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V tomto čísle:
Obnovené
ihrisko
Za Základnou školou Mojmírova postupne vyrastá moderné športové centrum. Jeho
súčasťou je aj futbalové ihrisko
s bežeckým oválom, ktoré dala
samospráva obnoviť.
Čítajte na strane 2

V akom stave
je plaváreň?
Možnosti pre plavecké športy u nás prakticky neexistujú.
V Zlatých Moravciach sa ale
nachádza jedna krytá plaváreň. V akom je stave?

Hviezdoslavova ulica.
Čítajte na strane 3

Nová
kamera
V súčasnosti sa v mestskej
časti Chyzerovce nachádza len
jedna kamera. To by sa mohlo
v budúcnosti zmeniť. Samospráva sa uchádza o dotáciu
na zakúpenie a sprevádzkovanie novej kamery.
Čítajte na strane 3

Mesiac úcty
k starším
Október je vyhlásený za
Mesiac úcty k starším. Vždy si
v tomto čase pripomíname, že
netreba zabúdať na našich seniorov, máme si ich ctiť a dať
im najavo svoju náklonnosť.
V Zlatých Moravciach sme na
to nezabudli ani tento rok.
Čítajte na strane 4

Rekonštrukcie ciest v Zlatých Moravciach
V mesiaci október 2018 sa v našom meste rekonštruovali cesty vo veľkom. Opravné práce sa realizovali až
na šiestich uliciach, ktoré mali vozovku už v nevyhovujúcom stave.
Ako informoval Emil Hudák,
referent dopravy a technickej
infraštruktúry mesta, v októbri
sa rekonštruovali vozovky na
uliciach – Vajanského, Kollárova, Tríbečská, Hviezdoslavova,
Nitrianska a Ulica Slovenskej
armády.
Uvedené komunikácie boli
podľa jeho slov v nevyhovujúcom technickom stave, mali
značne poškodenú povrchovú
vrstvu. Požiadavka na ich opravu prišla zo strany občanov,
poslancov a aj príslušných komisií mestského zastupiteľstva.
„Celá koncepcia opráv vychádza zo zrealizovania novej

povrchovej vrstvy na existujúcej konštrukcii vozovky. Nerovnosti na komunikáciách a sadnuté časti boli
vyrovnané ložným asfaltobetónom a následne sa
zhotovila nášľapná vrstva
z obrusného asfaltobetónu.
Niektoré časti vozovky boli
z dôvodu väčších nerovností vyrovnané odfrézovaním
cestnou frézou,“ vysvetľuje
Hudák.
Rekonštrukčné práce sú nateraz ukončené. V roku 2019
sa však v opravách bude
pokračovať. Ťažká technika
sa vráti na Nitriansku ulicu

a Ulicu Slovenskej armády.
Pozornosť sa upriami aj na
Štúrovu ulicu.
Všetky tieto práce hradí
mesto zo svojho rozpočtu.
Nejde pritom o žiadnu malú
čiastku. „Celkové náklady na
rekonštrukciu komunikácií
Tríbečská, Hviezdoslavova, Nitrianska, Vajanského,
Kollárova a Štúrova, kde sú
zahrnuté náklady na všetky
potrebné práce a dodávky,
predstavujú sumu vo výške
326 735 eur. Celkové náklady na rekonštrukciu cesty
Slovenskej armády, kde sú
zahrnuté náklady na všetky
potrebné práce a dodávky,
predstavujú sumu vo výške
170 766 eur,“ uviedol Hudák.
Peter Klimant
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Mesto obnovilo futbalové ihrisko za Mojmírkou
Za Základnou školou Mojmírova postupne vyrastá moderné športové centrum. Jeho súčasťou je aj futbalové
ihrisko s bežeckým oválom, ktoré dala samospráva obnoviť. Využívať ho môže škola aj verejnosť.
Pôvodné futbalové ihrisko
bolo už dlhšie zanedbané,
s nerovnomerným povrchom
a zarastené burinou. Rovnako i povrch bežeckého oválu, ktorý obieha okolo ihriska,
bol na mnohých miestach
poškodený. Škola tento areál
nemohla v rámci športových
aktivít svojich žiakov už prakticky nijako využívať. Mesto sa
preto rozhodlo pomôcť a ihrisko dalo obnoviť.
Rekonštrukcia sa uskutočnila na prelome leta s jeseňou.
Obnovené ihrisko bolo odovzdané do užívania v piatok
5. októbra 2018. „Vybudoval
sa tu nový bežecký ovál, pieskové doskočisko, je tu priestor

na vrhačské disciplíny a samozrejme ihrisko s trávou. V rámci výstavby tohto areálu sme
vyčistili pôvodnú starú studňu, ktorú sme sprevádzkovali a tým pádom sa v prípade
potreby a horúcich letných
mesiacov bude dať celý areál
zavlažovať,“ povedal primátor Zlatých Moraviec Dušan
Husár.
Vedenie školy vyjadrilo veľkú spokojnosť s odvedenou
prácou. „Všetci učitelia a žiaci
už môžu vykonávať telesnú
výchovu na úrovni,“ vyjadrila
sa riaditeľka Mojmírky Viera
Striešková.
Okrem školákov si tu však
môže prísť zašportovať aj

Žiaci si ihrisko už naplno otestovali.
verejnosť. Samozrejme, bezplatne. „Ihrisko je dopoludnia
prioritne určené pre žiakov
Mojmírky, odpoludnia sem
však môže prísť aj verejnosť,“
uviedol Husár. Presný rozpis
otváracích hodín pre občanov
je uvedený pri vstupe do areálu. Zväčša je však otváracia
doba od 16.00 hod. do 20.00
hod., cez víkendy a sviatky od
8.00 hod. do 19.00 hod..
Obnovením futbalového

ihriska bola zavŕšená druhá
z troch etáp postupne realizovaného projektu rozsiahleho športového centra na Mojmírke. To okrem tohto ihriska
v sebe zahŕňa aj detské ihrisko,
ktoré bolo sprístupnené ešte
začiatkom júla a jeho súčasťou
bude aj multifunkčné ihrisko,
ktorého výstavba by mala začať v mesiaci november tohto roka.
Peter Klimant

Verejné priestranstvá s bezplatnou wi-fi
V minulosti v Zlatých Moravciach už raz fungovala bezplatná sieť wi-fi. Možno sa jej dočkáme znova. Prístupná
by mohla byť na verejných priestranstvách.

Zlatomoravskí poslanci.
Mestskí poslanci na 39. zasadnutí zlatomoravského zastupiteľstva schválili Návrh
na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v súlade s výzvou na podporu wi-fi pripojenia na projekt

„Wi-fi v meste Zlaté Moravce.“
Ide o výzvu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Jej vyhlasovateľom je
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná
infraštruktúra 2014–2020.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú stanovené na
sumu 16-tisíc eur. Mesto by
v prípade schválenia žiadosti
muselo z tejto čiastky uhradiť
minimálne päť percent. Zvyšok bude zaplatený z dotácie.
Projekt v sebe zahŕňa nákup
softvéru, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky
a komunikačnej infraštruktúry,
ktorá bude predstavovať technické riešenie pre zabezpečenie dostupnosti wi-fi v Zlatých
Moravciach. Náklady spojené
s poskytovaním paušálu si
bude mesto hradiť samo.
„Projekt Wi-Fi je určený občanom a návštevníkom mesta, ktorí budú mať bezplatný

prístup do siete na verejných
priestranstvách. Mesto Zlaté
Moravce plánuje vybudovať
šesť prístupových bodov,“ informuje radnica. Neuvádza
však, o ktoré miesta by presne
šlo. Samotný internet by mal
byť rýchly. Plánuje sa predplatenie tej najrýchlejšej ponuky
dostupnej na trhu v našom regióne, aspoň 30 Mb/s.
Bezplatné wi-fi nie je v Zlatých Moravciach žiadnou novinkou. Služba bola prvýkrát
do prevádzky spustená ešte
počas úradovania bývalého
primátora Petra Lednára. Prístupná bola na námestí a pri
autobusovej stanici. Už niekoľko rokov je však nefunkčná.

