ako priamy účastník
SNP pravidelne Bielej stopy
SNP v bežeckom lyžovaní.
Bol priamy, čestný, ale hlavne skromný, za čo si ho vážime a vďačíme za veľa, čomu
nás, štyri deti naučil, usmernil a vždy v tom nachádzal
podporu u našej matky. Mal
radosť, že sme sa narodili
v mierovej krajine a máme
všetko, o čom on len sníval.
Tešil sa, keď videl mladých
ľudí, čo si vedia tieto hodnoty ceniť. „Patrí mu náš obdiv,
spomienka a vďaka.“
Rodina Petrovičová,
syn Boris a Marian,
dcéry Zuzana a Terézia
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Stretnutie s rodinou Migazzi na nádvorí kaštieľa
„Cestovanie časom, Zlaté Moravce včera a dnes“ je
názov podujatia, ktoré si pre nás pripravilo Občianske
združenie Platan spoločne s Mestským strediskom kultúry a športu a pobočkou Ponitrianskeho múzea v Nitre
– Mestským múzeom v Zlatých Moravciach.
Konalo sa v sobotu 8.
septembra 2018 v popoludňajších hodinách na nádvorí kaštieľa Migazziovcov. V Zlatých Moravciach
sme si ním pripomenuli
Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa každoročne konajú v mesiaci
september. Ich základným
cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom
dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, čo
bol aj hlavný cieľ podujatia Cestovanie časom, Zlaté
Moravce včera a dnes.
V úvode programu sme
videli krátku scénku, v ktorej gróf sk a rodina Migazziovcov priblížila svoje

životné osudy. Marian Tomajko v prednáške hovoril
o historických míľnikoch
nášho mesta. Prednášku
mal i Imrich Finta, venovaná bola hradom v našom
okolí v modeloch. Na návštevníkov čakali i prehliadky po pamiatkach Zlatých
Moraviec – po priestoroch
múzea, mauzólea a šlo sa
i k hrobu Janka Kráľa. Na
záver programu boli pripravené vystúpenia združe ni a d o b ovej hu d by
Musicantica Slovaca a dobových šermiarov.
Súčasťou podujatia boli
i tvorivé dielne pod náz vom „ Pozri, čo dok á žem,“ o ktoré sa postaralo

„Rodina Migazzi“ v parku mauzólea.
Občianske združenie Platan. V nich si deti i dospelí
mohli skúsiť pletenie košíkov, tvorbu odznakov či
keramiky. V spolupráci so
speváckym súborom Zlatomoravčianka sa piekli domáce dobové koláče.
Cestovanie časom Zlaté
Moravce včera a dnes bolo

finančne podporené Nitriansk ym samosprávnym
krajom. Tvorivé dielne Pozri, čo dokážem, sa zrealizovali s finančnou podporou Mesta Zlaté Moravce.

Peter Klimant

Celoslovenské športové hry seniorov Bardejov 2018

V dňoch 14. augusta až 16.
augusta 2018 hostil Bardejov
seniorov Jednoty dôchodcov
Slovenska (ďalej JDS) v poradí už na XXI. ročníku Celoslovenských športových hier seniorov JDS-Memoriál Kamila
Vajnorského. Celoslovenských

ŠH 2018 sa zúčastnilo 152 súťažiacich športovcov z 8 krajov
Slovenska a ako hostia bolo
prizvané: družstvo z Olomouca, Česká republika a družstvo
z Gorlice, Poľská republika.
Súťaže sa uskutočnili v areáli gymnázia a ZŠ v Bardejove

na atletickej dráhe, ihrisku,
telocvični a v mestskej 25 m
novo rekonštruovanej krytej
plavárni. Súťažilo sa vo vybraných atletických (beh na 60 m,
vrh guľou, hod granátom do
diaľky) a plaveckých disciplínach (50 m voľný spôsob, 50 m
prsia), ako i v hode granátom
na cieľ, streľbe zo vzduchovej
pušky, stolnom tenise, kopoch
na bránku a v šachu. Pretekári mohli súťažiť maximálne
v troch disciplínach. Športovci boli rozdelení do 4 kategórií podľa veku, osobitne ženy
aj muži.
Nitriansku župu reprezentoval v rámci 14 členného družstva i člen Jednoty dôchodcov v Zlatých Moravciach

