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V tomto čísle:
Rekonštrukcia
budovy ZUŠ-ky
Priestory budovy zlatomoravskej ZUŠ-ky na Župnej ulici
prešli rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej účelom bolo zníženie energetickej náročnosti.
Škola sa tak po novom môže
pochváliť moderným vykurovacím systémom i novým
osvetlením.
Čítajte na strane 3

Návšteva na
židovskom cintoríne
Na židovskom cintoríne
v Zlatých Moravciach bolo rušno. Toto pietne miesto prišli navštíviť členovia židovskej organizácie z Bratislavy, aby na
vlastné oči videli priebeh jeho
rekonštrukcie.
Čítajte na strane 5

Jesenná paráda
na Pribinke
Na Základnej škole Pribinova 1 zažili deti, rodičia, učitelia i priatelia školy netradičné
popoludnie v duchu ľudových
zvykov, spojených s jesenným
obdobím.
Čítajte na strane 6

Dušan Husár, Ružena Štiftová

Mesiac úcty k starším v Zlatých Moravciach
Október je Mesiacom úcty k starším. Toto obdobie nám pravidelne pripomína, aby sme si uctili skôr
narodených ľudí a dali im najavo svoju náklonnosť. Na to sa nezabudlo ani v Zlatých Moravciach.
V našom meste sa konalo už tradičné podujatie.
Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším sa v sobotu 22. októbra
2016 o šestnástej hodine uskutočnil kultúrny program v divadelnej sále Mestského strediska
kultúry a športu (MSKŠ). Podujatie pre našich seniorov pripravilo mesto v spolupráci s MSKŠ.
„Pre nás v produktívnom veku je
svätou povinnosťou uctiť si vaše
šediny, uctiť si vašu prácu, ktorú
ste v prospech vašich rodín, vašich detí a spoločnosti vykonali,“

Volejbalový turnaj
Po roku sa u nás opäť bojovalo vo volejbale o pohár mesta Zlatých Moraviec. Turnaja
sa zúčastnili aj viaceré tímy zo
zahraničia.
Čítajte na strane 11

povedal seniorom na začiatku
podujatia primátor Dušan Husár. „Ja vám prajem veľa zdravia
a aby tých šedín menej pribúdalo.
Hlavne však veľa toho zdravia vám
prajem,“ zaprial seniorom.
V rámci programu sa predstavila známa slovenská heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková,
ktorá svojou hrou na heligónku
a čistým spevom patrí medzi elitu slovenského folklóru. Vystúpil
aj zlatomoravský folklórny súbor
Inovec, ktorý predviedol svoje
tanečné umenie. Na konci celej
akcie bol každý prítomný senior
obdarovaný kvetom.

Jubilanti dostali dary

Vlasta Mudríková

Ešte pred začiatkom kultúrneho programu, v dvojhodinovom
predstihu, sa v obradnej sále
MSKŠ uskutočnilo slávnostné posedenie pre pozvaných seniorov
zo Zlatých Moraviec, ktorí v tomto roku slávia životné jubileum.
Medzi pozvanými boli 80-roční,

85-roční a dokonca i jedna 95-ročná Zlatomoravčanka.
Všetci zúčastnení dôchodcovia
si z rúk primátora Dušana Husára
prevzali finančný dar, kvety a spomienkové predmety. „Je to pekná pozornosť pre dôchodcov,“
skonštatovala 85-ročná Helena
Koniarová, ktorá všetkým oslavujúcim seniorom praje k ich výročiu najmä veľa zdravia. Slávnostné
stretnutie sa páčilo aj 80-ročnej
Alžbete Margusovej, ktorá taktiež vyslovila prianie pre všetkých jubilantov. „Veľa, veľa zdravia a spokojnosť v rodinách. Aby
sme si ešte požili na tomto svete,“
povedala.
Mesiac október bol vyhlásený
Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac
úcty k starším v decembri roku
1990. Odvtedy si pravidelne počas tohto obdobia pripomíname
úctu k skôr narodeným nielen na
Slovensku, ale po celom svete.
Peter Klimant
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Stretnutie dôchodcov z Domu opatrovateľskej služby
Aj seniori z Domu opatrovateľskej služby oslávili Mesiac úcty
k starším. V zlatomoravskom Centre voľného času si spoločne
posedeli pri kultúrnom programe, ktorý si pre nich pripravili žiaci
Základnej umeleckej školy a deti z Materskej škôlky Kalinčiakova.
Dňa 19. októbra sa v priestoroch
Centra voľného času uskutočnilo
posedenie seniorov z Domu opatrovateľskej služby (DOS) v Zlatých
Moravciach. Podujatie pripravilo mesto spoločne s DOS pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Ako uviedla Jana Bošiaková, vedúca zariadenia, išlo o prvé takéto
stretnutie. „S nápadom pripraviť
toto podujatie prišiel pán primátor
Dušan Husár s pani Danušou Hollou z mestského úradu,“ povedala.

Obaja menovaní sa stretnutia aj
osobne zúčastnili. Primátor Husár
v úvode poprial seniorom všetko
dobré, no najmä veľa zdravia. Potom už na zúčastnených čakal
pekný kultúrny program v podaní talentovaných detí. Zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ)
sa so spevom predstavila Nina
Horniaková, na priečnej flaute zahrala Klaudia Kajabová, na
klávesoch Šimon Gajdoš a na
akordeóne Martin Šimor. Okrem

Seniori z DOS Zlaté Moravce.
žiakov ZUŠ-ky prišli aj deti z Materskej školy Kalinčiakova, ktorí dôchodcov potešili pekným
tancom, spevom i recitovanou
básňou.
„Podujatie hodnotím veľmi do
bre. Mobilní seniori, ktorí bývajú v Dome opatrovateľskej služby

prišli takmer všetci. Bola som naozaj prekvapená, aký bol záujem
o toto stretnutie,“ povedala Bošiaková. Ako dodala na záver, bola
by rada, keby sa z podujatia stala
tradícia.
Peter Klimant

Posedenie seniorov z Jednoty dôchodcov
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce zorganizovala
14. októbra, mesiaca venovanému úcte k starším, posedenie pre svojich
členov,seniorovznášhomesta,ktorísatentorokdožívajúokrúhlehojubilea.
Na stretnutie, ktoré sa konalo v jed- jubileu zavinšoval vo svojom mene
nej zo zlatomoravských reštaurácií a v mene radnice primátor Dušan
prišlo niekoľko desiatok seniorov vo Husár. „Chcem vám popriať všetko
veku 75, 80, 85 i 90 rokov. Posedenia najlepšie do ďalších rokov života,
sa zúčastnili i pozvaní hostia, medzi a teda hlavne veľa zdravia vám praktorými bol primátor Dušan Husár jem,“ vyjadril sa primátor. Na stretnua prednostka Okresného úradu Zita tí sa k slovu prihlásila aj Zita KoprKoprdová. Akciu otvorila so svojím dová, ktorá jubilantom zapriala veľa
prejavom predsedníčka zlatomo- zdravia, šťastia a úsmevu na tvári.
ravskej Jednoty dôchodcov Emília „Človek je bytosť, ktorá je odkázaná
Páleníková.
na to, aby jej z času-načas niekto po„Dožiť sa vo vašich rokoch každé- vedal – dobre, že si. Milí naši seniori,
ho rána, to je najväčší dar od nášho dobre že ste a že vás máme. Mladšia
Dušan Husár, Marek Holub
Pána. Nie každému je dopriate dožiť generácia sa môže od vás len a len
sa takéhoto krásneho veku. Život je učiť,“ dodala Koprdová.
Po slávnostnom obede boli oslákrásny, ale krátky. Len ho treba vedieť žiť, a preto majte vždy úsmev venci obdarovaní darmi. Na stretnuna tvári a vždy sa vám bude dariť. tí nechýbala ani kultúrna vložka Ani v mestskej časti Prílepy sa počas októbra nezabudlo na senio- Žite tak, aby ste mali radosť zo života vystúpenie spoločenských tancov,
rov, ktorí v tomto roku slávia životné jubileum. Konalo sa tu príjem- až do neskorej jesene,“ povedala vo po ktorom sa seniori ďalej družne
né posedenie, na ktorom nechýbal zaujímavý kultúrny program. svojom prejave.
zabávali.
Peter Klimant
Dôchodcom k ich peknému
Posedenie jubilantov pri prí- a jubilantom veľa zdravia
ležitosti Mesiaca úcty k starším a šťastia do ďalších rokov života.
sa v Prílepoch uskutočnilo v ne- Na stretnutí nechýbala ani pekná
deľu 23. októbra v miestnom dávka kultúry. Vystúpil tu folklórkultúrnom dome. Stretnutia sa ny súbor Kolovrátok a deti z Mazúčastnil primátor Dušan Hu- terskej školy v Prílepoch. Na záver
sár i viceprimátor Marek Holub, programu sa osobne gratulovalo
ktorý je zároveň poslancom za jubilantom vo veku 60, 65, 70, 75,
túto mestskú časť. Obaja zaželali 80 a 85 rokov.
Seniori z Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce.
Peter Klimant
všetkým prítomným dôchodcom

