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V tomto čísle:
Výmena okien
na „Kocke“
Samospráva začala s výmenou okien na budove Strediska občianskej vybavenosti na
Duklianskej ulici, ľudovo nazývanej aj „Kocka“. Okná sa vymieňajú na prvom poschodí.
Čítajte na strane 2

Osud mestskej
pálenice
Páleničiarska sezóna sa už
rozbehla naplno. Pokiaľ si
však chcete dať vypáliť alkohol v zlatomoravskej mestskej
pálenici, máte smolu. Aktuálne je zatvorená. Mesto ju chce
dať do prenájmu.
Čítajte na strane 3

Súťaž vo varení
guláša
V areáli zlatomoravského
mestského štadióna sa v auguste uskutočnil 4. ročník Súťaže vo varení kotlíkového guláša
o pohár primátora mesta Zlaté
Moravce. Ako to celé dopadlo?
Čítajte na strane 5

Rozhovor
s tenistkou
Začiatky športovej kariéry
Michaely Krauskovej (19) siahajú do Zlatých Moraviec, kde
trénovala aj pod legendou zlatomoravskej tenisovej scény –
Jánom Novotom. Michaela sa
tu ale dlho neohriala. Rýchlo
sa prepracovala až za hranice
Slovenska.
Čítajte na strane 14

Budova ZUŠ na Ulici Janka Kráľa.

Rekonštrukcia budovy Základnej
umeleckej školy
V budove Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Ulici
Janka Kráľa je aktuálne stavebný ruch. Začala sa tu rozsiahla rekonštrukcia, ktorá by mala potrvať až niekoľko
mesiacov. Škola získala na tento projekt vysokú dotáciu.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ešte v minulom roku schválilo ZUŠ Zlaté Moravce žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na projekt Zateplenie
obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté
Moravce.
Škole bola pridelená dotácia z Operačného programu
Kvalita životného prostredia
vo výške 199 050 eur. Celkovo
oprávnené výdavky projektu
sú 209 526 eur. Finančný rozdiel doplatí v rámci povinného spolufinancovania Mesto
Zlaté Moravce, ktoré je zriaďovateľom ZUŠ.
Napriek tomu, že škola získala peniaze ešte vlani, realizácia projektu začala až toto
leto – začiatkom augusta 2019.

Podľa vyjadrenia vedenia školy by stavebné práce mali trvať
až šesť mesiacov, nakoľko sa
tam budú realizovať viaceré
väčšie opravy. „Bude sa realizovať rekonštrukcia strechy,
výmena okien, zateplenie fasády, kúrenie - vrátane nových
kotlov a sanita budovy. Keďže rekonštrukcia bude trvať
šesť mesiacov, vedenie školy zabezpečilo plynulý chod
vyučovacieho procesu v náhradných priestoroch,“ uviedla riaditeľka ZUŠ Zuzana Mičkeová.
Ako ďalej povedala, oprava budovy bola už potrebná.
Mala totižto viacero závažných nedostatkov, ktoré dlhodobo robili vedeniu ZUŠ-ky
vrásky na tvári. „Havarijný stav
bol na streche, ktorá zatekala.

Okná už nespĺňali svoju funkciu, netesnili s vonkajším prostredím a nebolo ich možné
bezpečne používať. Škola vynakladala enormné finančné
prostriedky na vykurovanie
tried v tejto budove z dôvodu veľkého úniku tepla,“ vysvetľuje riaditeľka.
Mičkeová preto očakáva,
že po rekonštrukcii sa ušetria nemalé peniaze. Tie chce
v budúcnosti využiť na doplnenie a vynovenie mate
riálno-technického zabezpečenia vyučovacieho procesu
- nákup hudobných nástrojov,
materiálu pre výtvarný odbor,
nákup kreatívneho materiálu
pre literárno-dramatický a tanečný odbor.
V budove Základnej umeleckej školy na Ulici Janka Kráľa
sídli kancelária vedenia školy,
ekonomický úsek a triedy hudobného odboru.
Peter Klimant
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Mesto vymieňa okná na „Kocke“
Samospráva začala s výmenou okien na budove Strediska občianskej vybavenosti na Duklianskej ulici,
ľudovo nazývanej aj „Kocka“. Budova patrí mestu. To
sa pre rekonštrukciu rozhodlo z dôvodu už nevyhovujúceho stavu pôvodných okien.
Jedná sa o čiastočnú výmenu okien, len na prvom poschodí budovy, nakoľko na
prízemí nie sú okná ale len
výklady prevádzok a tie mesto
aktuálne v blízkej budúcnosti
ani neplánuje vymieňať.
„Na poschodí sa vymieňa 70
okien, pričom dôjde aj k zaskleniu dvoch stavebných
otvorov na schodištiach, takže
celkovo 72 okien,“ informoval
Peter Kmeť z Mestského úradu
v Zlatých Moravciach.
Rekonštrukcia začala v polovici augusta a mala by trvať do
15. októbra 2019. Miesto starých okien sú osádzané nové

plastové biele okná s trojsklom. Tie pôvodné boli podľa Kmeťa v havarijnom stave.
„Nedali sa otvárať, netesnili, vypadávali okná z rámu,“
spresnil. Celá výmena je hradená čisto z rozpočtu Mesta
Zlaté Moravce. Ide o sumu 44
516 eur.
„Kocka“ bola postavená
v roku 1971 ako súčasť sídliska 1. mája v Zlatých Moravciach. Súčasná výmena okien
je vôbec prvou výmenou od
postavenia tejto budovy.
„Kocka“ je od svojho vzniku využívaná výlučne na obchod a služby. „Sú tu predajne

Stredisko občianskej vybavenosti na Duklianskej ulici.
obuvi, second hand, detských
vecí, farieb a potravín. Ďalej
sú tu prevádzky služieb – pohostinstvo, kaderníctvo, kozmetika, skrášľovacie štúdio
a pedikúra. Nachádza sa tu aj

jedna chránená dielňa a kancelária terénnej sociálnej práce,“ vymenoval Peter Kmeť.