Vladimír Holečka, ktorý získal
zlatú medailu v behu na 60 m
(M3-muži nad 70 rokov).
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 historického centra mesta
Bardejov, Bardejovských kúpeľov so skanzenom ľudovej
architektúry v prírode a dreveného kostolíka v neďalekom
Hervatove.
Helena Holečková,
Jednota dôchodcov,
ZO Zlaté Moravce
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V Mestskom múzeu sa varil slivkový lekvár
Tradícia varenia slivkového lekváru sa pomaly vytráca
z našich domácností. Pobočka Ponitrianskeho múzea
v Nitre - Mestské múzeum v Zlatých Moravciach sa ju
preto snaží pravidelne koncom leta oživovať. Na nádvorí kaštieľa sa v utorok 11. septembra 2018 konalo
Slivkobranie.
Toto podujatie pripravilo
mestské múzeum v spolupráci s Občianskym združením
Babička zo Zlatých Moraviec.
Varenie tradičného slivkového
lekváru začalo o 10.00 hodine. Spojené bolo, samozrejme, i s jeho ochutnávaním.
Zamaškrtiť si prišlo niekoľko
desiatok ľudí, medzi ktorými
boli najmä žiaci zlatomoravských základných škôl.
„Kvalitný a chutný slivkový lekvár nie je jednoduché

pripraviť. V súčasnosti sa na
jeho prípravu používajú všetky druhy sliviek pozberané
zo stromu, ale i popadané na
zem. V minulosti to však tak
nebolo. Na jeho prípravu sa
používali len slivky, z ktorých
sa dala ľahko vylúpnuť kôstka. Nikdy sa nepoužívali tie,
ktoré spadli na zem prirodzeným spôsobom. Okolo stromu sa rozprestierali plachty,
do ktorých sa plody zo stromu striasli,“ hovorí Ľubica

Packová-Zahradárová z Ponitrianskeho múzea.
Po vykôstkovaní sa vložili do
medeného kotla a uviedli sa
do varu. Miešali sa drevenými varechami, alebo krídlovými miešadlami. „Lekvár sa
varil približne 10 – 12 hodín
a nepridával sa do neho cukor

ako dnes. Po uvarení sa dával
do hlinených, drevených alebo slamených nádob, ktoré
sa zakryli plátennou handrou
a obviazali sa motúzom. Dnes
je tento spôsob uskladnenia
nahradený sklenenými pohármi s viečkom,“ dodala.
Peter Klimant

(Cairina moschata), ktorá sa
vyskytuje v Amerike.
Pred niekoľkými rokmi
v mestskej časti Hostianskeho potoka naz ý vaný
Zlatňanka bola v kŕdli kačíc divých objavená kačica
mandarínska (Aix galericulata), ktorá pochádza z chovu
pána Haláka a v tejto časti
vodného toku sa stala raritou. V tom čase mu z chovu uletel aj káčer, ktorý je
najkrajšie sfarbenou kačicou
na svete. Na Slovensku ho
nájdeme v zoologických záhradách.
Ako pán Halák hovorí –
z chovu občas unikne nejaká kačica. Stáva sa, že
prelietavajúce divé kačice
dokážu zlákať na slobodu
domáce kačice. Takto mi
minulý rok unikli tri kačice
biele mandarínske, ktoré už
prežili zimu vo voľnej prírode. Zaujímavosťou tohto

druhu kačíc je, že sa nepária
s inými druhmi kačíc.
V súčasnosti na Zlatňanke možno pozorovať americkú pekinskú kačicu (Anas
platyrhynchos domesticus),
ktorá nepochádza z chovu pána Haláka. Prilietava
v kŕdli kačíc divých do najrušnejšej časti potoka v čase
ich prikrmovania domácimi
obyvateľmi, ale aj návštevníkmi tejto prírodnej lokality.
Kedysi na Zlatňanke nebývali kačice. Dnes tu žije
takmer 50 kačíc divých, kde
nachádzajú dostatok živočíšnej a rastlinnej potravy
a v okrajových častiach nedotknutej prírody potoka so
starými bútľavými stromami
aj vhodné životné podmienky pre hniezdenie.

Kačica biela na Zlatňanke
Chovom rôznych druhov okrasných vtákov sa dlhé roky
zaoberá Ing. Ján Halák zo Zlatých Moraviec. Začínal kačicami divými, ktoré neskôr vypúšťal do voľnej prírody
a v súčasnosti jeho zásluhou žije na našich vodných tokoch množstvo udomácnených kačíc divých.