Jubilanti v Prílepoch
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Barbora Segíňová ostáva
riaditeľkou Technických služieb
Technické služby mesta neprišli o svoju súčasnú riaditeľku. Na ich čele aj
naďalej ostáva Barbora Segíňová. Na októbrovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci stiahli primátorov návrh na jej odvolanie.
V štvrtok 27. októbra sa v mestskej časti Chyzerovce konalo v poradí 22. zasadnutie mestského

zastupiteľstva. Medzi bodmi
programu bol aj návrh primátora Dušana Husára na odvolanie

Poslanci na rokovaní v Chyzerovciach.

Barbory Segíňovej z funkcie riaditeľky Technických služieb mesta
Zlaté Moravce. Tá sa v súčasnosti
nachádza na materskej dovolenke. Návrh na jej odvolanie preto
u mnohých vyvolal veľké vášne.
Podľa názoru niektorých poslancov totiž hrozilo, že by v prípade
jej odvolania mohlo mesto v prípadnom súdnom spore prísť o nemalé peniaze. K samotnému hlasovaniu o jej zotrvaní vo funkcii
však nakoniec nedošlo. Návrh bol
z programu rokovania stiahnutý na
začiatku zasadnutia. Za jeho stiahnutie bola väčšina z prítomných
poslancov. Segíňová tak ostáva
naďalej vo svojej funkcii. V závere
stretnutia sa však primátor Dušan
Husár opätovne k tejto téme vrátil.
Prítomným poslancom a ľuďom vysvetlil svoje dôvody, pre ktoré prišiel
s týmto návrhom. „Ja ako primátor
som priamo zodpovedný za chod

November 2016

podniku v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Preto si myslím, že
pri zisteniach a informáciách, ktoré v súčasnej dobe mám a vstave,
v akom sú Technické služby mesta,
mám neodškriepiteľné právo na zásah do personálneho obsadenia
podniku,“ povedal primátor. „Bolo
mojou povinnosťou predložiť tento návrh na odvolanie, aby do tejto
pozície mohol byť následne zvolený človek, na ktorého má dosah
zastupiteľstvo a ktorý bude v plnej
miere rešpektovať pokyny a usmernenia vedúce k stabilite a prosperite
tohto podniku,“ doplnil Husár.
Barbora Segíňová je riaditeľkou
Technických služieb od októbra
2015. V mestskom podniku však
pracovala ešte pred získaním vedúcej funkcie, štyri roky tu pôsobila
na poste ekonómky.
Peter Klimant

Budova ZUŠ-ky s inteligentným a hospodárnejším vykurovaním
Priestory budovy zlatomoravskej Základnej umeleckej školy (ZUŠ)
na Župnej ulici prešli rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej účelom bolo
zníženie energetickej náročnosti. Škola sa tak po novom môže pochváliť moderným vykurovacím systémom i novým osvetlením.
Rekonštrukcia historickej budovy
sa uskutočnila od 12. septembra
do 12. októbra, teda presne jeden
mesiac. Od stavebnej firmy, ktorá
opravy vykonávala, bola budova
opätovne škole odovzdaná za prítomnosti primátora Dušana Husára a niektorých pracovníkov mesta
13. októbra 2016.


Znížená
energetická
náročnosť
Rozsiahla oprava bola zameraná
na zníženie energetickej náročnosti budovy s využitím moderných

technológií. Ako povedal riaditeľ
ZUŠ Tomáš Kečkéš, ide o prvú lastovičku v meste v oblasti energetickej efektívnosti. „Rekonštrukcia
bola aj jednou z mojich priorít
pri nástupe do funkcie, nakoľko
technické zariadenia budovy boli
už dlhodobo v havarijnom stave
a nevyhovovali učebnému procesu ani umeleckým aktivitám,“
vysvetľuje Kečkéš.
Ako ďalej uviedol, na budove sa
celkovo vykonala rekonštrukcia vykurovania, osvetlenia, zmena spôsobu ohrevu teplej vody, urobilo

Preberanie budovy od stavebnej firmy.
sa nové tepelné zaizolovanie niektorých častí budovy a taktiež
sa realizovalo zníženie vysokých
stropov.

Koľko to stálo?

Priestory školy po rekonštrukcii.

Podľa Kečkéša však bolo
potrebné urobiť aj viaceré
opatrenia, ktoré priamo nesúviseli
s energetickou náročnosťou,
ako naprí k lad kompletná
výmena všetkých elektrických
k a b e l á ž í a e l e k t r i c ké h o
rozvádzača, inštalácia núdzového
osvetlenia, či hydroizolácia

zatekajúcej strechy. Z vlastných finančných zdrojov si škola vymaľovala steny a stropy.
„Vďaka celej škále opatrení príde
k značnému poklesu cien energií
a výdavkov na chod školy,“ povedal
riaditeľ ZUŠ, podľa ktorého celá rekonštrukcia vyšla mesto na takmer
29 500 eur. „Dovoľte mi, aby som
touto cestou v mene všetkých zamestnancov ZUŠ poďakoval pánovi primátorovi Dušanovi Husárovi
a poslancom mesta Zlaté Moravce
za podporu,“ dodal na záver.
Peter Klimant
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Fontána na námestí ukončila
tohtoročnú prevádzku
Technické služby mesta v prvej polovici októbra vypli fontánu
v centre Zlatých Moraviec. Koľko stála jej prevádzka?
Priechod pre chodcov na Ulici Prílepská.

Stavebná úprava priechodu pre chodcov
na ceste III/1626, Ul. Prílepská
Mestský cintorín v Zlatých Moravciach je medzi Ulicami Prílepská
a Ul. SNP je sprístupnený z oboch
ulíc. Z Ulice Prílepskej – cesty
III/1626 je sprístupnený bránkou
v oplotení bez nástupného chodníka, oproti ktorej bol zriadený priechod pre chodcov pripojený chodníkom z rozoberateľnej dlažby cez
pás zelene na uličný chodník na
opačnej strane ulice.
Takto umiestnený priechod v trase cesty III/1626 nebol bezpečný
predovšetkým tým, že bol priamo
oproti bránke osadenej v plnom
bariérovom oplotení len 2 metre
od okraja vozovky a spôsoboval
kolízne situácie chodcov s vozidlami. Cesta III/1626 tvorí privádzač
z usmernenej križovatky s cestou
I/65 aj pre nákladné vozidlá prechádzajúce mestom na cestu II/511
a stále sa zvyšujúca intenzita cestnej premávky negatívne vplýva na
bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez vozovku hlavne z cintorína.

Na základe zhodnotenia vyššie
uvedeného stavu, pripomienok
a sťažností od občanov, resp. vodičov motorových vozidiel mesto
Zlaté Moravce prišlo s návrhom
úpravy konkrétneho priechodu pre
chodcov, ktorý je v terajšej podobe.
V spolupráci s Krajským dopravným
inšpektorátom PZ v Nitre, Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra, a.s. a Okresným úradom Nitra,
odborom CD a PK bola stavebná
úprava jestvujúceho priechodu cez
vozovku III/1626 v mieste pešieho
sprístupnenia cintorína schválená.
Stavebnú úpravu priechodu pre
chodcov na ceste III/1626, Ul. Prílepská zrealizovala v mesiaci október spoločnosť LAST – stav, s.r.o.,
Zlatomoravecká 79, Machulince na
základe Zmluvy o dielo. Cena za
dielo predstavuje sumu 3 312,97
eur s DPH.
Emil Hudák
referent dopravy
a technickej infraštruktúry

Fontána na Námestí Andreja
Hlinku je zazimovaná. Technické
služby mesta ju vypli 10. októbra
2016. V prevádzke bola tento rok
od 1. mája.

réžii približne 600 eur,“ povedal Ján
Korista z Technických služieb
mesta, podľa ktorého na fontáne
počas sezóny neboli zaznamenané
žiadne poruchy.