Peter Klimant
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V akom stave je plaváreň na Strednej odbornej škole
polytechnickej?
Pokiaľ si chcú Zlatomoravčania zaplávať vo svojom vlastnom meste, majú jednoducho smolu. Možnosti pre plavecké športy u nás prakticky neexistujú. V Zlatých Moravciach
sa ale nachádza jedna krytá plaváreň. V akom je stave?
Reč je o plaveckom bazéne v Strednej odbornej škole
(SOŠ) polytechnickej v Zlatých
Moravciach. Ak by sme mali
zjednodušene odpovedať na
našu vyššie položenú otázku,
odpoveď by bola prostá – plaváreň je mimo prevádzky. Zisťovali sme však, prečo je tomu
tak a či sa tento stav zmení.
Ešte v marci v roku 2017 sa
na online službe Odkaz pre
starostu objavila otázka, v ktorej sa občan pýtal samosprávy,
kedy sa dočkáme otvorenia
plavárne v SOŠ polytechnickej? Na jeho otázku vtedy
reagoval riaditeľ školy Ján
Solčiansky, podľa ktorého sa
plaváreň neprevádzkuje, nakoľko prv musí dôjsť k údržbe
a opravám jej technológií.
„Požiadavky na nevyhnutné
opravy sme zaslali svojmu
zriaďovateľovi. Po pridelení
financií bude môcť prísť k nasledovným opravám a následne k sprevádzkovaniu

plavárne,“ vyjadril sa Solčiansky v roku 2017.
Odvtedy už ubehol nejaký
čas, no plaváreň ostáva zatvorená. Zriaďovateľom školy nie
je Mesto Zlaté Moravce, ako
si mnohí občania myslia, ale
Nitriansky samosprávny kraj.
Jeho hovorkyňa Oľga Prekopová nám prezradila, že plaváreň má v súčasnosti viacero technických nedostatkov,
ktoré je pred jej sprevádzkovaním potrebné odstrániť.
„Musí prejsť rekonštrukciou,
vrátane technológií, merania regulácie, vykurovania,
vzduchotechniky, elektroinštalácie a ďalších stavebných
prác s rekonštrukciou súvisiacich,“ vymenovala technické
problémy.

Bude sa
rekonštruovať
Župa podľa Prekopovej má
ale záujem tieto problémy
odstrániť. Zastupiteľstvo

Nitrianskeho samosprávneho kraja na 2. riadnom zasadnutí, konanom 26. marca 2018, schválilo finančné
prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom Rekonštrukcia školského bazéna – SOŠ
polytechnická Zlaté Moravce. Vypracovaná kompletná projektová dokumentácia bola podľa hovorkyne
odov zdaná 15. augusta
2018 a na jej vypracovanie
vyčlenilo zastupiteľstvo 18
200 eur.
„V súčasnosti projektant vybavuje vyjadrenia
a stanoviská dotknutých
orgánov k projektovej dokumentácii potrebné pre
vydanie stavebného povolenia, resp. ohlásenie
stavebných úprav,“ uviedla Prekopová s tým, že po
týchto úkonoch budú na
rade župní poslanci. „Rekonštrukcia školského bazéna sa uskutoční po pridelení finančných prostriedkov
Zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja,“
dodala. Koľko bude celý

tento proces trvať a kedy
by reálne mohlo dôjsť k rekonštrukcii nám zatiaľ povedať nevedela.

Zapláva si aj
verejnosť?
Hlavnou otázkou ale ostáva, či po oprave bazéna
bude plaváreň prístupná
len čisto pre žiakov školy,
alebo si bude môcť prísť
zaplávať aj široká verejnosť, ktorá v minulosti už
viackrát dala najavo, že by
o túto službu mala záujem.
Na túto otázku nám ale Prekopová neodpovedala. Pýtali sme sa preto aj riaditeľa školy Jána Solčianského.
„Škola má záujem, aby bazén po rekonštrukcii využívala aj verejnosť,“ znela
jeho odpoveď.
Bazén bol v zlatomoravskej SOŠ polytechnickej postavený pred takmer troma
desaťročiami, v roku 1990.
Pre početné poruchy na
technológii bazénu sa nevyužíva už niekoľko rokov.
Peter Klimant

Mesto chce dobudovať kamerový systém v Chyzerovciach
V súčasnosti sa v mestskej časti Chyzerovce nachádza
len jedna kamera. To by sa mohlo v budúcnosti zmeniť.
Samospráva sa uchádza o dotáciu na zakúpenie a sprevádzkovanie novej kamery.
Na 39. zasadnutí mestského
zastupiteľstva bol poslancami schválený návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu
z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity na
projekt „Zabezpečenie kamerového systému v meste
Zlaté Moravce – mestská časť

Chyzerovce“. Celkové oprávnené výdavky projektu sú
25-tisíc eur. Naša samospráva
by z tejto sumy zaplatila maximálne 5 percent.
Ak bude mesto so svojou žiadosťou úspešné, získa peniaze na dobudovanie kamerového systému

v Chyzerovciach. Konkrétne
by šlo o jednu novú kameru.
Nainštalovaná by bola na Ulici Chyzerovecká, v lokalite pri
autobusovej zastávke „Mlyn“.
Magistrát si od dobudovania
kamerového systému sľubuje skvalitnenie života v oblastiach, kde sú sústredení obyvatelia marginalizovaných
rómskych komunít vo väčšej
koncentrácii. „Vďaka tomu
chceme zlepšiť kvalitu spolunažívania medzi obyvateľmi

mestskej časti Chyzerovce
a prispieť k zníženiu konfliktov medzi obyvateľmi,“ uviedla radnica.
V mestskej časti Chyzerovce
sa v súčasnosti nachádza len
jedna kamera. Umiestnená je
pri kultúrnom dome. Dohľad
nad kamerovým systémom
v Zlatých Moravciach zabezpečuje mestská polícia.

Peter Klimant
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Mesiac úcty k starším v Zlatých Moravciach
Október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Každý
rok si v tomto čase pripomíname, že netreba zabúdať na
našich seniorov, máme si ich ctiť a dať im najavo svoju
náklonnosť. V divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu sa v sobotu 13. októbra 2018 uskutočnil
kultúrny program. Venovaný bol všetkým ľuďom, ktorých vlasy už zdobia šediny.
Program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovalo pre našich seniorov
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom
kultúry a športu (MSKŠ). Diváci si mohli pozrieť vystúpenie
Kysuckej vrchárskej heligónky. Moderátorom podujatia
bol zabávač Štefan Hruštinec. Vstup bol pre všetkých
zdarma.
Ešte pred tým, ako sa na pódiu predviedli pozvaní umelci, sa pred mikrofón postavil
primátor Dušan Husár, ktorý
srdečne privítal všetkých seniorov.
„Svojím vekom ste nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré
odovzdávate mladším generáciám a na to by sa nemalo zabúdať. Bez vzájomnej
výmeny skúseností, učenia
sa láske, tolerancii a úcte
k blížnym nebude naplnené

poslanie Mesiaca úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty. Úcty k tým,
ktorí tvrdo pracovali, aby sa
nám žilo lepšie. Úcty k tým,
ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal,
aby urobili šťastnými nás, ich
deti, vnúčatá, pravnúčatá. Želám si, aby vás všetkých obklopovala za toto všetko vďaka,
citlivá pozornosť a úcta mladej generácie. Nech jeseň vášho života je krásna, pokojná
a slnečná,“ zaprial Husár prítomným seniorom, ktorých
všetkých na záver obdaroval
kvetom.