Na Slovensku sa chovom
kačíc zaoberá veľa milovníkov vtáctva, pre jeho nenáročnosť, úžitkovú a šľachtiteľskú činnosť. Táto záslužná
práca prináša veľa zaujímavostí pri poznávaní tohto

druhu vtáctva a vytváraní
vhodného prírodného prostredia pre život v zajatí. Z kačice divej (marcovky) (Anas
platyrhynchos) pochádzajú všetky plemená kačíc
okrem kačice pižmovej divej

Anton Kaiser
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Zlatomoravecké folklórne slávnosti 2018
Zlatomoravecké folklórne slávnosti sa konali už po
štvrtýkrát, tak ako je tradíciou, poslednú augustovú
nedeľu. Tento rok sa však pre avizované chladné a nepriaznivé počasie rozhodli organizátori presunúť podu
jatie z amfiteátra mesta Zlaté Moravce do sály MSKŠ.

Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je spojiť moravecké folklórne telesá, ktoré
sa zaoberajú prezentáciou
ľudovej piesne, tanca, venujú sa hre na ľudové nástroje
a svojou činnosťou prispievajú k zachovaniu javov tradičnej ľudovej kultúry. Hlavný
organizačný tím v súčasnosti
tvoria Barbora Rajtárová, Katarína Patúcová a Jakub Cibira
v spolupráci s Mestom Zlaté
Moravce a MSKŠ a s pomocou rodiny, kamarátov – folkloristov.
Programu v sále MSKŠ predchádzalo slávenie sv. omše
o 11.00 hod. v Kostole sv. Michala Archanjela za sprievodu
ľudovej hudby FS Inovec. Pri
tejto príležitosti sa veriaci, ale
aj účinkujúci obliekli do kroja.
„Pri muzike na gazdovskom
dvore“, taká bola hlavná téma
folklórnych slávností, ktoré začali o 15.00 hod. Každý ročník
sa vždy tešil jednému či dvom
hosťom, ktorí svojím programom spestrili podujatie, ale
pritom zapadli do konceptu
témy podujatia. Tohtoročným
hosťom bola Folklórna skupina Sliačanka z Liptovských
Sliačov. Jej vznik sa datuje
od roku 1932, kedy učiteľka

Bronislava Kubánková (matka Juraja Kubánku) založila
tanečno-spevácku skupinu.
Okrem javiskovej prezentácie sa zameriava aj na udržiavanie zvykov a tradícií počas roka, a hlavnou mierou
sa podieľa na šírení ľudovej
kultúry v rodnej obci. Usporadúva fašiangy, vynášanie
Murieny, Máje, jánske spevy,
vianočné programy, spievanie na svadbách i pohreboch.
Poslaním kolektívu je okrem
tradícií uchovať aj sliačanský
kroj, ktorý má mnoho typov
a kombinácií. Veľmi dôležitým
článkom práce folklórnej skupiny je zachovanie tanečného
štýlu a pôvodných piesní.
Okrem Sliačanky sa programu zúčastnili domáce folklórne telesá – DFS Zlatňanka, FS Inovec, SSk Trnky, FSk
Kolovrátok, FSk Zlatomoravčianka a FSk Chyzerovčanka.
Novinkou tohto ročníka bola
výstava výtvarných prác žiakov základných škôl zo Zlatých Moraviec na tému „Tradičný odev včera a dnes.“
Práce boli vystavené vo vestibule MSKŠ a mnohé z nich
zachytili jedinečnosť odevu,
ktorý si obliekali naši predkovia.

K folklórnym slávnostiam
už neodmysliteľne patrí aj
jarmok ľudových remesiel.
Ten sa ale tento rok kvôli
nepriaznivému počasiu nekonal. Avšak aspoň stánok
Párance starej mamy, ktorý
bol umiestnený na nádvorí
kaštieľa Migazziovcov, poskytol teplé občerstvenie nielen
účinkujúcim, ale aj divákom.
Na záver by som chcela
poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomáhali a podieľali sa na organizácii festivalu. Ďakujem
Mestu Zlaté Moravce – pánovi primátorovi, ktorý sa aj
osobne zúčastnil programu

a účinkujúcim udelil pamätné
listy a malé darčeky, Mestskému stredisku kultúry a športu, ktoré nám vyšlo v ústrety hlavne v prípravnej fáze
podujatia, firme VODOSTAV,
NOV – informačné a pokladničné systémy, TESCO, Waste
recycling, Rechtys, KTL, JN
reklama, Data Note a ostatné Bohu známe osoby, ktoré
nechcú byť menované. Bez
nich by nebolo možné podujatie zorganizovať. Ďakujeme
a už teraz sa tešíme na ďalší
ročník!