Fontána ešte pred začiatkom
sezóny prešla väčšou rekonštrukciou. Podľa vyjadrenia Technických služieb pribudlo nové
osvetlenie, trisky, pieskovanie
a opravu si vyžiadalo aj čerpadlo.
„Priame náklady boli približne 700 eur, náklady vo vlastnej

Ako ďalej uviedol, celkové finančné náklady na jej tohtoročnú prevádzku zahŕňajú aj elektrickú energiu, vodu, chémiu na čírenie a iné,
boli vo výške približne 1 300 eur.

Peter Klimant

Fontána na Námestí Andreja Hlinku.

Úspešný Deň bielej palice v Zlatých Moravciach
V našom meste sa konala akcia Deň bielej palice. Zlatomoravskí voDali im prednosť
diči tu ukázali, že vedia byť ohľaduplní. Väčšina z nich sa zachovala
„Niektorí vodiči v Zlatých Moravciach
správne a na priechode pre chodcov dala nevidiacim prednosť.
zastavia, niektorí nie. Už sa šoféri pomaly učia, že majú zastaviť, pretože
V piatok 14. októbra zorganizova- nechýbali ani Zlaté Moravce. Od devia- predtým to vôbec nerobili, a to najmä
la Únia nevidiacich a slabozrakých tej hodiny rána do jedenástej hodiny „mladí šoféri,“ zhodnotila všeobecnú
Slovenska (ÚNSS) v spolupráci doobeda dve aktívne používateľky situáciu v Zlatých Moravciach Denisa
s Prezídiom policajného zboru SR bielej palice signalizovali na vodičov Buzmová, nevidiaca účastnícka Dňa
už 7. ročník dopravno-preventívnej svoj úmysel prejsť na opačnú stranu bielej palice. Ako ďalej povedala, toto
akcie Deň bielej palice. Tá je zameraná cesty cez priechod pre chodcov na podujatie vníma ako veľmi dobré
najmä na zvýšenie bezpečnosti tých Hviezdoslavovej ulici. Cez „zebru“ pre- a prospešné. „Len by sa malo niečo aj
účastníkov cestnej premávky, ktorí sa chádzali v pravidelných intervaloch. v autoškolách ohľadom tohto robiť,
pohybujú práve vďaka tejto dôležitej Prítomná policajná hliadka, stojaca nejaká osveta,“ dodala.
pomôcke.
niekoľko metrov za priechodom, zaDeň bielej palice 2016 však ukázal, že
stavovala a poučovala tých vodičov, šoféri v Zlatých Moravciach sú zväčša
Zapojili sa aj Moravce
ktorí nevidiacim nedali prednosť. Keď- ohľaduplní a nevidiacim zastavia. „PoDo akcie sa zapojilo až 50 miest na že táto akcia mala výchovný charakter, čas dvoch hodín nám zastavilo 135
58 priechodoch. Medzi nimi previnilci pokutu nedostali.
vodičov, 10 nezastavilo. Hodnotím to

Denisa Buzmová
veľmi dobre, vodiči boli dosť disciplinovaní a veľmi milí,“ povedala Matilda
Zemanová, predsedníčka Základnej
organizácie ÚNSS v Zlatých Moravciach, ktorá priamo na mieste vyhotovovala z akcie štatistiku.
Peter Klimant
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Návšteva na židovskom cintoríne v Zlatých Moravciach
Na židovskom cintoríne v Zlatých Moravciach bolo rušno. Toto pietne
miesto prišli začiatkom októbra navštíviť členovia židovskej organizácie z Bratislavy, aby na vlastné oči videli priebeh jeho rekonštrukcie. Boli ohromení.
V stredu 5. októbra navštívili zlatomoravský židovský cintorín členovia organizácie The Hidden Child
(Ukrývané dieťa) z Bratislavy. Ide
o Židov, ktorí sa počas vojny buď
niekde ukrývali, alebo priamo prešli
rôznymi pracovnými a koncentračnými tábormi. V Zlatých Moravciach
sa zastavili v rámci svojej návštevy
do Múzea holokaustu v Seredi. „Viacerí z nich chceli na vlastné oči vidieť, ako sa uskutočňuje rekonštrukcia cintorína aj s budovou domu
smútku,“ povedal Ľudovít Chládek,
aktivista, ktorý židovský cintorín
dlhodobo rekonštruuje spoločne
s aktivistom Jurajom Šabíkom.

Neskrývali nadšenie
Cintorín navštívilo dvadsaťsedem
Židov, z nich štyria mali predkov
priamo v Zlatých Moravciach. Po
(ich) príchode ich v mene primátora Dušana Husára srdečne privítal
prednosta radnice Marián Kováč,

ktorý zároveň vyslovil poďakovanie
aktivistom za ich prácu. „Aj v mene
pána primátora chcem poďakovať
miestnym aktivistom - pánovi Chládekovi a pánovi Šabíkovi za to, že
tak zveľadili tento priestor, pretože on vyzeral oveľa horšie. Dali si
s tým veľa roboty, aby ho dostali
do tejto podoby. Srdečná vďaka,“
povedal Kováč.
Členovia The Hidden Child neskrývali nadšenie nad veľkou zmenou, ktorou si cintorín prešiel. „Je to
neuveriteľné. Toto bola ruina, bolo
to niečo hrozné. Ďakujem obidvom
chlapcom za snahu, za vlastnoručnú robotu, prístup k veci a spoluprácu s miestnym úradom. Srdečná
vďaka za seba a za všetkých nás,
ktorých sa to týka,“ povedala Veronika Kosiková, členka The Hidden Child a rodáčka zo Zlatých
Moraviec.
Prítomní si vypočuli i krátku
prednášku o židovskej komunite

Študenti gymnázia odovzdávajú kvetinové dary.
v našom meste z úst Ľudovíta Chládeka. Následne si „preživšie deti“
uctili mŕtvych symbolickým vysadením šípových ruží na hrob obetiam holokaustu. Na stretnutie prišli
aj niektorí študenti Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, ktorí
návšteve odovzdali kvetinové dary.

Veľký kus práce
Židovský cintorín v Zlatých
Moravciach vznikol približne
v druhej polovici 19. storočia.
Poslednýkrát sa tam pochovávalo
v roku 1971. Má približne
dvestopäťdesiat hrobov ých
miest, no odhaduje sa, že ich tam
v minulosti bolo až vyše päťsto.
Cintorín dlhé roky chátral a bol

v žalostnom stave. V apríli roku 2014
sa aktivisti – Ľudovít Chládek a Juraj
Šabík pustili z vlastnej iniciatívy do
jeho postupnej rekonštrukcie.
„Odstránili sme množstvo náletových drevín, okolo štyridsať stromov, ktoré narúšali pomníky. Okrem
úpravy terénu sme opravili aj oplotenie. Začali sme rekonštruovať
obradnú budovu, zastrešili sme ju.
Opravili sme stošesťdesiat pomníkov, ktoré boli zvalené,“ povedal
Chládek, ktorý odhaduje, že na
cintoríne má zatiaľ odpracovaných
zadarmo približne tisícšesťsto hodín. Ako ďalej dodal, finančné prostriedky na opravy získavajú najmä
od rôznych dobrovoľných darcov.
Peter Klimant