Jubilanti
Pozornosti navyše sa v tento deň dostalo tým dôchodcom, ktorí v roku 2018 slávia
životné jubileum. Ešte pred
začiatkom hlavného programu boli 80, 85, 90 a 95-roční

Kysucká vrchárska heligónka.
Zlatomoravčania pozvaní do
Obradnej sieni MSKŠ. Takmer
50 seniorov si tu z rúk primátora prevzalo malý darček v podobe finančného daru, kvetu
a spomienkového predmetu.

Mestské časti
Obyvatelia mestských častí Prílepy a Chyzerovce mohli
osláviť Mesiac úcty k starším
dvojnásobne. Okrem programu v MSKŠ mali totiž možnosť
navštíviť aj podujatia organizované vo svojich vlastných
kultúrnych domoch.
V Prílepoch takéto podujatie
pripravil v nedeľu 14. októbra
2018 tunajší občiansky výbor
spoločne so speváckym súborom Kolovrátok, za podpory

primátora mesta Dušana Husára. V Chyzerovciach bola
oslava úcty k starším spojená s poďakovaním za úrodu,
v sobotu 29. septembra 2018.
Akciu pripravilo Občianske
združenie Chyzerovce a tunajší záhradkári. V oboch prípadoch si seniori mohli vychutnať pekný kultúrny program
plný spevu a tanca.
Mesiac október bol vyhlásený za Mesiac úcty k starším
v decembri roku 1990 Valným
zhromaždením Organizácie
Spojených národov. Odvtedy si pravidelne počas tohto
obdobia pripomíname úctu
k skôr narodeným nielen na
Slovensku, ale po celom svete.
Peter Klimant

V Prílepoch si uctili starších občanov aj jubilantov
Dňa 14. októbra 2018 kultúrny dom v Prilepoch opäť praskal vo švíkoch. Obecný rozhlas
pozýval všetkých dôchodcov
a jubilantov na priateľské októbrové posedenie. Všetci ste
srdečne vítaní. Do programu
prispeli Materská škola Prílepy,
šikovné žiačky, aj mladé speváčky. Ako každý rok podujatie organizoval Občiansky výbor, súbor Kolovrátok.
Hrala harmonika i varhany, ale ešte nebol koniec

zábavy. Humor nastal scénkou: Dedko a babka v KolibeDolina. Keď sa ukončili smiechy, začali sa rozdávať kvety.
Od primátora mesta Dušana
Husára dostal každý jubilant
kvietok a malý darček. Všetci ostatní seniori boli obdarení kvietkom. O pohostenie
a malý darček sa postaral spevácky súbor Kolovrátok.
                                                        
Jozef Vencel
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Požitavská výstava drobných zvierat
Je už dobrou tradíciou, že počas Zlatomoraveckého jarmoku sa na mestskom amfiteátri koná Požitavská výstava
drobných zvierat. Rovnako tak tomu bolo i tento rok.
V poradí 16. ročník tejto výstavy sa uskutočnil v dňoch
28. a 29. septembra 2018.
Pripravil ju Slovenský zväz
chovateľov Základná organizácia Zlaté Moravce (ZO
SZCH). Určená bola nielen
pre chovateľov ale aj pre širokú verejnosť.
Ľudia tu mohli vidieť desiatky rôznych druhov zvierat. Ako uviedol predseda ZO SZCH Štefan Kramár,
tridsať chovateľov na výstavu poslalo stodvadsať kusov
králikov, trinásť voliér holubov a tridsaťdeväť voliér
hydiny. Posudzované boli
päťčlennou odbornou komisiou. Na majiteľov najlepšie

hodnotených zvierat čakali
ocenenia.
„Chcel by som poďakovať
vystavovateľom z tohto regiónu, ktorí im doniesli kvalitné zvieratá v hojnom počte. Poďakovanie patrí nielen
im ale samozrejme aj členom
miestnej chovateľskej organizácie za včasnú prípravu,
priebeh a ukončenie výstavy
ako aj početným sponzorom,
bez ktorých by sme túto akciu nikdy nespravili,“ povedal Štefan Kramár, ktorý sa
zároveň poďakoval aj Mestu
Zlaté Moravce za materiálnu
a finančnú pomoc.
Súčasťou v ýstav y bol
aj takzvaný „králičí hop.“

Na výstave mali veľké zastúpenie králiky.
Ide o netradičnú športovú
disciplínu, ktorá sa zo západu pomaly udomácňuje aj
v našich končinách. V rámci
nej mohli návštevníci výstavy vidieť špeciálne chované

králiky, cvičené na skok do
diaľky i do výšky. Tie za pomoci svojich cvičiteliek skákali cez pripravené prekážky.
Peter Klimant

Beseda v Mestskej knižnici   
Pri príležitosti konania Požitavských dní Židovskej kultúry sa v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach uskutočnila v piatok 12. októbra 2018 beseda s občianskym
aktivistom Ľudovítom Chládekom.

Žiaci Základnej školy Pribinova.
Beseda sa konala v dopoludňajších hodinách
v priestoroch knižnice. Zúčastnili sa jej dve triedy

deviatakov zo Základnej
školy Pribinova Zlaté Moravce. „Požitavské dni židovskej kultúry si v tomto

roku pripomíname v dňoch
od 8. do 12. októbra. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali besedu s pánom Ľudovítom Chládekom. Ide
o človeka, ktorý sa zaoberá židovskou problematikou
už dlhé roky a má žiakom
určite čo povedať,“ uviedla vedúca knižnice Alena
Malá.
Chládek počas svojej besedy žiakom priblížil históriu židovskej komunity
a osudy niektorých židovských rodín v našom meste.
Porozprával im, ako sa realizovala obnova a záchrana
zničeného Židovského cintorína, ako vzniklo a kde sa
nachádza Múzeum židovskej komunity. Zoznámil ich
so židovskými synagógami
nášho mesta, ako vyzerali
v minulosti i dnes a podelil

sa aj o zážitky zo svojej
návštevy Izraela. Jeho rozprávanie bolo spestre né premietaním obrázkov
a malou výstavou fotografií so židovskou tematikou.
Záver patril otázkam žiakov,
na ktoré zanietený aktivista so záujmom odpovedal.
„Pevne verím, že pripravená prednáška bola nielen zaujímavá, ale hlavne
poučná. Poznať dejiny patrí
k všeobecnému vzdelaniu.
Ale regionálnu históriu týkajúcu sa nášho mesta či
okolia, by sme mali poznať
všetci, ktorí tu žijeme,“ vysvetľuje Alena Malá dôležitosť podobných prednášok
určených pre žiakov našich
škôl.