Peter Klimant

Opravená podlaha v školskej jedálni
Ako sme vás informovali v júlovom čísle, Základná
škola (ZŠ) Robotnícka mala problém so svojou jedálňou.
Začala sa tam prepadať podlaha. Škola preto požiadala
svojho zriaďovateľa – Mesto Zlaté Moravce o finančnú
pomoc. V súčasnosti je už podlaha opravená.

Počas opravy podlahy bolo potrebné riešiť aj pretekajúce
trubky na kúrení.
Podlaha v školskej jedálni ZŠ Robotnícka bola
pred začiatkom letných

prázdnin v havarijnom stave. Prepadala sa na viacer ých miestach. Príslušní

odborníci a Regionálny
úrad verejného zdravotníctva ju po obhliadke označili
za degradovanú a poškodenú. Rekonštrukcia bola
potrebná.
Vedenie školy preto požiadalo samosprávu o riešenie situácie, na čo reagovalo mestské zastupiteľstvo
schválením finančnej injekcie ZŠ Robotnícka vo výške 35-tisíc eur určených na
opravu podlahy. Peniaze
boli poskytnuté z rezervného fondu mesta.
Podľa informácií od riaditeľky školy Márie Herdovej,
rekonštrukcia začala začiatkom augusta. Pôvodne mala byť ukončená až
30. septembra 2019, nakoľko však 2. septembra začal
nový školský rok a škola od

tohto dátumu nutne potrebovala mať svoju jedáleň plne k dispozícii, došlo
k dohode so stavebnou firmou ATIZ & Co s.r.o., ktorá
práce vykonávala v skoršom termíne. Rekonštrukcia
tak bola hotová už koncom
augusta.
Podľa riaditeľky sa počas
opráv objavili menšie nečakané komplikácie s pretekajúcimi trubkami na kúrení. Všetko sa ale včas stihlo
vyriešiť. „S priebehom prác
i s ochotou všetkých, ktorí
sa na tomto diele podieľali som nadmieru spokojná
a všetkým zo srdca ďakujem,“ vyjadrila sa spokojná
riaditeľka Mária Herdová.

Peter Klimant
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V zlatomoravskej pálenici sa aktuálne nepáli.
Poslanci ju chcú dať do prenájmu
Páleničiarska sezóna sa už rozbehla naplno. Pokiaľ si
však chcete dať vypáliť alkohol v zlatomoravskej mestskej pálenici, máte smolu. Aktuálne je zatvorená.
Pálenica v Zlatých Moravciach je majetkom samosprávy. Dlhodobo však bola v užívaní Technických služieb (TS)
mesta, ktoré zabezpečovali jej
chod. Tie sa ale na jar tohto
roku rozhodli vrátiť jej správu späť do rúk mesta. Nemali
záujem ďalej ju prevádzkovať,
nakoľko mala podľa ich vyjadrenia dlhšie obdobie vykazovať stratu.
„Záujem o pálenie zo strany
občanov bol síce vysoký, pálenica však vyžadovala vysoké prevádzkové náklady. Bolo
potrebné nutne investovať do
novej destilačnej technológie.
Tá pôvodná je už na hranici
svojej životnosti. Nová technológia by podľa odhadov TS
stála až od 30-tisíc do 40-tisíc
eur. Problémom boli aj vysoké
mzdové náklady na zamestnancov,“ vysvetľuje prednosta
zlatomoravskej radnice Marián
Kováč.

Ponúkli ju na
prenájom
Nakoľ ko samospráva
nechcela svoju pálenicu len
tak zatvoriť, musela hľadať
iné možnosti na jej ďalšiu prevádzku. Poslanci mesta ešte
v júni 2019 schválili verejnú
obchodnú súťaž, vďaka ktorej by sa liehovar mohol dať
do prenájmu súkromníkovi.
Boli schválené podmienky,
na základe ktorých museli záujemcovia ponúknuť minimálne 2 000 eur ročné nájomné
za stavbu a pozemok. Pokiaľ
by bola využívaná ešte stará destilačná technológia, jej
prenájom bol stanovený na 5
centov za jeden liter vypáleného čistého liehu. Po zakúpení novej technológie by tá
stará putovala do zberu a získané peniaze by zinkasovala
samospráva. Prenájom pálenice bol ponúkaný na 10 až
15 rokov.

Pálenica v Zlatých Moravciach.

Len jeden záujemca
Od vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže do termínu
jej ukončenia prejavil záujem
o liehovar len jeden podnikateľský subjekt. Ten ale podľa
vyjadrenia prednostu Kováča so svojou ponukou úspešný nebol, nakoľko nespĺňala
všetky stanovené podmienky. Keďže súťaž bola neúspešná a nová sa bez uznesenia
zastupiteľstva vyhlásiť nedá,
mestskí poslanci budú musieť
odobriť vyhlásenie ďalšej súťaže na septembrovom zasadnutí. Potom sa budú môcť

záujemcovia opätovne hlásiť
so svojimi ponukami.
Páleničiarska sezóna trvá
zväčša od konca augusta do
začiatku apríla. Hlavná otázka,
ktorej odpoveď určite zaujíma
mnohých ľudí z nášho mesta
i okolia, znie – či sa zlatomoravská pálenica stihne sprevádzkovať ešte počas už prebiehajúcej sezóny? „Teoreticky
od novembra alebo decembra
by sa mohlo začať páliť, ak by
bol niekto v súťaži úspešný. Ale
to je dnes ťažké predpovedať ,“
odpovedal Marián Kováč.
Peter Klimant

Mestský cintorín s novými pitnými fontánami
Technické služby mesta dokončili osádzanie nových
fontán s pitnou vodou v areáli Mestského cintorína v Zlatých Moravciach. Celkovo ich je desať v hodnote takmer
7-tisíc eur.