Pribinka sa pýši titulom Škola priateľská k deťom
Častokrát sme svedkami toho, ako
sa o mnohých veciach len hovorí,
ale málo z nich nadobudne reálnu
podobu. My sme však prešli od slov
k činom a dosiahli sme titul, ktorým
sa môže pochváliť len niekoľko škôl
na Slovensku.
V školskom roku 2015/2016 sme
sa zapojili do programu Škola priateľská k deťom. Tento celoročný
program sa realizuje pod záštitou
celosvetovej organizácie UNICEF
zameranej na pomoc deťom. Primárnym cieľom programu je podporiť školy vo vytváraní školského
prostredia, ktoré rešpektuje nielen
jednotlivé články platného Dohovoru o právach dieťaťa, ale ich predovšetkým aj reálne uplatňuje. Školy,
ktoré sa rozhodli vydať na cestu za
titulom, sa museli popasovať s plnením mnohých kritérií. Táto cesta
nebola vôbec jednoduchá, ale vďaka
vzájomnej spolupráci a pevnej vôli

sa nám podarilo splniť všetky požadované úlohy. Sme živým príkladom
toho, že ak sa do niečoho pustíme
s plným nasadením, úspech bude
zaručený.
Ako sme teda postupovali? Naši šikovní deviataci vytvorili informačný
leták. Prostredníctvom neho sme informovali deti a rodičov o programe
Škola priateľská k deťom. Pedagogickí i nepedagogickí pracovníci absolvovali školenie o programe, ktoré
bolo veľmi podnetné nielen z hľadiska podania informácií, ale aj v upevnení vzťahov v našom kolektíve. Žiaci tretieho ročníka pripravili nástenku
venovanú právam dieťaťa. Veľmi významným bodom programu bolo
začlenenie práv detí do školského
vzdelávacieho programu. Žiaci dostali možnosť rozhodnúť o tom, čo
by im pomohlo najviac k tomu, aby
sa v škole cítili čo najlepšie. Aký bol
výsledok? Žiaci si najčastejšie želali,

aby mohli počas vyučovania nosiť
športové oblečenie, v ktorom sa každý za školskou lavicou cíti najpohodlnejšie. Na základe ďalšej požiadavky
sme zrušili zaužívaný spôsob trávenia veľkej prestávky. V našej škole sa
už žiaci druhého stupňa počas najdlhšej prestávky spoločne neprechádzajú, ale voľný čas trávia relaxáciou
či opakovaním učiva na vyučovaciu
hodinu. Každý podľa toho, ako uzná
za vhodné.
Za najdôležitejšie kritérium Školy priateľskej k deťom považujeme
participáciu žiakov na chode školy. V našej škole ho napĺňame v najvyššej možnej miere a vďačíme zaň
žiackemu parlamentu. V spolupráci
so žiackym parlamentom sa v škole
konajú rôzne akcie, ktoré pripravujú deti deťom. Jednou z úloh bolo
podporiť v práci Unicef. Zúčastnili
sme sa Vianočnej zbierky a Týždňa
modrého gombíka. Finančný výnos

zbierok bol použitý na pomoc pre
tých, ktorí to najviac potrebujú. Sme
veľmi hrdí, že sa nám podarilo uskutočniť spoločné stretnutia učiteľov,
žiakov a ich rodinných príslušníkov
– spoločne sme navštívili divadelné predstavenie, športovali, opekali, piknikovali, zorganizovali tvorivé
dielne a pod.
So všetkými úlohami sme sa naozaj
statočne popasovali. Naše výkony
boli prísne hodnotené pracovníkmi
Unicefu. Napokon sme vo všetkých
úlohách obstáli a prišli sme do cieľa.
Podarilo sa nám získať to, o čo sme sa
celý školský rok tak usilovali. Môžeme
sa pýšiť titulom Škola priateľská k deťom! Ďakujeme všetkým za podporu
a spoluprácu. Aj naďalej budeme robiť všetko, aby sa naši žiaci cítili v škole bezpečne a čo najpríjemnejšie.
Mgr. Marianna Hajková,
PaedDr. Sylvia Halgašová
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Jesenná paráda na Pribinke
Ručne robené dekorácie, chutné ovocné šaláty, pravé koláče od
babky, spev a tanec. Na Základnej škole Pribinova 1 zažili deti,
rodičia, učitelia i priatelia školy netradičné popoludnie v duchu
ľudových zvykov, spojených s jesenným obdobím.
V utorok 18. októbra bolo na Pribinke rušno. Konal sa tu prvý ročník
netradičnej akcie s názvom Jesenná
paráda. Podujatie pripravila škola
v spolupráci s občianskym združením Rodičov a priateľov školy. „Dali
sme dokopy takú myšlienku ukázať
deťom tradície, ako ľudia v minulosti žili, ako pred zimou všetko sťahovali z polí a záhrad do vnútra a čo
všetko s tým robili. Aby deti videli,
že takto sa voľakedy žilo. Ide tu teda
hlavne o to, zachovávať ľudové tradície,“ vysvetľuje Mária Ďurčeková,
spoluorganizátorka zo strany rodičov, u ktorej skrsol samotný nápad
na vytvorenie tejto akcie.

Pochúťky i tanec
Jesenná paráda bola zrealizovaná
ako spoločný projekt detí, učiteľov,
rodičov i starých rodičov. Všetci

priložili ruku k dielu. Návštevníci
si počas tohto špeciálneho popoludnia mohli na dolnej chodbe,
v telocvični a na prvom poschodí
školy prezrieť množstvo tvorivých
dielní, v ktorých mali možnosť si
vytvoriť rôzne jesenné dekorácie,
taktiež mohli napríklad ochutnať
čerstvé ovocné šaláty, pravé koláče od babky, zaspievať si alebo sa
naučiť zopár tanečných ľudových
krokov. Jednotlivé stanovištia boli
v réžii učiteľov s deťmi. Podávané
pochúťky pripravovali rodičia, starí
rodičia i pani učiteľky.
Keďže išlo o podujatie s nádychom ľudových tradícií, nesmeli
chýbať ani kroje z nášho regiónu.
Tie tu mali oblečené viacerí ľudia. „Veľmi sa mi páči, ako sa všetci nadchli pre tú myšlienku prísť
v krojoch. Pedagogický zbor prišiel

Tvorivé dielne na Jesennej paráde.
takmer celý v kroji. Aj viacerí rodičia prišli v krojoch, čo je úplne super,“ povedala Ďurčeková.

Jedna veľká rodina
Podujatie slávilo u ľudí úspech.
Pozrieť si ho prišli desiatky a desiatky návštevníkov, nechýbal medzi
nimi ani primátor Dušan Husár, viceprimátor Marek Holub či viacerí
poslanci mesta. Organizátori ho
preto hodnotia ako veľmi úspešný a vraj sa už teraz môžeme tešiť

na ďalšie podobné akcie, ktoré
si pre nás na škole v budúcnosti
pripravia.
„Šlo tu hlavne o to, aby sme spojili učiteľov, rodičov a deti , aby sme
vytvorili takú jednu veľkú rodinu
na Pribinke. To sa podľa mňa aj
podarilo.“ dodala na záver Ďurčeková, ktorá prvý ročník Jesennej
parády hodnotí „vysoko, vysoko
pozitívne.“
Peter Klimant

Prednes poézie „revolučných autorov“ Jesenné aranžovanie na ZŠ Mojmírova
Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce (MO MS) v spolupráci s mestom, Mestským strediskom kultúry a športu a Mestskou knižnicou zorganizovali dňa 19. októbra druhý ročník súťaže
v prednese poézie „revolučných autorov“.