Peter Klimant
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Špidlíkovi a jeho dcére odhalili pamätnú tabuľu,
počas vojny ukrývali židovského chlapca
Aj Zlaté Moravce majú svojich hrdinov. Jozefovi
Špidlíkovi a jeho dcére Jozefíne, v rámci Požitavských
dní židovskej kultúry, odhalili na židovskom cintoríne
pamätnú tabuľu.
Požitavské dni židovskej
kultúry sú novým podujatím
svojho druhu v Zlatých Moravciach. Priebeh podujatia
zorganizovaného NSK, Mesto
Zlaté Moravce, MSKŠ, ZUŠ, OZ
Zmena pod vedením Ľudovíta Chládeka sledovala takmer
stovka ľudí.
„Vo fašistických diktatúrach
a na okupovaných územiach
sa ukrývanie Žida trestalo
smrťou. A jednako sa našlo
mnoho ľudí, ktorí ich v tom
nebezpečnom období zachraňovali. Sú nimi aj Jozef
Špidlík (horár) a jeho dcéra
Jozefína (učiteľka na ZŠ Lovce, GJK a ZŠ Pribinova ZM),
ktorí počas 2. svetovej vojny
zachránili rodinu Šimkovú
a 15-ročného Juraja Georga
Gertlera. Dnes 90-ročný Juraj
George Gertler žijúci v Sydney
im dal za záchranu života zhotoviť pamätnú tabuľu. Umiestnená je na Židovskom cintoríne v Zlatých Moravciach na
vonkajšej strane domu smútku,“ priblížil udalosti Ľudovít
Chládek. Rovnako spomenul
aj aktivity, ktoré sa týkali záchrany kultúrneho dedičstva
Židov na Požitaví, ako bol napríklad ortodoxný cintorín
v Žitavanoch, vo Vieske nad
Žitavou, vo Vrábľoch.
Pamätnú tabuľu slávnostne
odhalili v stredu 10. októbra
2018 na neologickom Židovskom cintoríne v Zlatých
Moravciach. Na slávnostnom
akte boli prítomní predstavitelia nášho mesta a samospráv
Požitavského regiónu, židovskej obce, potomok Jozefíny

Špidlíkovej Jozef Kluka a príbuzný Juraja Georga Gertlera
Peter Bielik (spoločne odhalili
pamätnú tabuľu), poslanec NR
SR Marián Kéry, zástupcovia
spoločenských a kultúrnych
inštitúcií, podnikatelia, bývalé
žiačky. Nechýbali honorárny
konzul SR v Sydney Milan Neklapil, pamätníci.

Pamätníci vydávajú
svedectvá dodnes
Z Kanady pricestoval Eugen
Danzig (85) a jeho dvaja synovi. Holokaust prežil, Nemci
mu však zabili rodinu. „Mne
sa podarilo vysťahovať do
Kanady, mal som 15 rokov, žijem v Toronte. Môj otec bol
Lajoško Danzig. Hľadám hrob
svojich rodičov.“ Na túto rodinu si dodnes dobre spomína
Štefan Richter (87) z Loviec: „Ja
som v Zlatých Moravciach poznal 10 židovských rodín. Aj
Lajoška som poznal, celú ich
rodinu, v Topoľčiankach mali
pílu,“ potvrdil v pamäti vynorený smutný príbeh židovskej
rodiny.

O hrdinskom
čine sa mlčalo
Celá rodinná genéza Gertlerovcov sa začína v dedinke Topoľčianky. Hlavou rodiny bol
otec Maximilián (obchodník),
pochádzal zo Skýcova a mal
sedem súrodencov – troch
bratov a štyri sestry, ktorí sa
v priebehu rokov usadili v obciach okolo Zlatých Moraviec.
Jozef Špidlík a jeho dcéra
Jozefína sú už nebohí. O hrdinskom čine miestnych ľudí

sa v Zlatých Moravciach roky
nerozprávalo. Všetko vyplávalo na povrch až po viac ako
polstoročí, keď sa na Ľudovíta
Chládeka obrátil Juraj George
Gertler, ktorý chcel dať zhotoviť pamätnú tabulu svojim
záchrancom práve v regióne,
kde židovská rodina žila.
„V blízkosti horárne Hladomer sa pred transportom
do koncentračného tábora
ukrývala tiež židovská rodina
Šimková. Aj tejto rodine Špidlíkovci všemožne pomáhali,“
hovorí Ľ. Chládek. „Podobne
ako židovskému chlapcovi
Jurajovi. Život mu zachránilo
ukrývanie sa v horárni u Jozefa Špidlíka v lese nad Zlatnom. Do Zlatých Moraviec sa
Juraj vrátil na jeseň 1945. Tam
sa dozvedel o smrti svojho
otca a deportácii matky a sestry. Obe však našťastie prežili. O svojej záchrane a živote
počas vojny vydal knihu My
life – Môj život.“
Niektorí z otcových súrodencov ostali žiť v Moravciach, iní
urobili ešte dávnejšie bleskové rozhodnutie a pobrali sa
do Austrálie a Ameriky. Napríklad strýko Bela a teta
Irma. Usadili sa v austrálskom
meste Sydney, kde si založili

úspešné podnikanie. „V roku
1948 emigroval do Austrálie aj
Juraj. Po dvoch rokoch za ním
prišla matka a sestra Edita s rodinou. Pracoval v sklárskom
priemysle, potom so švagrom
v obchodoch s elektro sortimentom a o niečo neskôr
už mal svoj obchod s nábytkom. Na Slovensko pricestoval s manželkou Inge a deťmi Michaelom a Evou v roku
1973, potom v roku 2012. Vtedy opäť navštívil otcov hrob
a tiež Kremničku, kde boli zavraždení jeho dvaja strýkovia
s rodinami,“ pripomína Ľudovít Chládek.
Povojnové roky boli pre rodinu Jozefa Špidlíka veľmi ťažké. Preto na seba ničím radšej
neupozorňovali. Verejne ani
nerozprávali o tom, že počas
vojny ukrývali židovského
chlapca, aby nemali zbytočné problémy. Tento zaujímavý príbeh vytiahol na svetlo
sveta až Juraj George Gertler,
ktorý dal zhotoviť pamätnú
tabuľu svojim záchrancom.
Na židovskom cintoríne
v dome smútku je zriadené
o židovských rodinách a ich
osudoch malé múzeum.
Anna Mondočková
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Zlatomoravskí seniori relaxovali
Život je krátky, ale krásny, len ho treba vedieť žiť. Preto
sa seniori zo ZO-JDS prišli liečiť, ale aj zabaviť, do Piešťan
od 17. septembra do 22. septembra 2018.
Slovami sa nedá vyjadriť
to, čo sme si tu užili. V prvom rade ďakujeme pani
riaditeľ ke kúpeľov Erike
Goldovej za pekné a milé
privítanie. Aj ich vodičovi,
ktorý nás do Piešťan doviezol aj domov zaviezol.
Výborná strava, celodenná rehabilitácia na úrovni
a všade rozdávali úsmevy,
čo nás tiež tešilo. Matka
príroda tu nešetrila zeleňou, vodou, čistotou. Tá
úžasná niekoľkokilometrová cyklodráha okolo obkľúčená vodou a zeleňou,
k torú sme na bic ykloch

niekoľkokrát denne absolvovali, to bola ďalšia rehabilitácia.
Zároveň ďakujeme z a
pekné večierky pri hudbe
na počúvanie a pri tanci.
Keďže sme sa nechceli ani
seniori zahanbiť, pripravila
naša spevácka skupina Babička svoj program. Nechýbali piesne, vtipy, cigánske
scénky, básne i próza, čo
obohatilo naše spoločné
posedenie po večeroch.
Boli medzi nami aj hostia
z Moravy, Bratislavy, Trebišova, Nemci a iní. Boli sme
tu ako jedna veľká pekná

rodina seniorov, ktorí sa
rýchlo k nám pripojili.
Zároveň vďačíme Všemohúcemu za ten veľký dar,
že nám také pekné počasie
celý týždeň prial. V sobotu
ráno, keď sme odchádzali,

lialo a lialo, čiže Piešťany za
nami plakali.