Jedna z nových fontán na cintoríne.

Nové fontány boli na cintoríne osádzané postupne v priebehu rokov 2019
a 2018. V tomto roku pribudli
štyri, zvyšok bol inštalovaný
vlani. O ich osadenie sa postarali Technické služby mesta Zlaté Moravce.
Podľa slov ich zastupujúceho riaditeľa Jána Koristu
boli vybudované z dôvodu
zlepšovania kvality služieb
návštevníkom mestského
cintorína. Fontány sú situované po hlavných trasách
jeho chodníkov.

Všetky sú vyrobené z prírodného kameňa. Inštalované boli na bývalých vodovodných prípojkách. Sú teda
napojené priamo na mestský
vodovod s pitnou vodou.
Ich výstavba bola hradená čisto z rozpočtu Technických služieb mesta. „Jedna
fontána stála 690 eur. Všetkých desať tak spolu vyšlo
na sumu 6 900 eur,“ uviedol
Korista.

Peter Klimant
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Mesto si prevzalo nové cyklostojisko
Nové cyklostojisko už je na svojom mieste. Osadené
bolo na Duklianskej ulici pri Stredisku občianskej vybavenosti. Naša samospráva ho získala v hlasovaní v rámci
celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“.
Mesto Zlaté Moravce ešte
v máji 2019 vyhralo moderné
cyklostojisko s verejnou cyklopumpou. Stalo sa tak na základe účasti našej samosprávy
v celonárodnej kampani Do
práce na bicykli, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Spomedzi zúčastnených samospráv bolo náhodne vyžrebovaných päť miest. Každé
z týchto miest získalo ocenenie v podobe piatich cyklostojanov a jednu verejnú cyklopumpu vrátane inštalácie.
Medzi výhercami boli aj Zlaté
Moravce.
Občania Zlatých Moraviec
mohli následne v online hlasovaní, ktoré prebiehalo
na webovej stránke mesta,

rozhodnúť, na ktorom mieste
bude cyklostojisko inštalované. V ankete vyhrala Duklianska ulica, vedľa budovy Strediska občianskej vybavenosti.
Slávnostné otvorenie cyklostojiska sa uskutočnilo v utorok 30. júla 2019 o 15.00 hodine. Mestu ho prišla odovzdať
Gabriela Nátherová zo Slovenskej sporiteľne, ktorá do
súťaže cyklostojiská venovala. Symbolickú pásku prestrihla spoločne s primátorom
Zlatých Moraviec Dušanom
Husárom.
Mestu Zlaté Moravce bol
zároveň odovzdaný účastnícky diplom. Pod našou samosprávou bolo do kampane
zapojených 100 súťažiacich,
ktorí spolu dokopy najazdili

Gabriela Nátherová a Dušan Husár otvárajú cyklostojisko.
6 436,42 km, čím bolo ušetrené CO2 v objeme 1 670,15 kg.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj najlepší jednotlivec
Zlatých Moraviec - Ľudovít Kanás, ktorý v rámci kampane
najazdil úctyhodných 735,33
km, čím ušetril CO2 v objeme
183,83 kg. Za jeho výkon mu
bol udelený diplom.
Celonárodná kampaň Do
práce na bicykli prebiehala
od 1. mája do 31. mája 2019.
Každoročne si dáva za cieľ

pútavou formou podporiť
rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách a motivovať
samosprávy, aby na svojom
území vytvárali vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy. Do kampane
sa najskôr museli prihlásiť
samosprávy a následne mali
možnosť zaregistrovať sa jednotlivé tímy, ktoré bicyklovali
za seba a svoje mesto.
Peter Klimant

Spoločnosť Danfoss výrazne redukuje PET fľaše
Spoločnosť Danfoss, ktorá sa na slovenskom trhu nachádza 25 rokov, s počtom viac ako 100 mil. vyrobených
termostatov sa radí medzi špičku vo svojej oblasti, prišla
s inovatívnou novinkou chrániacou životné prostredie.

Odovzdávanie sklenených
fliaš a plátenných tašiek
zamestnancom spoločnosti
Danfoss v Zlatých Moravciach

Jedná sa o projekt LESS
PLASTIC, ktorý bol už implementovaný aj v iných krajinách, ako napríklad Poľsko
a Bulharsko, kde Danfoss pôsobí. Ako možno z názvu vyčítať, v projekte ide o redukciu
plastového odpadu týkajúceho sa najmä plastových fliaš,
pohárov, príborov, nádob na
obedy a samozrejme v neposlednom rade aj igelitových
tašiek. Moderné firmy na vyspelých trhoch už dávnejšie
pochopili prínos aktívneho
prístupu k ochrane životného
prostredia nielen ako súčasť

ich spoločenskej zodpovednosti, ale aj zvyšovaním trhovej hodnoty svojho biznisu.
Aktívne hľadajú príležitosti
a možnosti, ako urobiť svoje
podnikanie „zelenším“ a o svoj
úspech sa delia s ostatnými.
Celá iniciatíva začala víziou
zabezpečiť zamestnancom
kvalitnejší pitný režim. Dnes
majú naši zamestnanci vďaka projektu k dispozícii pitnú
vodu, ktorá je filtrovaná 3 typmi filtrov. Tým pádom netreba
objednávať balenú vodu, čím
ročne znížime spotrebu PET
fliaš o 4733 ks.
Celý projekt sme rozšírili
aj o elimináciu iných plastových odpadov, ktoré nám slúžili denne v kuchynkách ako
plastové poháre, plastové