Víťazky prvej kategórie.
„Zámerom podujatia bolo podporovať rozvoj umeleckého prednesu v regióne, osloviť myšlienkou
umeleckého prednesu široké vrstvy populácie regiónu Zlaté Moravce. Budovať a udržiavať myšlienky
osvetovej činnosti detí, mládeže
a dospelých v súlade s poslaním
Matice slovenskej,“ vyjadril sa Peter Kereš, predseda MO MS Zlaté
Moravce.
Do súťaže sa zapojilo trinásť recitátorov zo Zlatých Moraviec i okolia, ktorí boli rozdelení do troch

súťažných kategórií - poézia do 15
rokov, poézia od 15 do 25 rokov
ženy, muži a poézia nad 25 rokov
ženy, muži. O víťazoch rozhodovala
porota v zložení - Peter Kereš, pedagogička Mária Herdová a Danuša
Hollá z mestského úradu.
Víťazkou prvej kategórie sa stala
Nina Hricová, druhé miesto obsadila Natália Novotová a treťou najlepšou recitátorkou sa stala Viktória
Polyaková. V druhej kategórii bola
len jedna recitátorka – Barbora Remenárová, ktorá preto automaticky
získala cenu za prvé miesto. Rovnaký scenár bol i v tretej kategórii, kde
sa nachádzala recitátorka Juliana
Hlásna. „I keď porota mala určité
výhrady, resp. rady pre budúcnosť
mladých recitátorov, nakoniec sme
konštatovali, že ciele podujatia boli
naplnené,“ skonštatoval Kereš.
Peter Klimant

Čaro jesene na
„Mojmírke“

Jesenné aranžovanie.
V pondelok 10. októbra sa na
Základnej škole Mojmírova 2, Zlaté Moravce konala zaujímavá akcia – Jesenné aranžovanie. Deti
tu tvorili rôzne diela s jesennou
tematikou. Aranžovania sa zúčastnili aj rodičia a s chuťou sa zapojili
do práce. Akcia sa uskutočnil pod
taktovkou pani učiteľky Tatiany
Preinerovej, ktorá na škole vyučuje výtvarnú výchovu, no venuje sa aj poézií. Celé podujatie sa
preto rozhodla originálne opísať
vo veršoch. Prečítajte si jej báseň:

S radosťou aranžovala
šikovná „Mojmírka“,
veď jeseň nám nádhernú
paletu farieb ponúkla.
A naše deti s chuťou pracovali,
krásne dielka rúčkami vytvárali.
Vyparádené tekvice
i jesenné kytice
zaplavili našu školu.
A veru ,dosť bolo aj humoru!
Strigôň so strigami
neboli u nás náhodou,
starali sa o dobrú náladu
a ponúkali chlebík s cibuľou.
I pán primátor
prijal pozvanie,
vyzdvihol šikovnosť detí
a ich nadanie.
Po práci všetci
odmenení boli
a spokojní opúšťali
bránu našej školy.
Mgr. Tatiana Preinerová
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Minulosť našej každodennosti
Mestské múzeum v Zlatých Moravciach otvorilo dňa 17. októbra
2016 výstavu rôznych starožitných
predmetov zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre, ktoré boli kedysi
súčasťou nášho každodenného života. Expozícia výstavy predstavuje zaujímavú zbierku rôznych úžitkových predmetov z domácnosti
pochádzajúcich väčšinou z 19. a 20.
storočia, ktoré v dnešnej dobe majú
veľkú historickú hodnotu.
Zbierku tvoria výrobky od najznámejších svetových výrobcov
porcelánu, ktoré boli kedysi veľmi
vzácne a používali sa iba v tých najbohatších šľachtických rodinách.
Kolískou tohto krehkého a vzácneho tovaru je Čína. Jeho výroba
sa zrodila v 7. storočí za dynastie
Tchangov. Porcelán, nazývaný aj
biele zlato, do Európy doviezol Marco Polo v 13. storočí. Medzi kameninovými taniermi s kvetinovým
motívom nájdeme maľovaný tanier
starých Pároviec v Nitre zo začiatku

20. storočia zhotovený v Nitrianskej maľovni porcelánu. Ku kameninovým výrobkom patrí aj čajová
súprava zdobená secesným dekórom vyrobená na objednávku pre
grófa Migazziho. Z jedálenského
servisu je pozoruhodná porcelánová misa s podnosom od výrobcu Wedgwood, ktorý sa zapísal do
dejín ako najlepší výrobca anglického porcelánu. K najkrajším exponátom výstavy patrí francúzska
súprava z modrého skla a taniere
s figurálnym motívom z 19. storočia.
Svojou ornamentálnosťou je zaujímavá aj likérová a nápojová súprava z 2. polovice 19. storočia. Na výstave si návštevníci majú možnosť
pozrieť aj kvalitný český porcelán
z 19. storočia z Porcelánky Dalovice
a porcelánové výrobky od známeho českého výrobcu ROSENTHAL.
K úžitkovým predmetom v domácnosti patrili aj súpravy na umývanie
zdobené rôznym secesným dekórom. Z dedičstva našich predkov 19.

Francúzska súprava z modrého skla a taniere
s figurálnym motívom z 19. storočia.
storočia sa zachovali aj technicky
zaujímavé výrobky, ako ručný šľahač na smotanu, petrolejová lampa, rôzne druhy kávovarov, drevené
pipatórium a strieborné tabatierky. Od zručných majstrov fajkárov
na výstave nechýbali ani nitrianske
fajky a cigáršpice z konca 19. a začiatku 20. storočia. Patria k nim fajky s označením WEISZ a uhorským
znakom a nitrianskym mestským
znakom, ale i fajky Weiss NITRA
s mestským znakom. Na výstave
nájdeme aj malý kozmetický kútik. K neodmysliteľným doplnkom
pre dámy bolo zrkadlo, náramky
a ihlice do klobúka pochádzajúce

z prelomu 19. a 20. storočia. Na spoločenské udalosti sa kedysi nosili
rôzne módne doplnky, ako vejár
z pštrosích pier alebo zdobený ručne maľovaným dekórom, divadelný
ďalekohľad, kabelky, taštičky a pod..
Do tejto doby vhodne zapadá aj
vzácna olejomaľba z polovice 18.
storočia barónky Paluškovej zo Zlatých Moraviec, ktorá dotvára zaujímavú atmosféru zbierky starožitných predmetov. Expozícia výstavy
pre širokú kultúrnu verejnosť a žiakov škôl bude otvorená do 2. decembra 2016.
Anton Kaiser

Výstava obrazov Lucie Fazekašovej
v Zlatých Moravciach
Milovníci umenia si prišli na svoje. V Zlatých Moravciach sa počas
októbra uskutočnila zaujímavá výstava obrazov mladej začínajúcej
maliarky z nášho regiónu.
Od 24.októbra do 30. októbra
2016 sa v priestoroch Mestského
strediska kultúry a športu uskutočnila umelecká výstava 24-ročnej začínajúcej maliarky Lucie Fazekašovej zo Slepčian. Ide doposiaľ o jej
prvú verejnú výstavu, nakoľko maľovaniu sa podľa jej vlastných slov
venuje len niečo vyše roka. „Už šesť
rokov robím nechtový dizajn. Tam
som rada maľovala zákazníčkam

Lucia Fazekašová

na nechty. Móda sa však posunula
a zákazníčky si už žiadali skôr jednoduchšie nechty, no ja som stále
cítila tú potrebu maľovať. Dostala
som preto nápad, že skúsim maľovať s akrylovými farbami na výkres,
potom postupne na plátno, no a ľuďom sa to veľmi páčilo,“ vysvetľuje
Lucia svoje začiatky. Ako ďalej prezradila, inšpiráciu čerpá najmä zo
zvierat. Tie sú aj hlavým motívom
jej obrazov. „So zvieratami žijem
celý život, fascinujú ma,“ povedala Lucia, ktorá zároveň v Nitre vyštudovala špeciálne chovateľské
odvetvia. Na výstave sme celkovo mohli vidieť devätnásť jej diel,
všetky so zvieracím motívom. Aj
keď v súčasnosti majú podľa Lucie
ľudia skôr záujem o portréty, návštevníkom výstavy sa jej diela páčili,
mnohí vraj boli nadšení.
Peter Klimant

Carmina Vocum

Ďalší ohromný úspech Carminy Vocum!
Ako už iste viete, Carmina Vocum
je zmiešaný spevácky zbor so 43
ročnou históriou a pôsobí v rámci
mesta Zlaté Moravce. Pod vedením dirigentky Zuzany Hudecovej
Molnárovej zaznamenal zbor za jubilejných 10 rokov už mnohé úspechy. Každoročne pripravuje množstvo koncertov či už na domácej
pôde, alebo v zahraničí. Typickým
a veľmi obľúbeným koncertom pre
Carminu Vocum je Spomienkový
koncert. Tento nápad vytvoril zbor
ako memento na tých, ktorí si už
krásnu hudbu nemôžu prísť vypočuť. Koncert Carminy Vocum sa stal
hlavným veľkonočným programom
televízie LUX. Taktiež sa zúčastňuje
i speváckych súťaží, kde je Carmina Vocum už dobre známy pojem.