Seniori ZO-JDS
Zlaté Moravce

Objavujeme talenty v Zlatých Moravciach
Po úspechu prvého ročníka sa organizátori rozhodli
pripraviť pokračovanie podujatia pod názvom Objavujeme talenty. Uskutočnilo sa v nedeľu 7. októbra 2018
v Obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu.

Podujatie zorganizovalo
Občianske združenie Platan
v spolupráci s Mestským
strediskom kultúry a športu v Zlatých Moravciach,

Základnou umeleckou školou a s finančnou podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Vystúpili tu desiatky detí zo

zlatomoravských škôl, žiaci
Základnej umeleckej školy
a deti z DFS Zlatňanka. Cieľom bolo ukázať hudobný talent a šikovnosť týchto detí,
povzbudiť ich a motivovať
k ďalšiemu rozvoju svojich
talentov. Na podujatie boli
deti vybraté pedagógmi Základnej umeleckej školy a vedúcimi DFS Zlatňanka.

Detské talenty za ich vystúpenia odmenila preplnená obradná sála Kaštieľa
Migazziovcov veľkým potleskom. Každé dostalo aj
pekný darček. Všetci návštevníci mali vstup na podu
jatie zadarmo.

Peter Klimant
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TÁRANINY - VERZUS REALITA
Vážení čitatelia, v politicky platenej reklame sa určite v týchto novinách dočítate
táraniny. „Táraniny sú na čítanie a pobavenie, realita je na zamyslenie“. Toto je realita:

POKRAČUJEME

olu
p
s
V ROZVOJI
Dušan
HUSÁR

voľme
číslo

3

primátor mesta
Zlaté Moravce

Bytovka na
Ulici 1. mája

Výstavbu bytovky sa
podarilo zrealizovať takmer
po pätnástich rokoch. V rámci
dispozície sa v nej nachádza
32 bytových jednotiek.
V trojposchodovej bytovke sú
umiestnené štyri trojizbové,
16 dvojizbových
a 14 jednoizbových bytov.

Okružná
križovatka

Pri pôvodnej križovatke
vznikali pravidelne
dopravné nehody, bohužiaľ
aj smrteľná. Nová okružná
križovatka, ktorá spája
Sládkovičovu, Prílepskú
a Ulicu 1. mája, výrazne
zlepšila dopravnú situáciu
v našom meste.

Rekonštrukcia
ciest

K rekonštrukcii pozemných
komunikácií sme pristúpili už
v roku 2016 a významnou
mierou aj v roku 2017.
S revitalizáciou ciest plánujeme
pokračovať a v budúcom
období. Našou ambíciou
je zrekonštruovať, čo najviac
ciest v Zlatých Moravciach.

VIAC REALIZOVANÝCH PROJEKTOV NÁJDETE V MOJICH NOVINÁCH ALEBO NA MOJOM FACEBOOKU

V doplňujúcich voľbách na primátora v roku 2016 sa žiaden kandidát v týchto novinách nemohol
prezentovať. Prečo je to teraz možné? Demokracia, funkčná redakčná rada, sloboda, koniec cenzúry.

PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto politickej inzercie

ČO SA PODARILO ZA DVA ROKY PRIMÁTOROVANIA

53/2018
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PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto politickej inzercie
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Vážení spoluobčania, milí priatelia
Poznáte ma a moje doterajšie úsilie. Spolu sme dokázali úspešne zastaviť spaľovňu
plastov a ochrániť tak naše
životné prostredie, zdravie nás
a našich detí.
Som veterinárna lekárka,
matka troch detí. Tak, ako sa
starám o moju rodinu a prácu, tak sa starám aj o veci
spoločenské a verejné – týkajúce sa všetkých občanov
v našom meste. Vstúpila som
do komunálnej politiky v roku
2014, bola zvolená za poslankyňu mesta Zlaté Moravce,
menovaná za viceprimátorku, bola som zastupujúcou
primátorkou.
V roku 2017 som sa stala aj
s Vašou pomocou poslankyňou NSK za volebný obvod
Zlaté Moravce. Všetky dosiahnuté poznatky a skúsenosti chcem a viem uplatniť
ako primátorka nášho mesta.
Ponúkam
DOBRÉ RIEŠENIA

Zlaté Moravce - otvorené
mesto, mesto komunikujúce so svojimi
občanmi
Otvorenosť a komunikácia
s občanmi sú najlepšia cesta v boji s korupciou. Mestský
úrad musí byť otvorený všetkým ľuďom, a preto si aj ja, ako
primátorka
zz vyhradím 1x týždenne
čas na stretnutia s obyvateľmi
zz zorganizujem 1 x ročne
Deň otvorených dverí na
MsÚ
zz zorganizujem 1x ročne
Verejné zhromaždenia
s občanmi , kde budú občania informovaní o hospodárení mesta, investičných akciách atď.
zz vytvorím Radu seniorov,

Radu podnikateľov ako
poradné orgány primátora
zz vytvorím poradný orgán
primátora tvorený zo zástupcov OZ, záujmových
krúžkov, študentov .
zz otvorené mesto = dobrý úradník , zefektívnenie
chodu radnice, zavedenie Stafino služby

Zlaté Moravce - mesto
efektívne využívajúce
svoj majetok, mesto
revitalizujúce mestský
majetok
Chátrajúce mestské budovy ako Župný dom, Miggaziho kaštieľ, budova kina, Dom
služieb by nemali byť donekonečna len traumou pre občanov, preto je potrebné zapájať
sa do výziev a žiadať dotácie
tak, ako sa začalo. V tomto
trende budem pokračovať.
Zapájanie do výziev by nemalo byť za každú cenu, bez
súhlasu, respektíve proti vôli
občanov mesta žijúcich v okolitých nehnuteľnostiach.
Ako príklad uvediem aktuálny projekt Komunitného
centra. VŽDY treba starostlivo zvážiť aj účel využitia rekonštruovanej nehnuteľosti
už pri zapájaní sa do výziev.
A keďže naše mesto má bohužiaľ väčšinu svojho majetku
v dezolátnom stave je z čoho
vyberať.
Navrhnem, aby sa finančné
prostriedky z nájmov mestských budov použili na ich
opravu a rekonštrukciu.
Je potrebné pokračovať
v obnove infraštruktúry mesta
rekonštrukciami komunikácií
a chodníkov. Už pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 je potrebné zapracovať väčší objem
finančných prostriedkov na
opravy ciest a chodníkov. Je

dôležité aj pripomenúť kvalitu
vykonaných prác a tiež kvalitu projektovej dokumentácie,
aby opravy a rekonštrukcie
neboli urobené ako napríklad oprava povrchu Čajkovského ulice.
Je nevyhnutné riešiť dopravu v meste, PRETO začnem rokovania na vybudovanie obchvatu nášho mesta, takisto
je potrebné riešiť parkovanie
v meste, kde sa situácia už stala kritickou.