Barbora Rajtárová

Dovidenia prázdniny
v Prílepoch
V mestskej časti Prílepy sa aj tento rok deti a ich rodičia
spoločne rozlúčili s letnými prázdninami pekným športovým popoludním pod názvom Dovidenia prázdniny.

Podujatie sa uskutočnilo
v piatok 31. augusta 2018 v prílepskom parku v popoludňajších hodinách. Zorganizoval
ho Občiansky výbor Prílepy
so speváckym súborom Kolovrátok za podpory primátora mesta Zlaté Moravce Dušana Husára.
Pre malých aj veľkých boli
pripravené rôzne zaujímavé
športové súťaže. Deti si mohli
zmerať sily v pretekoch na

bicykloch či v skákaní vo vreci.
Na programe však boli i trošku
netradičnejšie disciplíny, ktoré
otestovali zručnosti detí. Súťažilo sa na príklad aj v pribíjaní
klincov na drevenú dosku.
Všetci zúčastnení športovci
boli za svoje výkony odmenení medailami a sladkosťami. Na záver podujatia bola
pripravená veľká spoločná
opekačka.
Peter Klimant
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Gymnázium Janka Kráľa privítalo žiakov základných škôl
Na pôde Gymnázia Janka Kráľa (GJK) sa vo štvrtok 20.
septembra 2018 zišli žiaci základných škôl z nášho mesta
i okolia, aby tu ukázali svoje vedomosti na jubilejnom 5.
ročníku súťaže pod názvom – Brána jazykov otvorená.
Škola súťaž vytvorila ako
vlastný projekt, ktorý študenti spoločne s učiteľmi cudzích
jazykov pripravujú pre žiakov
základných škôl. „Tento projekt robíme pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý
sa slávi v celej Európe dňa 26.
septembra. Cieľom súťaže nie
je preverovať vedomosti žiakov, je to skôr zamerané na
ich zručnosti,“ vysvetľuje Viera

Mihalková, učiteľka z GJK.
Súťaže sa zúčastnilo 31 tímov zo 16 škôl zo Zlatých Moraviec a širokého okolia. Šlo
o doposiaľ najvyššiu účasť,
akú táto súťaž od svojho vzniku zaznamenala. Súťažilo sa
v školskej telocvični, kde na
žiakov čakali jednotlivé stanovištia. „Riešili tam úlohy z anglického, nemeckého i ruského jazyka. Boli tam aj úlohy

zamerané na vedomosti o Európe, o európskych štátoch či
úlohy z histórie a kultúry,“ hovorí ďalej pedagogička.
Pri stanovištiach nestáli učitelia, ale študenti, ktorí súťažným tímov vysvetľovali, čo
majú robiť a zároveň hodnotili
priebeh súťaže. Na záver bolo
každé jedno zúčastnené družstvo ocenené, čo malo slúžiť
k ich ďalšej motivácii.
„Musím povedať, že som
s priebehom akcie veľmi spokojná. Veľmi pozitívne hodnotím prístup študentov. Oni
hodnotia a majú ten pohľad
z druhej strany, ako pracujú

Šarkaniáda v Materskej škole Štúrova
Naši najmenší z Materskej školy Štúrova v Zlatých Moravciach už načerpali tú pravú jesennú atmosféru. Ako?
Vďaka pestrým, rôznofarebným šarkanom, ktoré krásne vyzdobili celý dvor škôlky. Vyrobili ich deti spolu so
svojimi rodičmi.
Slnečné a veterné popoludnie – čo viac sme si mohli
priať, aby sme mohli odštartovať jesennú šarkaniádu v našej
materskej škole.
Dvor materskej školy nám
celý tretí septembrový týždeň
zdobili šarkany od výmyslu
sveta. Naši škôlkari ich spolu
s rodičmi vyrábali a priniesli
do škôlky ozaj krásne výtvory,

za ktoré boli odmenení diplomom. ...a tá radosť v očiach
detí, keď zavial ten správny
vietor a šarkan vzlietol...
Šarkany, vietor, slnko, hudba,
tanec – šarkaniádou sme odštartovali akcie v našej materskej škole v novom školskom
roku 2018/2019.
Ivana Micheličová,
MŠ ŠTÚROVA

aj tí učitelia. Veľmi pozitívne
hodnotím aj učiteľov, ktorí sem prišli a deti pripravili, zostavili tímy. Dochádza tu
k peknej výmene skúseností medzi nimi, a to sa všetko
deje v priateľskom duchu, nie
ako na olympiádach, kde sa
súťažiaci zavrie za dvere a učiteľ je mimo. Tu sú učitelia pohromade, dostanú k tomu aj
propagačné materiály a dochádza k výmene skúseností,“
povedala na záver spokojná
Mihalková.