miešadlá a pod. Zamestnancov sme obdarovali sklenenými fľašami s neoprénovými
obalmi, ktoré tak môžu využiť
k zabezpečeniu pravidelného
pitného režimu a načerpať si
do nich čerstvú vodu.
Taktiež sme odstránili plastové fľaše s minerálkou zo zasadacích miestností a nahradili
ich štýlovými karafami s pitnou vodou. Celý projekt sme
podporili rozdaním červených
látkových tašiek s logom spoločnosti, ktoré je možné využívať opakovane, či už na nákupy alebo inak. Sme hrdí, že
sme vám mohli priniesť trochu zo zákulisia diania v našej firme.
Ing. Soňa Kazíková
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Guláš-majstri zabojovali o pohár primátora
Zlatých Moraviec
V areáli zlatomoravského mestského štadióna sa v auguste uskutočnil 4. ročník Súťaže vo varení kotlíkového
guláša o pohár primátora mesta Zlaté Moravce. Kto sa
stal tohtoročným kuchárskym majstrom?
Súťaž sa uskutočnila v sobotu 3. augusta 2019. Pôvodne sa
mala konať o týždeň skôr, no
pre nepriaznivé počasie boli
organizátori podujatia – Mesto
Zlaté Moravce a Mestské stredisko kultúry a športu (MSKŠ)
nútení súťaž preložiť. A urobili
dobre. Prvá augustová sobota
bola zväčša slnečná, len s jednou malou dažďovou prehánkou, ktorá nijako nenarušila
chod akcie.
Týždňový posun však znamenal zopár zmien. Pôvodne
bolo do súťaže prihlásených
až dvadsaťjeden kuchárskych
tímov, nového termínu sa ale
mohlo zúčastniť len pätnásť
z nich. Zmena nastala aj pri
kultúrnom programe. O zábavu sa mala postarať hudobná
skupina Márnosť Šedivá. Nový
termín jej však nevyhovoval pre
iné pracovné povinnosti. MSKŠ
tak muselo hľadať náhradu. Nakoniec prišla zahrať hudobná
skupina Formát.

Nechýbal tím
poslancov
Medzi súťažiacimi kuchármi
sme mohli vidieť viaceré stálice
tejto akcie. Nechýbala ani skupina zlatomoravských mestských

Tím mestských poslancov.

poslancov v zložení – Marek
Holub, Marta Eckhardtová, Ida
Ďurčeková, Erika Kukučková,
Michal Cimmermann a Ivan
Madola.
Viceprimátor Marek Holub bol
po celú súťaž zaryto presvedčený o víťazstve poslaneckého guláša. „Je určite najlepší. Je
výnimočný, v prvom rade tým,
že bol robený z lásky. V druhom
rade tým, že je to klasický guláš, ktorý spĺňa základné kritéria
dobrého guláša. To znamená
– správna hustota, chudučké mäsko, zemiačiky urobené
tak, ako majú byť a celý guláš
dochutený tak, aby lahodil jazýčku. Žiadny extrém, ani prehnané korenie, ale jednoducho
klasický guláš, ktorý každému
chutí,“ vyjadril sa počas súťaže
Holub. Ako ďalej prezradil, varili
z diviny a bravčoviny.
Veľké zastúpenie na súťaži má každoročne spoločnosť
Nidec. Zahanbiť sa nenechali
ani na štvrtom ročníku. Zo všetkých pätnástich zúčastnených
družstiev až sedem pochádzalo práve z tejto spoločnosti.
Svojich kolegov prišiel podporiť priamo aj riaditeľ ľudských
zdrojov spoločnosti Nidec Pavol Cedzo. Ten zároveň sedel

Igor Minár (vpravo) pri preberaní víťaznej trofeje.
v štvorčlennej porote. Samozrejme, aby bolo hodnotenie
férové, porota hodnotila neoznačené guláše. Nik z nich tak
nevedel, ktorý guláš komu patrí.

Bol sám a vyhral
Hodnotilo sa, ako bolo uvarené
mäso a zemiaky, ďalej hustota,
chuť a vzhľad. Členovia poroty
pred vyhlásením výsledkom okomentovali tento ročník z kuchárskeho hľadiska ako dobrý. Guláše
spĺňali požiadavky, aj keď niektoré
boli vraj trošku hustejšie, ako by
sa patrilo.
V hodnotení poroty získal najviac bodov a s nimi aj trofej primátora Zlatých Moraviec tím
s menom Paprika. Zaujímavosťou
bolo, že Paprika mala len jedného člena. „Malo nás byť viac, ale
posun súťaže pre dovolenku väčšine nevyhovoval, tak som prišiel sám,“ hovorí víťaz Igor Minár.
„Chcel som vyhrať a podarilo sa
to. Je to super,“ dodal. Guláš varil
hovädzí. Pri varení je podľa jeho
slov najdôležitejšie dať všetkému
tú správnu mieru.
Na druhom mieste skončilo
družstvo Top holky. Tretiu priečku vybojoval tím pod názvom
MZM. Všetci ostatní získali účastnícke diplomy. Po vyhlásení výsledkov nasledovala tombola
a voľná zábava až do večerných
hodín.

„Dopadlo to na
jednotku“
Organizátori vyjadrili spokojnosť s priebehom štvrtého ročníka, ktorý aj napriek
týždňovému posunu nebol
nijako ochudobnený o dobrú zábavu. „Som veľmi rád, že
počasie vydržalo, že sme nezmokli a mohli sme sa úspešne
stretnúť a variť guláš. Nie je to
len o varení, ale je to aj o spoločenskom stretnutí dobrých
ľudí, ktorí majú k sebe blízko
a chcú sa spolu zabaviť. Vytvorili tu peknú a priateľskú atmosféru,“ povedal primátor Dušan
Husár.
Spokojnosť neskrývala ani
riaditeľka MSKŠ Simona Holubová. „Dopadlo to na jednotku. Myslím si, že ľudia sa zabavili dobre. Ďakujem všetkým za
účasť a za výbornú atmosféru,
ktorú tu vytvorili,“ povedala.
Zároveň vyslovila poďakovanie všetkým sponzorom, menovite: Primátor Dušan Husár,
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica,
viceprimátor Marek Holub,
spoločnosť Nidec, Stanislav
Tokár, fa. ALF PROTECT, Ľubica
Šlosárová, fa. TEKA, poslankyňa
Ivona Vicianová a Ľubomír Homola fa. POLPLAST – SK.
Peter Klimant
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Jubilejná Lupiniarska paráda v Chyzerovciach
Lupiniarska paráda má za sebou svoj okrúhly desiaty
ročník. Konal sa v sobotu 10. augusta 2019. Na pódiu za
kultúrnym domom v Chyzerovciach vystúpili talentované folklórne súbory a spevácke skupiny.
Organizátorom podujatia
bolo Občianske združenie
(OZ) Chyzerovce. Ako povedal predseda tohto združenia
Ján Drahoš, šlo o výnimočný
ročník. „Je to jubilejný desiaty
rok, čo sa koná toto podujatie.
Je to zároveň desať rokov od
založenia Občianskeho združenia Chyzerovce a 810 rokov
od prvej písomnej zmienky
o Chyzerovciach,“ povedal.
Dôvodov na oslavu tak bolo
viacero.
Podujatie začalo o 16.00 hodine. Na pódiu sa vystriedali