Zlaté Moravce
Starostlivé mesto
Starostlivosť o všetkých občanov, najmä o seniorov, mladé rodiny bude patriť medzi
moje priority.
Navrhnem, aby mesto
zz začalo financovať So
ciálny taxík
zz zabezpečilo dôstojný
stánok na stretávanie sa
pre našich dôchodcov
zz osadilo autobusové zastávky pri poliklinike
zz pokračovalo vo výstavbe nájomných bytov
pre mladé rodiny. Treba
zabrániť vyľudňovaniu
nášho mesta a vytvoriť
podmienky pre našich
mladých ľudí a privítať
v ňom tých, ktorí tu chcú
začať nový život
zz budem presadzovať, aby
mladé rodiny počas prvých dvoch rokov od sobášu boli oslobodené od
dane z nehnuteľnosti
zz pokračovalo v zlepšovaní technického stavu

školských budov a vybavenia škôl, a tým vytváralo lepšie podmienky
pre zvyšovanie úrovne
škôl a škôlok a aj našich
pedagógov
zz usilovalo sa o zachovanie
APS pre dospelých (ambulantnej pohotovostnej
služby )
zz pokračovalo v spolupráci
s prevádzkovateľom nemocnice na zachovaní
zdravotnej starostlivosti pre región Zlatomoravecka

Zlaté Moravce
- ZELENÉ čisté MESTO
Už ako zastupujúca primátorka som sa začala maximálne venovať projektom úpravy mestskej zelene, čisteniu
mesta a postupným opravám
zdevastovaných lavičiek. Som
rada, že sa v takomto duchu
pokračuje .
Zabezpečím priebežnú
úpravu zelene a obnovu mobiliára mesta – lavičky, odpadkové koše, detské ihriská
a pieskoviská. Naďalej budem
aktívne podporovať správne
a zmysluplné triedenie odpadov.
Navrhnem vyčleniť financie na dokúpenie žltých
nádob na separáciu plastov pre všetkých občanov
žijúcich v rodinných domoch. Budem pokračovať
v budovaní ďalších stojísk
na kontajnery pri bytových
domoch a pokračovať v projekte zberného dvora.
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Zlaté Moravce
bezpečné mesto
Chrániť zdravie, majetok a zabezpečiť poriadok
v meste je prioritnou úlohou vedenia mesta a mestskej polície.
Navrhnem
zz zabezpečiť doplnenie svetelných zdrojov
v meste tak, aby bolo zabezpečené dostatočné
osvetlenie mesta
zz rozšírenie funkčného kamerového systému tak,
aby boli non-stop monitorované problémové
oblasti mesta, to znamená fungujúci kamerový
system v Chyzerovciach

POLITICKÁ REKLAMA
a na Ulici 1. Mája
zz schváliť finančné prostriedky na kúpu starých domov a pozemkov v mestskej časti
Chyzerovce na zvýšenie
bezpečnosti občanov
Chyzeroviec , následne
mesto ponúkne tieto
nehnuteľnosti na predaj

združenia atď. Je potrebné
pokračovať v rekonštrukcií
športových zariadení a telocviční. Ako primátorka budem podporovať mladé talenty, vyrastajúce v našom
meste.

Zlaté Moravce
kultúrne a športové
mesto

Realizácia akéhokoľvek volebného program závisí od
vôle poslaneckého zboru, preto navrhnem poslancom aby
sme pripravili „Programové
vyhlásenie primátora a MsZ na
obdobie 2019 - 2022 “ako vodítko akcií občanov, poslancov
MsZ a vedenia mesta.

Za najdôležitejšie považujem nastavenie rovnakých
pravidiel na prideľovanie dotácií a podpôr pre všetkých teda pre športové kluby, kultúrne zoskupenia i občianske

A ako chcem splniť ciele
môjho volebného programu?

November 2018

Viac sa dočítate v letáku, ktorý
bude doručený do Vašich schránok.

S úctou Marta Balážová

Kontaktujte ma
mobil: 0903 567 988
email: mavetmarta@gmail.com
FB: Marta Balážová
martabalazova.blog.sme.sk

Objednávateľ: MVDr. Marta Balážová,
Rázusova 15, Zlaté Moravce.
Dodávateľ: MSKŠ Zlaté Moravce,
Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce,
IČO: 00308676
55/2018

PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto politickej inzercie
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastní
ctve Mesta Zlaté Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
l nebytové priestory o výmere 19,80 m² v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko
občianskej vybavenosti“), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2 o výmere 849 m2(druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: služby, skladové priestory, ostatný maloobchod.
l nebytové priestory o výmere 43,56 m2 v budove so súpisným číslom 2062 („Centrum
voľného času“), nachádzajúcej sa na Ul. Rovňanovej v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2601/17 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: priestory na výrobné účely.
l nebytový priestor č. 1 nachádzajúci sa na podzemnom podlaží nehnuteľnosti – stavby súpisné číslo 3027 (bytový dom), na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanýv katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 5091, účel: garážové státie.
l nebytový priestor č. 13 nachádzajúci sa na podzemnom podlaží nehnuteľnosti – stavby súpisné číslo 3027 (bytový dom), na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanýv katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 5091, účel: garážové státie.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 26.11.2018 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

Oznam Mestskej knižnice
Mestské stredisko kultúry a športu - knižnica Vás srdečne pozýva na besedu so súčasnou
slovenskou spisovateľkou Janou Pronskou, ktorá sa uskutoční
13. decembra 2018 o 16.00 hodine v priestoroch Mestskej knižnice na Robotníckej ulici.

November 2018

Program KINA TEKOV
n THE PERFECT KISS - 1.2. 11. 2018 - štvrtok 18.00, piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n BOHEMIAN RHAPSODY
- 3.- 4. 11. 2018 - sobota 19.00,
nedeľa 18.00 – 4 € a 5 €
n DIEVČA V PAVÚČEJ
SIETI - 8.- 9. 11. 2018 - štvrtok
18.00, piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n GRINCH - 9.- 10. a 17.- 18.
11. 2018 - piatok 17.00, sobota 16.00, sobota 16.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n TEN, KTO ŤA MILOVAL 10.- 11. 11. 2018 - sobota 18.00,
nedeľa 19.00 – 4 € a 5 €
n HUNTER KILLER: NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK - 13.- 14.
11. 2018 - utorok 19.00, streda
18.00 – 4 € a 5 €
n FANTASTICKÉ ZVERY:
GRINDELWALDOVE ZLOČINY - 15.- 16.- 17.- 18.- 19. 11.
2018 - štvrtok 18.00, piatok
19.00, sobota 18.00, nedeľa
18.00, pondelok 17.00 – 5 €
n BALÓN - 20.- 21. 11. 2018
- utorok 19.00, streda 18,00 –
4€a5€
n PAT A MAT: ZIMNÉ
DOBRODRUŽSTVÁ - 23.24.- 25. 11. 2018 - piatok 17.00,
sobota 16.00, nedeľa 16.00 –
4€a5€
n MLADÍ ZABIJACI - 23.24. 11. 2018 - piatok 19.00, sobota 20.00 – 4 € a 5 €
n ÚSMEVY SMUTNÝCH
MUŽOV - 24.- 25. 11. 2018 sobota 18.00, nedeľa 18.00 –
4€a5€
n CREED II - 27.- 28. 11. 2018
- utorok 19.00, streda 18.00 –
4€a5€
n ROBIN HOOD - 30. 11 a 2.
12. 2018 - piatok 17.00, nedeľa
18.00 – 4 € a 5 €
nFANTASTICKÉ ZVERY:
GRINDELWALDOVE ZLOČINY - 30. 11. a 1. 12. 2018 - piatok 19.30, sobota 18.00 – 5 €
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Mestské stredisko kultúry
a športu, Zlaté Moravce

Program na mesiac november
11. november 2018 o 16.00 hod. (v nedeľu) - hudobný
program pre deti Miro Jaroš v divadelnej sále MSKŠ, vstupné
10 eur,
29. november 2018 o 18.00 hod. (vo štvrtok) – divadelné predstavenie „Ešte raz, ale lepšie...“ v divadelnej sále MSKŠ.
Vstupné v predpredaji – 14 eur, v deň predstavenia - 16 eur.