Peter Klimant
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora Mesta Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby  primátora mesta:
$ Marta Balážová, MVDr.,
53 r., SZČO, nezávislá kandidátka

$ Ivan Debnár, Ing., 55 r.,
špecialista pre odhaľovanie

protispoločenskej činnosti, Sloboda a Solidarita,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické
hnutie, Občianska konzervatívna strana

$ Dušan Husár, PaedDr.,
60 r., primátor, SMER – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
$ Viliam Slávik, 50 r., dôchodca, Strana tolerancie a spolunažívania

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
Mesto Zlaté Moravce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa
jednotlivých volebných obvodov:

 Volebný obvod č. 1
$ Marta Balážová, MVDr.,53 r.,
SZČO, nezávislá kandidátka
$ Jakub Biely, 23 r., predajca,
pokladník, Kotleba – ľudová
strana Naše Slovensko
$ Oliver Boďo, Mgr., 48 r., administratívny pracovník, nezávislý
kandidát
$ Marta Eckhardtová, Ing.,
MPH, 62 r., dôchodkyňa, SMER
– sociálna demokracia
$ Denis Francík, Mgr., 27 r.,
konateľ, nezávislý kandidát
$ Milan Galaba, Mgr., 54 r., vedúci odboru školstva, SMER –
sociálna demokracia
$ Štefan Halgaš, PaedDr.,
43 r., riaditeľ školy, SMER – sociálna demokracia
$ Milan Kabát, Ing., 44 r.,
technik, Sloboda a Solidarita,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana
$ Miloš Kunský, Ing., 57 r., vedúci výrobnotechnického úseku, SMER – sociálna demokracia
$ Koloman Mandák, PhDr., 56
r., technik, nezávislý kandidát
$ Ľuboš Orolín, Ing., 34 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát

$ Ľuboš Pavlov, Ing., PhD., 32 r.,
výskumný pracovník, SME RODINA – Boris Kollár
$ Marek Pecho, Ing., 33 r., technický pracovník, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana
$ Pavol Petrovič, PaedDr., 36 r.,
učiteľ, nezávislý kandidát
$ Peter Rakovský, Mgr., 26 r.,
právnik, Sloboda a Solidarita,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana
$ Ivona Vicianová, PharmDr.,
JUDr., 53 r., farmaceutka, právnička, nezávislá kandidátka
$ Miroslav Záchenský, 59 r.,
živnostník, SMER – sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí
6 poslancov.

 Volebný obvod č. 2
$ Erich Borčin, Ing., 51r., vedúci krajského odboru výstavby,
SMER – sociálna demokracia
$ Michal Cimmermann, JUDr.,
33 r., právnik, nezávislý kandidát
$ Ida Ďurčeková, PaedDr., 60 r.,

učiteľka, SMER – sociálna demokracia
$ Stanislav Ivanovič, 58 r., vedúci kina, SMER – sociálna demokracia
$ Klaudia Ivanovičová, PaedDr.,
54 r., manažérka kultúry, nezávislá
kandidátka
$ Eva Jakubovičová, 78 r., dôchodkyňa, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana
$ Andrea Jenisová, 36 r., účtovníčka, SMER – sociálna demokracia
$ Ján Kocian, 46 r., robotník,
SMER – sociálna demokracia
$ Erika Kukučková, Mgr., 47 r.,
radkyňa, SMER – sociálna demokracia
$ Ivan Madola, 47 r., logista,
SMER – sociálna demokracia
$ Martin Raček, JUDr., 27 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, nezávislý kandidát
$ Jozef Rafael, 50 r., robotník,
Strana tolerancie a spolunažívania
$ Mikuláš Rosol, Ing., 59 r., chemik, Slovenská národná strana
$ Viliam Slávik, 50 r., dôchodca, Strana tolerancie a spolunažívania
$ Patrik Svetlanský, Ing., 48 r.,
pracovník stravovacích služieb,
nezávislý kandidát
$ Pavel Šepták, Mgr., 63 r., advokát, SMER – sociálna demokracia

$ Roman Šíra, Mgr., 48 r., živnostník, nezávislý kandidát
$ Marián Štetka, Ing., 46 r., očný
optik, SPOLU – občianska demokracia
$ Denisa Uhrinová, Mgr., 39 r.,
sociálna pracovníčka, nezávislá
kandidátka
$ Michal Zölder, Ing., 50 r., manažér výroby, SMER – sociálna
demokracia
Vo volebnom obvode sa volí
9 poslancov.