9. októbra sa Carmina Vocum zúčastnila súťaže chrámových speváckych zborov v Topoľčanoch. Pod
prísnym okom poroty pozostávajúcej z dirigentov opery v Banskej
Bystrici a Bratislave obhájil zbor za
veľmi náročný, ale uchu lahodiaci
repertoár Strieborné pásmo.
Týmto veľkým úspechom Carminy Vocum sa môže pýšiť nielen samotný zbor, ale aj mesto, ktoré je
jeho domovom. Veríme, že v Zlatých Moravciach bude aj naďalej
znieť nádherná harmónia piesní,
a že sa ešte dlhú dobu budeme
môcť radovať z koncertnej činnosti zmiešaného speváckeho zboru
Carmina Vocum.
Anna Molnárová
(Carmina Vocum)
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INFORMÁCIA o prenájme
voľných nebytových priestorov
Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9 zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN mesta Zlaté Moravce
č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory v budove
so súpisným číslom 1572 “Stredisko občianskej vybavenosti“,
Ul. Duklianska 2B, Zlaté Moravce
na pozemku - parcela KN reg. „C“,
č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
- LV č. 3453:
$ nebytový priestor (bývalá
predajňa vína p. Kubaliak) nachádzajúci sa na poschodí 2B o celkovej výmere 44,00 m², účel
využitia prenájmu priestorov:
kancelária, obchod, poskytovanie služieb, sklad, ostatné účely,
Ďalej v budove so súpisným
číslom 314 „ŽUPNÝ DOM“, Ul.

Župná 8, Zlaté Moravce na pozemku - parcela KN reg. „C“, č.
parcely 658/1 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) LV č. 3453:

Aj tu môže byť vaša reklama!

$ nebytový priestor (vchod zo
dvora /z Robotníckej ul./ – bývalá prevádzka na výrobu elektrických rozvádzačov /p. RybaKultúrne pozvánky, smútočné a svadobné oznámenia i politická reklama.
rič/) nachádzajúci sa na prízemí Máte záujem inzerovať v mestskom periodiku? Možností je hneď niekoľko.
ľavého krídla
o celkovej vý- Pozrite si aktuálny cenník inzercie Tekovských novín:
mere 69,00 m², účel využitia
prenájmu priestorov: sklad, osRIADKOVÁ INZERCIA
tatné účely.
Občianska: 2 €/15 slov
Firemná: 4 €/15 slov
Lehota na predkladanie
Inzercia v rámčeku: dvojnásobok základnej ceny
ponúk končí dňa 15.12.2016
o 13.00 hod. Bližšie informácie
o prenájme vyššie uvedených nePLOŠNÁ
bytových priestorov získate na
úradnej tabuli a webovej strán1/16-šestnástina strany (45x90mm)
15 €
ke Mesta Zlaté Moravce www.
zlatemoravce.eu, /Mestský úrad;
1/8-osmina strany (90x65 mm, 90x90 mm)
30 €
Predaj, prenájom/, prípadne na
č. telefónu 037/69 239 22 (Od1/4-štvrtina strany na výšku (90x130 mm)
50 €
delenie majetkovo – právne MsÚ
Zlaté Moravce).
1/2-pol strany (185x130 mm, 90x260 mm)
100 €
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Upozornenie

150 €

$ Inzerát uverejnený na poslednej strane: +50 %.
$ Inzerát s opakovaním 2 – 6x: zľava 10%.
$ Inzerát s opakovaním nad 6x: zľava 20%.
$ Cena inzerátov neštandardných rozmerov: 1 cm² = 1,50 €.
$ Vkladanie letákov je spoplatňované sumou 500 € na celý náklad novín,
t.j. cca 4400 kusov (bez rozdielu počtu vložených letákov).
$ Svadobné oznámenia, gratulácie s fotografiou sa spoplatňujú sumou:
5 €. Spomienky, resp. smútočné oznámenia sa spoplatňujú sumou
20 centov za jedno slovo, minimálne však 2 € za celý inzerát. Cena za
jeden inzerát od občianskych združení a spolkov pochádzajúcich zo
Zlatých Moraviec sa spoplatňuje sumou: 10 €

Mestská polícia mesta Zlaté
Moravce
Vás upozorňuje na dodržiavanie
státia vozidiel podľa § 23, ods.1,
zák. 8/2009 Z.z. Nerešpektovaním
uvedeného ustanovenia sa vstavujete možnosti postihu za priestupok v zmysle ustanovenia § 22,
ods. 1, písm. 1) zák. 372/1990 Zb.
o priestupkoch.
„Vodič smie zastaviť a stáť len
vpravo v smere jazdy v jednom rade
a rovnobežne s okrajom cesty, čo
najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak
nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie
v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne

1/1-celá strana (185x260 mm)

šikmo na okraj cesty alebo zastaviť
v druhom rade. Pri státí musí zostať
voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre každý
smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh
široký najmenej 3 metre pre oba
smery jazdy.“

INFORMÁCIE
Inzeráty treba mailom poslať na adresu: msks.tekovskenoviny@gmail.com Inzerát je potrebný zaslať vždy najneskôr do uzávierky mailom.
Bližšie informácie ohľadom inzercie podáva Mestské stredisko kultúry a športu na tel. čísle 037/6426421, prípadne na mailovej adrese
msks.holubova@gmail.com. Redakčné uzávierky sú vždy k 25. dňu
v mesiaci do 12.00 hod pred vydaním čísla. Opakovanie inzerátu je potrebné vopred ohlásiť resp. objednať. Ak inzerát príde mailom, resp. ho
donesiete na USB kľúči a redaktori nemusia na ňom nič upravovať platia
horeuvedené ceny. Inak musí inzerent zaplatiť ďalšie poplatky. Politickú
reklamu schvaľuje vopred redakčná rada.
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Pozvánka
Denné centrum- Mojmírova 6,
Zlaté Moravce v spolupráci s občianskym združením- OZ FREE
TIME SK a ZO ÚNSS (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska) pozýva v dňoch- 5. 12.-9. 12.2016 od
9.00-16.00 hod. širokú verejnosť

Mestské stredisko kultúry a športu
Program na mesiac november

na: „Vianočná výstava ručných
prác- spojená s predajom“. Výťažok z predaja sa použije pre krajšie Vianoce sociálne slabších rodín„Pomáhať je krásne“. Všetkých
srdečne pozývame a tešíme sa na
návštevu.

PROGRAM
KINA
TEKOV
 omov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej
vD
1.11.2016 - utorok 16.30 hod. – 4 €

$ 24. novembra 2016 (štvrtok)
o 18.00 hod. - Divadelná sála
MSKŠ Zlaté Moravce
divadelné predstavenie
„Chlieb s maslom“ - vstuné predpredaj 12 eur, v deň predstavenia 15 eur
$ 27. novembra 2016 (nedeľa) o 16.00 hod. a o 19.00 hod.
- divadelná sála MSKŠ Zlaté
Moravce - koncert „Kollárovci“ - vstupné 10 eur
$ 21. - 25. novembra 2016
- priestory na 1. poschodí
MSKŠ Zlaté Moravce - výstava

obrazov maliara Mgr. Art. Štefana Partla

Pripravujeme:
$ 4. december 2016 (nedeľa)
o 16.00 hod. - Divadelná sála
MSKŠ Zlaté Moravce - muzikál
pre deti „PAT a MAT“
$ 6. december 2016 (utorok)
o 16.00 hod. Námestie
A. Hlinku
v Zlatých Moravciach
príchod Mikuláša

v Dieťa Bridget Jonesovej
1.11.2016 - utorok 19.00 hod. – 4 €

v Trollovia
3.-4.-5.-6.11.2016 - štvrtok, piatok 17.00 hod., sobota, nedeľa 		
16.00 hod. – 4 €

v Doctor Strange
3.-4.-5.11.2016 - štvrtok, piatok 19.00 hod., sobota 20.00 hod. – 4 €

v Rozprávky pre Emu
5.-6.-7.11.2016 - sobota, nedeľa 18.00 hod., pondelok 17.00 hod. – 4 €

v American Honey
8.-9.11.2016 - utorok 17.00 hod., streda 18.00 hod. – 4 €

v IMT Smile a Lúčnica – Made in Slovakia
10.-12.11.2016 - štvrtok 17.00 hod., 19.00 hod., sobota 19.00 hod. – 4 €

v Prvý kontakt

Prehľad plánovaných
odstávok elektrickej energie
Spoločnosť Západoslovenská distribučná informuje o plánovaných
odstávkach elektrickej energie v Zlatých Moravciach počas mesiaca
november.