Pripravujeme:
2. december 2018 o 15.00 hod. - 1. adventná nedeľa – vystúpenie DFS Zlatňanka na Námestí A. Hlinku,
6. december 2018 o 16.00 hod. (vo štvrtok) – Privítanie
Mikuláša na Námestí A. Hlinku v Zlatých Moravciach,
16. december 2018 o 15.00 hod. (3. adventná nedeľa) Kollárovci – hudobný program pre dospelých v divadelnej sále
MSKŠ, vstupné – 16 eur,
23. december 2018 o 15.00 hod. (4. adventná nedeľa) –
vystúpenie Carminy Vocum na Námestí A. Hlinku v Zlatých
Moravciach.
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
57/2018

November 2018
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Odhalenie pamätnej  tabule prof. Júliusovi Podhornému
V historickej aule Gymnázia
Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sa dňa 28. septembra
2018 konala spomienková
slávnosť pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule pánovi profesorovi Júliusovi
Podhornému, ktorý venoval
rozvoju gymnázia dlhých 44
rokov. Začiatkom školského
roka 1939/1940 bol na jeho
podnet založený spevácky
zbor Schola Cantorum. Zbor
reprezentoval školu a mesto
nielen doma, ale aj na zahraničných vystúpeniach v Belgicku, Holandsku a Maďarsku.
Posledné vystúpenie Schola
Cantorum sa konalo 20. mája
1983.
Na spomienkovú slávnosť
prijali pozvanie predseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja, doc. Ing. Milan Belica
PhD., poslanec NSK a vedúci

odboru školstva Okresného
úradu v Nitre Mgr. Milan Galaba, prednostka Okresného
úradu v Zlatých Moravciach
Mgr. Zita Koprdová, prednosta Mestského úradu v Zlatých
Moravciach Ing. Marián Kováč, vedúci odboru školstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja RNDr. Vladimír Gubiš
a metodička Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Iveta
Verešová.
Celé kultúrne popoludnie
sa nieslo v znamení vďaky
prof. Júliusovi Podhornému,
jemu i nám zaspievali bývalí
členovia speváckeho zboru
Schola Cantorum. Spevácky
zbor dirigoval Daniel Hlásny –
bývalý člen Scholy Cantorum,
člen opery SND v Bratislave.
Po vystúpení speváckeho zboru si na pána profesora Júliusa Podhorného

zaspomínal aj jeho bývalý kolega a priateľ Mgr. Ján
Schultz, zakladajúci dirigent
CANTICA NOVA a nestor
slovenského mládežníckeho
zborového spevu, emeritný
moderátor Speváckeho zboru slovenských učiteľov, dirigent MGV Marchegg, nositeľ
Ceny FRA ANGELICO 2010
a nezávislý hudobný publicista.
Za veľkého potlesku publika,
vnučky Júliusa Podhorného,

odhalili v aule gymnázia pamätnú tabuľu.
Vyvrcholením spomienkového stretnutia bolo vystúpenie Speváckeho zboru slovenských učiteľov,
ktorý svojím repertoárom
vzdal úctu nielen profesorovi
Júliusovi Podhornému, ale aj
všetkým zosnulým a žijúcim
pedagógom našej školy. Spevácky zbor slovenských učiteľov dirigoval Štefan Sedlický.
Mgr. Jana Magdolenová

Základná škola Robotnícka v Arboréte Mlyňany
Stromy – krásne, užitočné a tajomné. Niekto ich vníma iba ako súčasť prírody, ale mnohí v nich vidia ďaleko viac. Človek žije so stromami od dávnych čias, kedy
ho využíval najmä kvôli drevu na výrobu lodí, náradia
a stavbu domov. Plody stromov poskytujú ľuďom potrebné vitamíny, kvety zas zdravý med. Viaceré stromy
sú symbolom jednotlivých lokalít Slovenska. Stromy
fascinujú človeka či už z vedeckého hľadiska, ale sú aj
inšpiráciou mnohých umelcov – básnikov a maliarov.
Stromy nás nezištne obdarúvajú pozitívnou energiou,
ktorá z nich neprestajne vyžaruje.
Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske
na podnet novinára J. S.
Mortona, ktorý presadzoval teóriu, že na celkové
zlepšenie klímy na Zemi,
je nevyhnutná prítomnosť
stromov. Vyzval občanov
Nebrasky a spolu vysadili
vyše milióna stromov. Táto
tradícia sa ujala na celom

svete. Presný dátum osláv
sa v každom štáte alebo regióne líši v závislosti
od klimatických podmienok vhodných k vysádzaniu stromov. V stredoeurópskych krajinách bol za
dátum dňa stromov ustanovený 20. október. V tento
deň sa schádzajú členovia
rôznych organizácií a jednotlivci, aby si pripomenuli

dôležitosť a význam stromov pre život, spoločne
ich vysádzali a realizovali
ďalšie zaujímavé aktivity
a programy. Aj my sme sa
so žiakmi zapojili do tejto
tradície v Arboréte Tesárske Mlyňany v rámci akcie
Farebná jeseň. Na podujatie, s úžasným názvom „Zasaď si svoj strom,“ sme prišli
v piatok 19. októbra so žiakmi V. A triedy. Pre žiakov tu
boli pripravené rôzne aktivity - kvíz s výhrami, zábavné hry, prehliadka Arboréta
s odborným výkladom. Ale
najpodstatnejšou aktivitou
bolo práve sadenie stromčekov. Každý žiak si zasadil svoj malý smrek, ktorý
si deti zobrali domov. Deti
majú dokonca možnosť zapojiť sa do súťaže a robiť si

počas celého roka denník
svojho stromu. Deň v Arboréte sme využili ale aj na
spoznávanie drevín, o ktorých sa piataci práve učia
na hodinách biológie. Vyučovanie priamo v prírode
bolo pre žiakov zaujímavé,
bavilo ich a tešili sa z prírodného materiálu, ktorý si
zozbierali. Teší ma, že sme
sa mohli zapojiť do takejto krásnej akcie. Žiaci mali
možnosť byť priamo účastní Dňa stromov a uvedomiť
si ich význam pre náš život a potrebu ich ochrany.
Chcem sa touto cestou poďakovať Arborétu Tesárske
Mlyňany za úžasné podujatie a možnosť spolupráce.

PaedDr. Hana Verešpejová
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Večerný beh mestom Zlaté Moravce, výsledky
Dňa 16. októbra 2018 zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, CVČ, ZŠ Mojmírova a Mestskou políciou 43. ročník
Večerného behu Zlatými Moravcami.
Podujatie, ktorého sa zúčastnilo 312 súťažiacich rôznych vekových kategórií bolo realizované
s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťažiaci umiestnení na prvých troch
miestach v jednotlivých kategóriách obdržali diplomy a vecné
ceny. Škola s najväčším počtom
účastníkov bola ocenená pohárom primátora mesta Zlaté Moravce. Toto ocenenie si odniesla
Základná škola Mojmírova Zlaté
Moravce.