 Volebný obvod č. 3
$ Ivan Debnár, Ing., 29 r., finančný špecialista, Sloboda
a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana
$ Anna Pacalajová, Ing., 52 r.,
samostatná odborná referentka, SMER – sociálna demokracia
$ Monika Tižňovská, 43 r., hlavná referentka, nezávislá kandidátka
$ Jozef Tonkovič, 68 r., dôchodca, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí
1 poslanec.

 Volebný obvod č. 4
$ Marek Holub, Ing., 37 r., vedúci reaktorového bloku, SMER
– sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí
1 poslanec.
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Vážení priatelia, milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám
predstavil môj volebný
program, ktorý som vypracoval
na základe skúseností zo štvorročného pôsobenia v mestskom zastupiteľstve, či zo štúdia
fungovania iných miest a obcí.
Jeho obsah do veľkej miery
ovplyvnili podnety občanov
na ktoré som sa snažil reagovať.
V texte som sa zameral hlavne
na problematiku, ktorá neznesie odklad pretože bola dlhodobo prehliadaná. Domnievam
sa, že môj volebný program je
obrazom toho, ako by mal v súčasnej dobe zástupca občanov
v našom meste konať a myslieť.
Nevidieť v projektoch problémy, ale výzvy. Neodkladať ich
riešene, ale byť aktívny, inovatívny. Treba však zdôrazniť, že
jeho samotná realizácia bude
závisieť od vôle a zloženia
poslaneckého zboru aj od vedenia mesta.

Zapojenie občanov
do fungovania
samosprávy
Každé zasadanie mestského
zastupiteľstva bude nahrávané
na kameru a online vysielané na
internete.
Nielen politici, ale aj občania
majú plné právo rozhodovať
o tom, kam putujú naše spoločné peniaze. Navrhnem aby
mesto vyhradilo časť rozpočtu
na projekty, o ktorých budú občania rozhodovať hlasovaním.
Každý občan mesta či občianske združenie bude mať možnosť tieto projekty navrhovať
a vyhodnocovať.
Občania majú právo prejaviť
svoj názor aj mimo volieb preto
navrhnem vytvorenie platformy na prieskum verejnej mienky v dôležitých otázkach života
v meste.
Občania majú právo hodnotiť fungovanie mestského úradu preto navrhnem zavedenie

služby „STAFFINO“ prostredníctvom ktorej budú môcť po
každej návšteve úradu rýchlo
a jednoducho ohodnotiť ako
boli spokojní.

Stop vyľudňovania
Zlatých Moraviec
Zlaté Moravce sú žiaľ mestom
kde mladým nezostáva nič iné,
ako sa zadĺžiť na 20 či 30 rokov.
Väčšine to však nie je po vôli
a ako ukazujú dáta z Eurostatu,
vyše 80 % ľudí vo veku od 20 do
29 rokov žije s rodičmi. Navrhnem aby mesto začalo stavať
MESTSKÉ NÁJOMNÉ BYTY – po
vzore iných miest (Nitra, Šaľa,
Prievidza).
Mladé rodiny opúšťajú naše
mesto aj pre nedostatok dostupného bývania. Tento trend
sa dá zastaviť predajom mestských pozemkov za symbolickú cenu. Z toho dôvodu navrhnem aby mesto ponúklo svoje
pozemky pre mladé rodiny, ktoré sa chcú usadiť v našom meste samozrejme za zmluvne dohodnutých podmienok (napr.
povinnosť do 2 rokov postaviť
dom, obmedzenie ďalšieho
predaja).
Demografická krivka nášho
mesta je hrozivá patríme k mestám s najvyšších úbytkom obyvateľstva. Z toho dôvodu navrhujem polovičnú sadzbu dane
z nehnuteľností len pre mladé
rodiny s trvalým pobytom pri
narodení (vrátenie polovici zaplatenej dane).
Zvýšenie rodičovského bonusu 111,- eur pri narodení 1. dieťaťa len pre rodičov s trvalým
pobytom.