medzi jednotlivými vystúpeniami. Šlo o oceňovanie
tých najaktívnejších členov
združenia za ich prácu na
poli kultúry v Chyzerovciach. „Je to také poďakovanie ľuďom za desať rokov
práce, ktorú tu vykonali. Dostali drevené plakety a ďakovný list,“ prezradil Drahoš.
S prázdnymi rukami neobišli ani návštevníci. Samozrejme, okrem pekného
kultúrneho zážitku, si mohli
domov odniesť aj remeselné výrobky či iný zaujíma-

Marek Holub, Ján Drahoš
mladí aj starší folkloristi – speváčka a heligonkárka Vlasta
Mudríkova, mužská spevácka
skupina Chotár (Horná Súča),
folklórny súbor Večernica
(Trenčianska Turná), Lupienok, Trnky, Street Lup a Chyzerovčanka z Chyzeroviec. Večer po 20.00 hodine vystúpila
hudobná skupina Márnosť Šedivá a jej hosť skupina Lupiniari. Zahrala i Cimbalová ľudová
hudba Sirka Cuvee Ensemble.

Rozdali ocenenia
Celé podujatie sa nieslo
v oslavnom – jubilejnom
duchu. Vedenie OZ Chyzerovce spestrilo program
šp e ciá lny mi v su v k a mi

vý tovar. Súčasťou Lupiniarskej parády bol totiž menší
remeselný trh. Predával sa
tu pestrý sortiment, od domáceho medu cez mydlá
až po textilné a rezbárske
výrobky.
„Vedľa trhu bola inštalovaná výstava fotografií
z našich akcií. Snažili sme
sa povyberať tie najkrajšie
fotografie. Rozdelené boli
podľa rokov a vystavené na
tabuliach,“ dodal predseda
OZ Chyzerovce. Zúčastnení
ľudia si tak mohli prostredníctvom fotografických záberov pozrieť prierez dejín
oslavujúceho občianskeho
združenia.

Priania pre
Chyzeročvanov
Lupiniarsku parádu navštívili viaceré známe tváre Zlatých Moraviec. Zopár z nich
prostredníctvom našich
novín zaprialo oslávencom
všetko dobré k ich okrúhlemu výročiu.
Viceprimátor Zlatých
Moraviec Marek Holub:
„Som veľmi rád, že v Chyzerovciach folklór žije a že ľudia
sa tu vedia zabaviť. Oslavujú
desiate výročie, Lupiniarska
paráda aj OZ Chyzerovce, ja
im chcem pri tejto príležitosti popriať, aby aj naďalej mali
tvorivé nápady a aby sme sa
tu každý rok takto stretávali. O ďalších desať rokov im
znovu zablahoželám.“
Poslankyňa mestského
zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach za Chyzerovce
Anna Pacalajová: „Ja by som

sa chcela poďakovať v mene
všetkých občanov Chyzeroviec za doterajšiu činnosť
Občianskeho združenia Chyzerovce. Zabezpečujú nám
pekné kultúrne a športové
akcie. Želám im do budúcnosti veľa dobrých myšlienok, nápadov, sily, energie
a aj dobrých finančných
zdrojov na realizáciu ich aktivít.“
Farár Zlatých Moraviec
Peter Štálnik: „Som veľmi
rád, že v Chyzerovciach pôsobí toto Občianske združenie, ktoré oslavuje 10. výročie
od svojho založenia. Pri tejto
príležitosti im prajem aj do
budúcnosti veľa pracovných
úspechov, aby sa im darilo
v kultúrnej oblasti. A samozrejme, prajem im aj veľa Božieho požehnania.“
Peter Klimant
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Malé i veľké deti športovali na Mestskom štadióne
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ) zorganizovali v závere
letných prázdnin veľké športové podujatie pre deti a ich
rodičov pod názvom Zašportuj si s nami. Deti si tu mohli
otestovať svoje športové nadanie v rôznych disciplínach.
Ako uviedli organizátori, cieľom podujatia bolo, aby sa deti
aspoň na jeden deň úplne „odlepili“ od svojich počítačov
a mobilov, vybehli von a urobili
niečo dobré pre svoje zdravie
a pritom sa i príjemne zabavili.
Akcia bola zároveň i akousi prezentáciou športových klubov,
ktoré sú pre mládež v Zlatých
Moravciach k dispozícii.
V poradí tretí ročník „Zašportuj si s nami“ začal jednu hodinu pred obedom. V úvode
bol na programe dievčenský
futbal. Diváci si mohli najskôr
pozrieť zápas junioriek a neskôr žiačok. Oficiálne otvorenie športových hier začalo

o 15.00 hodine, kedy sa prítomné deti mohli naplno vrhnúť
do športovania. Zasúťažiť si
mohli v kopaní penált, strieľaní zo vzduchovky aj v atletických disciplínach. Taktiež si
mohli zahrať tenis, pozemný
hokej a vyskúšať si mohli i box
pod dohľadom odborníkov
z Box klubu Zlaté Moravce. Do
všetkých športových aktivít sa
mohli okrem detí zapojiť aj ich
rodičia.
Špecialitou dňa bola možnosť využiť vyhliadkové lety
nad Zlatými Moravcami s profesionálnym pilotom na svetovo uznávanom lietadle Wilga.
Lety boli prístupné od 9.00 do