12.-13.11.2016 - sobota 21.00 hod., nedeľa 19.00 hod. – 4 €

v Sedem statočných
15.11.2016 - utorok 18.00 hod. – 3 €

v Fantastické zvery a ich výskyt
17.-18.-19.-20.11.2016 – štvrtok, piatok, sobota, nedeľa 16.30 hod. – 4 €

v Nespoznaný
17.-18.-19.11.2016 – štvrtok, piatok, sobota 19.00 hod. – 3 €

v Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu
22.-23.11.2016 – utorok 17.00 hod., streda 18.00 hod.- 4 €

Dátum

č. od

č. do

Obec

Ulica

v Trollovia
25.-26.11.2016 – piatok, sobota 16.00 hod. – 4 €

14.11.2016
14.11.2016
21.11.2016
21.11.2016
21.11.2016
21.11.2016
21.11.2016
21.11.2016

8.00
11.30
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

11.00
15.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

Zl. M.
Zl. M.
Zl. M.
Zl. M.
Zl. M.
Zl. M.
Zl. M.
Zl. M.

Továrenská
Továrenská
Hviezdoslavova
Murgašova
Nitrianska
Slovenskej armády
Továrenská
Šoltésovej, E.M.

v Fantastické zvery a ich výskyt
25.-26.11.2016 – piatok, sobota 17.45 hod. – 4 €

v Vtedy v raji
25.-26.11.2016 – piatok, sobota 20.00 hod. – 4 €

v Finále
28.-29.11.2016 – pondelok 19.00 hod., utorok 17.30 hod. – 4 €

v Toto je náš svet
29.11.2016 – utorok 19.00 hod. - 3 €
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Spomienka
„Odišiel si, v srdciach
bolesť zanechal, tak
rýchlo bez rozlúčky to
nikto nečakal. Čas plynie
ako tichej rieky prúd,
tí čo sme ťa mali radi,
nevieme zabudnúť.“
Dňa 2. septembra 2016
uplynulo sedem smutných
rokov, čo nás opustil náš
drahý otec, syn a brat
vo veku 41 rokov

Juraj Ďuriš.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA & SPEKTRUM

Chvíľa ticha. Chvíľa myšlienok, ktoré sa ti krútia v mysli. Chvíľa
spomienok. Čo je to chvíľa v živote človeka? V tempe dní naháňať
sa do zabudnutia. Chvíľa prostých slov, vyznanie a nádeje. Je krajšia
ako spomienka. Spomienka sa vráti. Musí sa vrátiť. Tá rozprávková
chvíľa s tebou už nie je tu.  Nikdy sa nevráti. Nechceme, aby zanikla
skôr, ako pochopíme, čo pre nás znamená jeden krátky obyčajný
sen o milovanom človeku, ktorý nás mal rád a musel nás opustiť.

S úctou v srdci ďakujeme celej rodine, príbuzným,
priateľom a všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste

S láskou a úctou
spomínajú syn, mama
a sestra s rodinou.

Ing. Júliusa Mihalku,
ktorého si k sebe povolal Pán dňa 10.9.2016.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím
tichú spomienku. Spi sladko.
Smútiaca rodina

Opustili nás
Ing. Ľudovít Sitarčík
nar. 1945 – zom. 17.9.2016
Barbora Frajková
nar. 1923 – zom. 02.10.2016
PaedDr. Ján Szabó
nar. 1949 – zom. 10.10.2016
Ján Vígh
nar. 1945 – zom. 13.10.2016
Uršula Rafaelová
nar. 1950 – zom. 16.10.2016
Mgr. Milan Toman
nar. 1968 – zom. 13.10.2016
Ondrej Rischánek
nar. 1938 – zom. 18.10.2016
Tibor Hatiar
nar. 1961 – zom. 18.10.2016

Narodenia
Tadeáš Kopačka
- 03.10.2016 v Leviciach
Samantha Gažiová
- 05.10.2016 v Nitre
Juraj Paulov
- 07.10.2016 v Partizánskom
Olivec Bako
- 14.10.2016 v Bratislave – Petržalke
Sebastián Baláž
- 14.10.2016 v Nitre

Povedali si poločné

áno

November 2016

Spomienka
„Odišiel si, v srdci bolesť zanechal,
tak rýchlo a bez rozlúčky, to nik
nečakal. Slza nám steká po líci,
zabudnúť sa nedá, aj keď hľadíš,
starký, na nás z neba. Čas plynie
ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal
rád, nevie zabudnúť.“

Dňa 6.7. 2016 si pripomíname siedme výročie úmrtia
manžela, otca, starého otca

Jozefa Šutku.
S láskou a úctou na neho
v modlitbe spomína manželka a dcéry s rodinami.

Recept na november
Polievka z Hokaida

Sobáše 01.10.2016
H Igor Krošlák – Topoľčany
a Mgr. Mária
Tonková – Zlaté
Moravce, sobáš bol
v Zlatých Moravciach
H Jozef Malý – Zlaté Moravce
a Mgr. Jana Ivaničková
Zlaté Moravce, sobáš bol
v Zlatých Moravciach

Sobáš 08.10.2016
H Ing. Tomáš Kováč – Zlaté
Moravce a Ing. Beáta Turzová
Zlaté Moravce, sobáš bol
v Zlatých Moravciach

Suroviny: 1 stredne veľká tekvica Hokkaido, 2 cibule, 1 lyžička
morskej soli, sezamový, olivový
alebo avokádový olej, 1 l vývaru
alebo vody.
Postup: Tekvicu aj s kôrou umyjeme (ak ide o inú tekvicu ako Hokkaido, tekvicu ošúpeme). Špicatým
nožíkom tekvicu rozrežeme na dve
časti, jadierka odstránime a tekvicu
nakrájame na veľké kúsky. Na oleji
popražíme cibuľu a tekvicu. Spoločne restujeme a potom prilejeme vodu alebo vývar a uvedieme
do varu. Pražiť cibuľu nie je nutné, ale zvýrazní to chuť. Osolíme
a varíme cca 30 min. alebo až do

zmäkknutia tekvice. Každá tekvica
je iná a dĺžku varenia ovplyvňuje
to, kedy bola tekvica odtrhnutá.
Rozmixujeme na hladký krém. Ak
budeme mať šťastie na dobrú tekvicu nie je nutné ju ďalej ochucovať. Ak niesme s chuťou spokojní,
pridáme bio zeleninový bujón alebo umeocot, poprípade prírodnú
sójovú omáčku.
Ak máme radi krémovú chuť,
môžeme polievku navrchu ozdobiť smotanou alebo mandľovým
maslom a popraženým sezamom.
Dobrú chuť!
zdroj: internet
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Domáci i zahraniční volejbalisti
bojovali o cennú trofej
Naše mesto zažilo v polovici októbra veľkú športovú udalosť. Po
roku sa u nás opäť bojovalo vo volejbale o pohár mesta Zlatých
Moraviec. Turnaja sa zúčastnili aj viaceré tímy zo zahraničia. Kto
sa postavil na stupienok víťazov?
V sobotu 15. októbra sa uskutočnil
v poradí piaty ročník Volejbalového
turnaja o pohár mesta Zlaté Moravce, ktorý je určený pre amatérskych
hráčov. Pravidelní organizátori tejto
športovej lahôdky sú štyria volejbalisti z Moraviec - Jakub Ďuriš, Peter
Janík, Veronika Rajnohová a Barbora Bančáková. Sponzorsky pomohlo
i mesto, ktoré pre turnaj zabezpečilo
jednu z telocviční a tiež dodalo viaceré ceny pre víťazov.