Výsledky:
Deti narodené v roku
2013 a ml.
l Chlapci:
1. Matej Novota MŠ Kalinčiakova ZM
2. Matej Sarka MŠ Kalinčiakova ZM
3. Mathias Kúsek MŠ Štúrova ZM
l Dievčatá:
1. Karolína Miklová MŠ Kalinčiakova ZM
2. Karin Ficová MŠ Kalinčiaková ZM
3. Lianka Bulová - AK ZM
ZŠ roč. 2010–2012
l Žiaci:		
1. Matúš Horváth ZŠ Pribinova ZM
2. Maximilián Drahoš ZŠ Pribinova ZM
3. Jakub Krčmárik ZŠ Sv. Don Bosca ZM
l Žiačky:		
1. Veronika Štukovská AK ZM
2. Carmen Kuseková ZŠ Pribinova ZM
3. Soňa Samelová ZŠ Pribinova ZM
ZŠ roč. 2008–2009
l Žiaci:		

1. Tomáš Chrenko ZŠ Mojmírova ZM
2. Leo Valent ZŠ Sv.Don Bosca ZM
3.Tomáš Herceg ZŠ Pribinova ZM
l Žiačky:		
1. Nina Pániková ZŠ Pribinova ZM
2. Diana Čaládiková ZŠ Pribinova ZM
3. Viktória Veľká ZŠ Pribinova ZM
ZŠ roč. 2006–2007
l Žiaci:		
1. Benjamín Šabík ZŠ Červený Hrádok
2. Adam Štucika ZŠ Mojmírova ZM
3. Samuel Hanzlík ZŠ Pribinova ZM
l Žiačky:		
1. Emma Páleniková ZŠ Sv.DonBosca ZM
2. Ivana Cigáňová ZŠ Topoľčianky
3. Henrieta Horvátová ZŠ Pribinova ZM
ZŠ roč. 2003-2005
l Žiaci:		
1. Matej Búžik ZŠ Mojmírova ZM
2. Bohumír Šabík ZŠ Červený Hrádok
3. Tomáš Čulák ZŠ Mojmírova ZM
l Žiačky:		
1. Dorota Belicová ZŠ Pribinova ZM
2. Nina Šimalová ZŠ Robotnícka ZM
3. Emma Jelínková ZŠ Mojmírová ZM
Dorastenci a dorastenky
roč. 2002–1999
l Chlapci:		
1. Filip Žiga - OA ZM
Dievčatá:

1. Kristína Jankovičová SOŠ ZM
2. Dominika Strasserová SOŠ ZM
3. Jessica Szendreiová ZŠ Mojmírová ZM
Muži 1998-1978
1. Matej Páleník BK Pyxida Čierne Kľačany
2. Peter Havetta Červený Hrádok
Ženy do 40 rokov
1998-1978
1.Angelika Béberová ZŠ Mojmírová ZM
2.Martina Kukučková ZŠ Mojmírova ZM
3.Veronika Truhanová -

ZŠ Mojmírova ZM
Ženy nad 40 rokov
1. Dana Sýkorová ZŠ Mojmírova zM
2. Eva Trubáčiková Sľažany
3. Elena Béberová ZŠ Mojmírova ZM
Veteráni 1977 a st.
1. Jaroslav Baťo ZŠ Mojmírova ZM
2. Juraj Béber ZŠ Mojmírova ZM
3. Ján Gálik ZŠ Mojmírova ZM

Mgr.Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ

Spomienkové futbalové
stretnutie na Jána Novotu
V Čiernych Kľačanoch sa
uskutočnilo dňa 6. októbra
2018 milé spomienkové futbalové stretnutie na nedávno
zosnulú športovú osobnosť
Zlatomoravecka, Jána Novotu, ktoré zorganizovali jeho
bývalí kolegovia a spoluhráči.
Pripomenúť si ho prišlo
mnoho futbalistov z FC Štátna správa Zlaté Moravce, TJ
Calex, FC ViOn Zlaté Moravce
a okolitých obcí.
Janko Novota bol známy
okrem iného aj vedením pozemných hokejistiek TJ Calex,

tenisového klubu, športových podujatí Obvodného
a Okresného úradu Zlaté
Moravce, ako napr. Ligy internacionálov, ankety o najlepšieho športovca okresu
a podobne.
Na nespočetné zážitky
a perličky si všetci zaspomínali po zaujímavom zápase,
pri jeho pesničkách, ktoré
spieval aj na legendárnych
futbalových turnajoch v Taliansku.
Miroslav Kováč

Výsledok zápasu:
Čierne Kľačany- Zlaté Moravce 3:4 (2:1) góly: J. Švec 2,
M. Švec. - P. Lukáč 2, N. Šíra, M. Kováč /11 m/
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Na netradičných pretekoch sa predviedli králiky
V Chyzerovciach sa v sobotu 20. októbra 2018 uskutočnil 2. ročník súťaže O zlatomoraveckú stuhu. Hlavnými
aktérmi tohto športového zápolenia boli králiky, ktoré
za pomoci svojich cvičiteľov skákali cez rôzne prekážky.
Akciu pripravil klub Králičí
hop Skýcov. Ten zastrešuje nadšencov z okolia, ktorí
sa venujú rovnomennému
športu – králičí hop. Ako
uviedli organizátori, toto
podujatie bolo určené pre
všetkých milovníkov králikov. „Bolo to pre tých všetkých ľudí, ktorým sa toto
z viera jednoducho páči
a majú s ním vybudovaný
vzťah a taktiež pre tých,
ktorí venovali naozaj veľa
času príprave králika,“ povedala Terézia Bahorová
z klubu Králičí hop Skýcov.
Klub pretekmi začal svoju tohtoročnú halovú sezónu. „Boli to posledné preteky pred III. Majstrovstvami
Slovenska. Zároveň prvýkrát na Slovensku otvoríme

ťažkú triedu,“ dodala.
Súťa že s a zúčas tnilo
dvadsaťtri cvičiteľov, medzi ktorými boli aj dievčatá
z Čiech. Králiky skákali cez
prekážky od ranných hodín až do večera. Na konci
podujatia boli víťazom odovzdané ocenenia.

O čom to je?
Králičí hop pozostáva zo
štyroch disciplín – rovinná
dráha, parkúr, skok do výšky, skok do diaľky. Rovinná
dráha a parkúr sa delia do
kategórií od najľahšej triedy
po najťažšiu. Skok do výšky
spočíva v preskočení jednej prekážky, ktorej výška
sa zvyšuje. Skok ďaleký funguje na tom istom princípe,
len dĺžka tejto prekážky sa

Králik Darie Dark Night.
postupne predlžuje.
„Králičí hop je hlavne o dôvere králika k jeho majiteľovi. Králik a človek tvoria
súťažnú dvojicu. Králik preskakuje prekážky a jeho majiteľ ho navádza postrojom
a vodítkom. Králik sa pre

svojho pána snaží spraviť čo
najviac. Zvieratá tento šport
naozaj baví, keďže im je to
blízke a prirodzené, preto
sa rekordy stále menia,“ vysvetľuje Bahorová.
Peter Klimant
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