13.00 hodiny. Nástupné miesto
bolo za mestom, medzi obcami Martin nad Žitavou a Mankovce. Táto sprievodná atrakcia
bola ale na rozdiel od podujatia spoplatnená.
Počasie počas dňa vyšlo na
výbornú. Organizátori vyjadrili s celým priebehom akcie
spokojnosť. „Sme radi, že deti
neostali sedieť doma, prišli aj

so svojimi rodičmi a dobre sa
u nás zabavili,“ povedala Simona Holubová.
Podujatie finančne podporilo Mesto Zlaté Moravce, Úrad
Nitrianskeho samosprávneho
kraja a Mestské stredisko kultúry a športu v Zlatých Moravciach.
Peter Klimant

Spomienka na Slovenské národné povstanie
Veľké momenty našich dejín si treba pripomínať. V stredu 28. augusta 2019 sa na Námestí hrdinov v Zlatých
Moravciach stretli desiatky ľudí, aby položili vence pri
soche Partizána pri príležitosti 75. výročia Slovenského
národného povstania (SNP).
Podujatie pripravilo Mesto
Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. Slávnosť začala
o 15.00 hodine.
Zúčastnil sa jej podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK)Marián Kéry,
poslanci NSK – Marta Balážová a Milan Galaba, primátor
Zlatých Moraviec Dušan Husár, poslanci Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
a ďalší pozvaní hostia, medzi
ktorými bol aj Marek Paukov
– priamy účastník bojov SNP.

Úvod slávnosti sa niesol
v znamení príhovorov, ktoré
zúčastnením ľuďom priblížili
priebeh SNP na celoslovenskej i lokálnej – zlatomoravskej úrovni. Vicežupan Marián
Kéry zdôraznil, že naše národné povstanie sa zaraďuje medzi najväčšie antifašistické povstania v Európe. „Zapojilo sa
do neho 130-tisíc ľudí. Tvorilo
ho nespočetné množstvo národov a národností. Napriek
tomu niektorí konštatujú, že
bolo porazené. Ale len napriek
nemu sme sa mohli po vojne zaradiť medzi víťazné spojenecké mocnosti,“ povedal

Marek Paukov, Dušan Husár, Marián Kéry, Milan Galaba,
Marián Tomajko
Kéry, ktorý zároveň vyzdvihol
dôležitosť toho, aby sa mladým generáciám neustále
pripomínalo, čo to bola vojna, nacizmus a fašizmus, pretože, ako povedal, nacizmus
a fašizmus zo spoločnosti ani
v dnešnej dobe úplne nevymizli.
Po príhovoroch bola pripravená krátka kultúrna vložka.

Vystúpili tu dve malé talentované huslistky Liliana a Juliana
Mičové, žiačky zlatomoravskej
Základnej umeleckej školy.
V závere podujatia sa všetci
prítomní ľudia postupne presunuli k soche Partizána, kde
vzdali úctu účastníkom povstania chvíľkou ticha a položením vencov.
Peter Klimant
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Folklórny súbor Inovec vo Francúzsku
Tento rok sa náš folklórny súbor (FS) Inovec vybral na
zájazd do francúzskeho mestečka Saint Amand Montrond, kde sa spolu so súbormi z Čiernej Hory, Švajčiarska a domácim z Francúzska zúčastnil na tunajšom folklórnom festivale.
V slnečné popoludnie posledného júlového dňa sme sa všetci stretli pred našou krojovňou,
kde sme si zbalili kroje, naložili
ich do autobusu, povedali pár
povzbudivých slov, rozlúčili sa
s najbližšími a boli sme pripravení na odchod.
Cesta síce trvala až 23 hodín,
ale nám ubiehala veľmi rýchlo.
Veď komu by aj nie, keď cestuje
v dobrej spoločnosti so sprievodom hudby a spevu?  Do nášho cieľa sme dorazili v popoludňajších hodinách. Organizátori
nás vrelo privítali a prvú noc nás
ubytovali v stredoškolskom internáte. Po večeri sme sa všetci
stretli v spoločenskej miestnosti,
kde sme si zaspievali, zatancovali a dobre sa spolu zabavili.
Druhý deň sa začal netradične, a to tým, že vedúci súboru

pán Bakaľár nás zobudil spevom
a hrou na harmonike. Po takomto budíčku sme sa plní dobrej
nálady vydali na prehliadku tohto historického mestečka. Večer
nás čakalo vystúpenie v Nozieres, v ktorom sme zaujali Francúzov  našimi tancami a spevom. Potom sme sa vybrali do
rodín, v ktorých sme prespávali
až do konca zájazdu.
V sobotu nás čakal sprievod
a dopoludňajšie obsluhovanie
návštevníkov nášho stánku,
v ktorom sme ponúkali naše
tradičné jedlá, nápoje a folklórne predmety zo Slovenska. Panovala tu dobrá nálada, hudba
hrala  a my sme tancovali a spievali. Možno aj to bol dôvod,
prečo bolo okolo nášho stánku vždy plno. Ďalej nás čakal
tanečný workshop, na ktorom

sme učili ľudí tancovať naše slovenské tance. Francúzi boli z nás
unesení a s nadšením si s nami
zatancovali.
V nedeľu sme mali vystúpenie
v Cite de l‘Or - Pyramide des Metiers d´Art, v ktorom sme predviedli začepčenie nevesty, tradičné fašiangy a tanec z Lehoty.
Večer nás čakal odchod, no ak
máme pravdu povedať, nikomu
z nás sa nechcelo odísť.
Cesta domov nám ubehla
ešte rýchlejšie ako cesta tam.
Francúzi nás prekvapili ich záujmom o náš folklór, ktorý dávali najavo svojimi dlhými

potleskami a neustálym fotografovaním.  My sme spoznali
nové miesta, ľudí a ich kultúru.
Všetkým sa veľmi páčilo a získali sme  mnoho nových priateľov. Vrátili sme sa plní zážitkov
a už  sa tešíme na ďalšie zájazdy
plné spevu a radosti z niečoho
nepoznaného.
Folklórny súbor Inovec je finančne podporovaný Mestom
Zlaté Moravce a Nitrianskym samosprávnym krajom.