Na siedmich ihriskách
Turnaj sa hral na siedmich
ihriskách v telocvičniach piatich

zlatomoravských škôl, konkrétne
na Gymnáziu Janka Kráľa, Strednej odbornej školy polytechnickej,
Obchodnej akadémii, ZŠ Robotnícka a na Strednej odbornej škole
obchodu a služieb.
O trofej bojovalo až tridsaťpäť tímov, z toho tri boli z Poľska a jeden
z Čiech. Šlo o zmiešané družstvá,
na ihrisku boli vždy štyria muži
a dve ženy. Úroveň zúčastnených
hráčov bola tento rok podľa organizátorov vysoká. „Skvalitňuje sa
to, mužstvá sú stále lepšie. Prvý
ročník bol taký, že sme mali veľa
začiatočníkov, v tomto ročníku

Počas otvorenia turnaja.

Jakub Ďuriš, Dušan Husár
však boli mužstvá už vyrovnané,“ povedal Peter Janík, jeden
z organizátorov.

Kto sa stal víťazom?
Niekto však predsa len musel byť
najlepší. Pohár mesta Zlaté Moravce si tento rok vybojoval mančaft
Drobci z Liptovského Mikuláša.
Druhú priečku obsadil tím Spikes z Nitry a prvú trojku uzatvorili
hráči družstva poskladaného
z rôznych končín západného
Slovenska -Taký svet. Otvorenie
i ukončenie turnaja sa realizovalo
na pôde Gymnázia Janka Kráľa, kde
sa po vyhlásení výsledkov konala
i záverečná after-party.

„Ďakujeme všetkým volejbalistom, ktorí nám aj tento rok prejavili dôveru, sponzorom a samozrejme aj mestu Zlaté Moravce,
pánovi primátorovi a všetkým
riaditeľom škôl za to, že nám poskytli také pekné priestory pre
tento krásny šport. Dúfame, že
budúci ročník bude zas o niečo
lepší a budeme môcť priniesť
nejakú novinku. Sme radi, že
si nás obľúbili zahraničné, ale
aj slovenské tímy a navštevujú
náš turnaj pravidelne,“ vyjadril
sa na záver jeden zo štvorice
organizátorov Jakub Ďuriš.
Peter Klimant

Zimný štadión spustil novú sezónu
Začiatkom októbra sa spustila nová korčuliarska sezóna na zimnom štadióne v Zlatých Moravciach. Športovci, školy i verejnosť
tak môžu opäť pravidelne využívať našu mestskú ľadovú plochu. Cenník ostáva nezmenený, tešiť sa môžeme aj na nočné
korčuľovanie.
Zimný štadión v Zlatých Moravciach oficiálne začal novú sezónu
v piatok 7. októbra 2016. Podobne
ako tú poslednú, aj počas aktuálnej
sezóny si budeme môcť ľad užívať
až do konca marca. Verejnosť má
na štadión prístup vo vybrané dni
a hodiny. Tie sa každý týždeň menia. „Nedeľu by sme chceli hlavne
zachovať, aby tam vždy boli minimálne dve hodiny pre verejnosť
v poobedňajších hodinách. V sobotu to bude bývať zrejme tesne
poobede pre verejnosť. V týždni

podľa potreby,“ povedal Marian
Pánik, prezident klubu HC Zlaté
Moravce, ktorý štadión spravuje
od roku 2014. Aktuálne rozpisy
uverejňuje klub pravidelne na
svojej webovej stránke hczm.sk.
Cenník ostáva nezmenený. Verejnosť platí dve eurá, nekorčuliar
jedno euro. Skupiny platia za prenájom celej ľadovej plochy v piatok
a cez víkend 100 eur a v ostatné dni
v týždni 90 eur. Ceny sú za jednu
hodinu. „Všetky školy z mesta i okolitých obcí môžu chodiť doobeda

Zimný štadión v Zlatých Moravciach.
zadarmo. Musia sa však vopred nahlásiť,“ doplnil Pánik.
Klub HC Zlaté Moravce očakáva aj
tento rok záujem zo strany ľudí, nakoľko poslednú sezónu bol vysoký.
Ako uviedol Pánik, najväčší príval
korčuliarov čakajú počas sviatkov,
v decembri a januári.
V minulosti bolo veľmi populárne
aj takzvané nočné korčuľovanie,
kedy sa verejnosť mohla na ľade

baviť až do neskorých hodín, zväčša do polnoci. Takúto nočnú športovú zábavu môžeme podľa Pánika
očakávať aj tento rok. „Chceli by
sme pokračovať s nočným korčuľovaním. Pravdepodobne to budeme
robiť len v takých dňoch, po ktorých bude nasledovať buď sviatok
alebo víkendový deň,“ dodal šéf
klubu HC Zlaté Moravce.
Peter Klimant
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Anna Šabíková

Úspešná športovkyňa zo Zlatých Moraviec
Anna Šabíková, narodená 2. decembra 2004 v Zlatých Moravciach,
úspešne reprezentuje tenisový
klub TK Zlaté Moravce po celom
Slovensku.
V individuálnych súťažiach vo svojej vekovej kategórii mladších žiačok
vo dvojhre bola dvakrát v semifinále v Levoči a v Partizánskom, trikrát
dosiahla finále v Novákoch, v Novej
Dubnici a v Nitre. V tejto sezóne vo

dvojhre zaznamenala tri celkové víťazstvá na turnajoch v Dubnici n/
Váhom, v Bardejove a na domácich kurtoch v Zlatých Moravciach
dokonca dosiahla víťazné double,
pretože dominovala so svojou partnerkou aj vo štvorhre.
To, že na domácich kurtoch sa jej
darí, potvrdila aj na turnaji starších
žiačok v Zlatých Moravciach. Ako
nenasadená hráčka bez postavenia

v rebríčku v semifinále porazila 3.
nasadenú Plevákovú 6/4, 6/2 a následne vo finále aj 1. nasadenú Sobihardovú 6/2, 6/1. Nestratila sa ani na
ostatných turnajoch starších žiačok,
kde z pozície nenasadenej hráčky sa
trikrát prebojovala do finále v Bratislave, v Púchove a v Partizánskom.
V súťaži družstiev mladších žiačok bola v pozícii jednotky oporou
tímu TK Zlaté Moravce, keď vyhrala

deväť zápasov z desiatich v dvojhre
aj vštvorhre.
Na základe dosiahnutých výsledkov na vybraných turnajoch
sa nominovala medzi 24 najlepších mladších žiačok na záverečný
turnaj Masters Tennis Arena tour
do Banskej Bystrice. Gratulujeme
k úspešnej sezóne a prajeme veľa
chuti do ďalšieho tréningu.
Ján Novota

Začiatok Zlatomoravskej
hokejbalovej ligy
Počas prvého októbrového víkendu začala Zlatomoravská hokejbalová liga (ZMHL) písať už
svoju 26. kapitolu. Založená bola
v roku 1986 skupinkou nadšencov a v prvom ročníku sa v nej
predstavili štyri mužstvá. Odvtedy nepretrtžite funguje viac
ako štvrťstoročie a zahrali si v nej
stovky hokejbalistov. Majstrovský
titul v jubilejnom 25.ročníku získalo mužstvo ROUTINERS, ktoré je
momentálne najstaršie a najdlhšie
pôsobiace mužstvo v ZMHL, pričom svoju prvú sezónu odohralo
už v roku 1988.
V aktuálnej sezóne pôsobí
v ZMHL 8 mužstiev – Benetton,

Penguins, Lemons- Corgons,
Stallions, Midus, Spartans, Ananási a Routiners. Prvé kolo bolo
na programe 2.októbra, hracím
dňom je nedeľa, základná časť je
dvojkolová, kde hrá každý s každým dvakrát, do playoff postupujú všetci. Hrá sa systémom 4+1
so zakázaným uvoľnením a offside systémom. Zaujímavosťou je,
že hlavným rozhodcom je opäť
ostrieľaný medzinárodný arbiter
Roman Čačko, ktorý sa nedávno
vrátil z Majstrovstiev sveta v hokejbale WBHF, ktoré sa konali
v Montreale.

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble
výsledky, mesiac október

z 11. kolo – sobota, 1. október - Trnava 1:0 Zlaté Moravce
z 12. kolo – sobota, 15. október - Myjava 2:0 Zlaté Moravce
z 13. kolo – sobota, 22. október - Zlaté Moravce 1:5 Slovan Bratislava
z 14. kolo – sobota, 29. október - Trenčín 2:0 Zlaté Moravce

Pavel Dvonč
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