Parkovacia politika
Všetky slovenské mestá skúšajú rôzne riešenia problému
s parkovaním. Zatiaľ bez väčšieho úspechu. Mesto Zlaté Moravce je asi jedinou samosprávou, ktorá tento problém úplne

ignoruje. Navrhnem spoplatnenie širšieho centra pre návštevníkov nášho mesta (nie pre
obyvateľov).

Efektívne
hospodárenie
mesta
Zlaté Moravce míňajú svoje obmedzené prostriedky
nehospodárne. Príkladom sú
štyri mestské bytovky na ul.
1 Mája, kde je v súčasnosti 92
nájomných bytov. Z čoho je
pod platnou zmluvou iba 31
bytov, zvyšok, teda 60 bytov,
má zmluvu neplatnú (bývajú
na čierno) a 1 byt je voľný. S 28
neplatičmi má mesto uzatvorené splátkové kalendáre, ktoré však ¾ nedodržuje. K mesiacu apríl 2018 bol vo výške
94.509, 62 EUR za nájomné
a za odpad 33.837, 85 EUR.
Ďalší dlh eviduje Službyt Zlaté
Moravce vo výške 185.761, 57
EUR. Spolu sa nám dlh šplhá
na 314.109,04 EUR.
Navrhnem vysťahovanie
všetkých neplatičov. V prípade
zhody s ostatnými poslancami
aj predaj bytoviek do súkromných rúk za cenu ustanovenú
znalcom, ktorý by odbremenil
mesto od starostlivosti a zabezpečil platobnú disciplínu
svojich nájomníkov.
Navrhnem regulovanie

dávky v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu (mesta) pre najmenej
prispôsobivých obyvateľov
daných lokalít, z ktorej môže
samospráva strhávať nájomné a zvyšok prerozdeľovať vo
forme stravných lístkov alebo
potravín.

Zlepšenie
bezpečnosti na ul.
1 Mája a v mestskej
časti Chyzerovce
Navrhnem vykupovanie
opustených ako aj problematických pozemkov resp. domov
v mestskej časti Chyzerovce
a za účelom ich následného
predaja na výstavbu rodinných
domov.
Navrhnem vybudovanie kamerového systému na ul. 1.
Mája a v mestskej časti Chyzerovce, ktorý bude slúžiť na
odhaľovanie a prevenciu páchania priestupkov, trestných
činov či vandalizmu alebo
predaja drog a zároveň podporím vznik „Susedských hliadok“ v meste ako účinný nástroj
v boji proti kriminalite.
JUDr. Michal Cimmermann
(PR) – Za obsah a fotografie
zodpovedá objednávateľ  
tejto politickej inzercie 50/2018
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov a stĺpov
verejného osvetlenia vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od
01.01.2017 vyhlasuje ponuku
na prenájom nasledovných
nebytových priestorov a stĺpov verejného osvetlenia vo
vlastníctve mesta formou
priameho prenájmu:
l stĺpy verejného osvetlenia
nachádzajúce sa v k.ú. Zlaté
Moravce, za účelom umiestnenia reklamných stavieb
(o rozmere 1200 mm x 300
mm), a to konkrétne nasledovné stĺpy:
Továrenská ulica: stĺp č. 221 ks, stĺp č. 19 – 1 ks, stĺp č.
18 – 1 ks,
Počet reklamných stavieb:
3 ks.
l nebytové priestory o výmere 89,10 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným
číslom 444, na Sládkovičovej
ulici č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely
1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce,
účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: maloobchod, služby, reštauračné
zariadenia.
l nebytové priestory o výmere 22,34 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným
číslom 1330 (Administratívna
budova), na Ul. Hviezdoslavova č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“,

č. parcely 1129/2 o výmere
1211 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
zapísanej na Okresnom úrade
Zlaté Moravce, katastrálnom
odbore, okres Zlaté Moravce,
k. ú. Zlaté Moravce na LV č.
3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov:
kancelária na administratívne
účely, služby.
l nebytové priestory o
výmere 22,34 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1330 (Administratívna budova), na Ul.
Hviezdoslavova č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN
registra „C“, č. parcely 1129/2
o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria), zapísanej na
Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453,
účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: kancelária na administratívne
účely, služby.
l nebytové priestory o výmere 88,00 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným

číslom 3282, na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely
2606/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté
Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia
prenajímaných nebytových
priestorov: skladové priestory, priestory na výrobné účely, servisy a dielne.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa
25.10.2018 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemkov získate na úradnej tabuli
a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, (Mestský úrad; Predaj, prenájom), prípadne na
č. telefónu 037/6923922 (Oddelenie majetkovo – právne
MsÚ Zlaté Moravce).

PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

Program
KINA TEKOV
n HASTRMAN - 8.- 9. 10.
2018 - pondelok 19.00, utorok
18.00 – 4 € a 5 €
n TAJOMSTVO DOMU
S HODINAMI - 11.- 12. 10.
2018 - štvrtok 18.00, piatok
19.00 – 4 € a 5 €
n PRINCEZNÁ A DRÁČIK 12. a 14. 10. 2018 - piatok 17.00,
nedeľa 16.00 – 4 € a 5 €
n ZLÉ ČASY V EL ROYALE - 13.- 14. 10. 2018 – sobota
19.00, nedeľa 18.00 – 4 € a 5 €
n PRVÝ ČLOVEK - 16.- 17.
10. 2018 - utorok 19.00, streda
18.00 – 4 € a 5 €
n HALLOWEEN - 18.- 19.20. 10. 2018 - štvrtok 18.00,
piatok 19.00, sobota 20.00 –
4€a5€
n PIADINÔŽKA - 19.- 20.
10. 2018 - piatok 17.00, sobota
16.00 – 4 € a 5 €
n KRÁLI ZLODEJOV - 20.
a 23.- 24. 10. 2018 - sobota
18.00, utorok 19.00, streda
18.00 – 4 € a 5 €
n HOTEL TRANSYLVÁNIA
3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA - 21. 10. 2018 - nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n JOHNNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE - 25.26.- 27. 10. 2018 - štvrtok 17.00,
piatok 18.00, sobota 19.00 – 4
€a5€
n TOMAN - 25.- 26. 10. 2018
- štvrtok 19.00, piatok 20.00 –
4€a5€
n KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA - 27.- 28. 10. 2018 - sobota
17.00, nedeľa 17.00 – 4 € a 5 €
n PO ČOM MUŽI TÚŽIA 28.- 29. 10. 2018 - nedeľa 19.00,
pondelok 18.00 – 5 €
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Mestské stredisko kultúry
a športu, Zlaté Moravce
Program na mesiac október

n 4. október 2018 o 17.00 hod. (vo štvrtok) hudobno-zábavné podujatie pre deti pod názvom Smejko a Tanculienka,
vstupné v predpredaji – 9 eur,
n 7. október 2018 o 16.00 hod. (v nedeľu) kultúrne podu
jatie pod názvom „Objavujeme talenty“ v obradnej sále MSKŠ
Zlaté Moravce, vstup voľný,
n 10. október 2018 o 16.00 hod. (v stredu) koncert Pressburger Klezmer Band v divadelnej sále MSKŠ , vstupné 5 eur,
n 13. október 2018 o 15.30 hod. (v sobotu) kultúrny
program k Mesiacu Úcty k starším. V programe vystúpi Kysucská
Vrchárska heligónka a moderátor Štefan Hruštinec. Vstup voľný.

Pripravujeme:
n 11. november 2018 o 16.00 hod. (v nedeľu) hudobný
program pre deti Miro Jaroš v divadelnej sále MSKŠ, vstupné
10 eur,
n 14. november 2018 o 18.00 hod. (v utorok) – divadelné
predstavenie „Umenie vraždy“ v divadelnej sále MSKŠ.
Spracovala: Klaudia Ivanovičová

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
51/2018
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Október 2018

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 deratizácií, vychádzajúc z potreby koordinácie (zníženie počtu
hlodavcov, najmä potkanov), nariaďuje celomestskú
jesennú deratizáciu od 1. októbra do 31. októbra 2018.
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
majú zo zákona povinnosť
deratizovať v objektoch a na
verejných priestranstvách,
ktoré sú ich majetkom, alebo ich spravujú. Podnikatelia

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. 2018 do
31. 10. 2018. 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

OZNAM - termín na podanie žiadosti  o dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý
pobyt na území mesta Zlaté Moravce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Zlaté Moravce, alebo poskytujú
služby obyvateľom mesta Zlaté Moravce, že termín na podanie
žiadosti o dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na verejnoprospešný účel na rok 2019 je do 31. októbra 2018.
Podrobnosti k dotáciám nájdete na nasledovnom odkaze:
https://www.zlatemoravce.eu/dotacie.html
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