Janka a Veronika Horvátové,
členky FS Inovec

Veriaci sa stretli na zlatomoravskej kalvárii
Veriaci zo Zlatých Moraviec, blízkeho aj ďalekého okolia sa po roku znova stretli. Na zlatomoravskej kalvárii
sa poslednú júlovú nedeľu konala už po 137-krát Púť
ku cti svätej Anny.

Svätú omšu slávil ako hlavný celebrant Ľuboš Mihálka,
rodák z nášho mesta, ktorý si
v súčasnosti dopĺňa teologické vzdelanie v Benátkach. Kocelebrantom bol Peter Štálnik,

náš zlatomoravský farár. Sviatosť pokánia udeľovali: Ján
Pristač, kanonik nitrianskej
Katedrálnej kapituly a Marek
Sedlár, zlatomoravský kaplán.
Ľuboš Mihálka vo svojej

homílii zdôraznil význam
starých rodičov pri výchove
detí a poukázal na svätú Annu
a svätého Joachima, rodičov
Márie a starých rodičov Ježiša. Joachim a Anna nemali
ľahký život, hoci boli bohatí,
vlastnili veľké stáda dobytka
a pochádzali zo vznešených
rodov. Joachim z rodu Dávidivho a Anna z rodu Léviho.
Dlhé roky nemali dieťa, čo sa
u Židov považovalo za Boží
trest. Museli vytrpieť mnohé
príkoria. Až v staršom veku
sa im narodila Mirriam- Mária.
Mihálka oboznámil pútnikov aj so zaujímavou historickou skutočnosťou zachovanou v liste pápeža Leva III,

ako sa našlo telo svätej Anny.
To bolo po stáročiach uložené pod kostolom v mestečku Apt vo Francúzku. Našlo
sa v roku 792 nášho letopočtu za prítomnosti cisára Karola Veľkého. Tento kostol
bol viackrát zničený a hrob
svätej Anny v podzemí kostola upadol do zabudnutia.
Zhromaždení pútnici na kalvárii sa tešili krásnemu počasiu
a krásnej prírode. Je to jedna
z mála kalvárií na Slovensku,
ktorá si do dnešných dní zachovala pôvodný charakter,
presne tak, ako nám ju zanechali naši predkovia.
Marian Tomajko

Strana 09

KULTÚRA

September 2019

Dožinky v múzeu
Ukončením žatvy ožilo nádvorie Migazziovského
kaštieľa v Zlatých Moravciach aj tohto roku Dožinkovými
slávnosťami. Organizátor podujatia Mestské múzeum
v Zlatých Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre pripravili pre milovníkov folklóru príjemné
popoludnie s bohatým kultúrnym programom.
Šiesty ročník Dožiniek otvorila
vo štvrtok 15. augusta 2019 Spevácka skupina Zlatomoravčianka.
Gazdiná a súčasne moderátorka
kultúrneho podujatia Marta Popelková, rodáčka z Kozároviec,
ktorá svoju obec reprezentuje
spevom v Umeleckom súbore
Lúčnica a zbore mesta Bratislava,
privítala primátora mesta Zlatých
Moraviec Dušana Husára s manželkou, prednostu MsÚ Mariána
Kováča, vedúcu odboru školstva
Danušu Hollú, programovú manažérku MSKŠ a poslankyňu MsZ
Klaudiu Ivanovičovú, vzácnych
hostí Máriu Šamajovú, Ivetu Dobiášovú a Petra Nosiana, členov
Veselej heligónky z Lipovej, ako
aj všetkých milovníkov folklóru
a starých ľudových tradícií.

Stará ľudová tradícia
Riaditeľ Ponitrianskeho múzea
Anton Števko porozprával návštevníkom kultúrneho podujatia
o starej ľudovej tradícii dožiniek,
ktoré predstavujú ukončenie žatvy a poďakovanie za dar zeme.
Žatevný veniec upletený z najkrajších klasov sa po prácach na
poli slávnostne odovzdáva gazdovi ako symbol novej úrody.
Kultúrne podujatie dekoratívne
skrášľovali drevorezbárske výrobky Štefana Doskoča zo Zlatna. Členky Ssk Zlatomoravčianka
priniesli na oslavu krásny dožinkový veniec, ktorý uplietla Estika
Vavrová z Fs Volkovčanka. Reč
gazdu podľa starej ľudovej tradície predniesla Anna Kiššová. Dožinkový veniec do rúk primátora

mesta Zlatých Moraviec Dušana Husára slávnostne odovzdal
gazda, študent etnológie Dávid
Hudec.

Veselá heligónka
z Lipovej
Kultúrny program s pásmom
slovenských ľudových piesní otvoril Spevácky súbor Zlatomoravčianka pod vedením
harmonikára Vladimíra Rumanku. Neopakovateľnú atmosféru
dožiniek vytvorili aj členovia Veselej heligónky z Lipovej, ktorých spev sa v popoludňajších
hodinách rozliehal slnečným

nádvorím kaštieľa. Na záver
dožinkovej zábavy nechýbala
ani ochutnávka makových periek a šúľancov, ktoré pre účastníkov dožiniek ukuchtila Mária
Valkovičová s členkami speváckeho súboru a lektorkami Mestského múzea, Vierou Tomovovou a Ivanou Valkovičovou.
Podujatie podporil Nitriansky samosprávny kraj. Mestské
múzeum organizovaním zaujímavých folklórnych podujatí
úspešne prispieva k oživovaniu
starých slovenských ľudových
tradícií našich predkov.
Anton Kaiser

Zlatomoravecké folklórne slávnosti 2019
Posledná augustová nedeľa bola v Zlatých Moravciach
opäť venovaná folklóru. Po piatykrát sa v meste konali
Zlatomoravecké folklórne slávnosti, tento rok znova
v priestoroch mestského amfiteátra.
“Dedičstvo v tanci ukryté”
- to bola tohoročná téma.
Podujatia sa zúčastnilo do
vedna deväť folklórnych telies. Z domácich zoskupení
nechýbali folklórne skupiny
Zlatomoravčianka, Chyzerovčanka a Kolovrátok, Detský
folklórny súbor Zlatňanka,
Folklórny súbor Tribeč a Spevácka skupina Trnky. Keďže
sa jedná o taký malý výročný
ročník, bolo pozvaných viac
hostí, ako býva zvykom.
Prvým bol Folklórny súbor
Malý Vtáčnik z Prievidze,

ktorý k nám priniesol tanečné
a hudobné prejavy z Hornej
Nitry a blízkeho okolia.
Ďalším hosťom boli Gajdošskí
trogári z Veľkého Zálužia.
Gajdošskú kultúru reprezentujú na rôznych domácich,
ale i zahraničných podujatiach s piesňovým repertoárom hlavne z okolia Nitry,
ale aj iných regiónov. Posledným hosťom bol Klub autentického folklóru Hojana zo
Žiliny, ktorého cieľom je prostredníctvom zachránených
terénnych výskumov, štúdiom

literatúry, písomných a fotografických záznamov zozbierať, uchovať a ďalej šíriť
hudobnú a tanečnú tradičnú
kultúru regiónov Kysuce
a Horné Považie.
Samotnému programu
predchádzala krojová sv.
omša v Kostole sv. Michala
Archanjela. Účinkujúci, ale aj
ostatní veriaci si mohli v tento deň obliecť kroj a za sprievodu ľudovej hudby Folklórneho súboru Tribeč sláviť
sv. omšu.
Organizátorom podujatia,
členom Folklórneho súboru
Tribeč, nebolo dopriate ani
tento rok – čo sa počasia týka.
Príjemné teploty a priaznivé
poveternostné podmienky

nevydržali až do úplného
konca a udeľovanie pamätných listov a spoločný záver
všetkých účinkujúcich sa
kvôli dažďu nekonali ani tento rok. Avšak chceli by sme
poďakovať divákom, ktorých
ani tento rok nebolo málo,
že prišli a svojím potleskom
podporili účinkujúcich.
Na záver by sme chceli ešte
poďakovať všetkým, ktorí
podporili Zlatomoravecké
folklórne slávnosti - Mestu
Zlaté Moravce, Mestskému
stredisku kultúry a športu,
poslancovi NR SR Mariánovi
Kérymu a ďalším sponzorom.
Bez ich podpory by to nebolo
možné.
FS Tribeč
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Z malého zrnka strom, eRko tábor 2019
August je čas, kedy sú školské prázdniny v plnom prúde
a školáci na prázdninách a v táboroch. V Zlatých Moravciach sa konal aj tento rok kresťanský eRko tábor a 43
detí sa spolu s animátormi vydali do letného tábora na
Duchonku.
O pestrý program sa vždy
starajú animátori s dlhoročnými skúsenosťami s prácou s detskými spoločenstvami. Tradícia
eRko táborov je v našom meste taká dlhá, že animátormi sú
už dospeláci, ktorí do tábora
chodili ešte ako deti. Každý rok
zažívame spolu kopec zábavy,
dobrodružstiev a je nám spolu
tak dobre, že už počas tábora sa
tešíme na ďalší ročník.
Zakaždým má tábor inú tému,
riadi sa podľa ročnej témy eRka
- Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Tohtoročnou té-

mou bolo: Z malého zrnka
strom. Cieľom témy je povzbudzovať deti k dobročinnosti podobajúcej sa malému zrnku, ktoré napriek
tomu, aké je maličké, dokáže
ohromné veci. V tábore sme
preto každý deň sadili zrnká,
o ktoré sme sa celý deň starali a rozvíjali tak vedomie,
že aj keď sme malí, môžeme
zasadiť svoj kúsok dobra do
zeme. Počas tábora sa nám
podarilo zasadiť a starať sa
o zrnká spolupráce, pomoci, kreativity, viery, radosti,
statočnosti a odhodlanosti.

V okolí Duchonky je nádherná príroda, ktorú sme počas
nášho tábora objavovali. Vybrali sme sa aj na turistickú
prechádzku na Kulháň. Kulháň
je prírodná rezervácia na úpätí
Považského Inovca, na ktorú
nás doviedol náučný chodník
priamo z Duchonky. Rybník je
vyhľadávanou atrakciou, areál
je ale zaujímavý aj pre zvieratá
žijúce na gazdovstve a širokú
škálu preliezok a hojdačiek,
ktorú naši táborníci vyskúšali. Bolo nám tam veľmi fajn,
a preto takýto výlet odporú-

čame aj nadšencom cyklistiky, ktorých na Kulháň dovedie
viacero cyklistických trás.
Krásnu prírodu v okolí penziónu Fortunato sme objavovali aj v iné dni. V piatok
sme napríklad hľadali skrytý
poklad a v sobotu doobeda sme sa prešli k priehrade,
kde sme čas strávili súťažami
a spoločnými hrami. Keďže
naše ubytovanie ponúkalo aj
možnosť kúpania sa v bazéne, počas slnečných a teplých
dní sme túto možnosť využívali. Chladnejší a daždivý deň
sme na Duchonke venovali

tvorivým dielňam, na ktorých
sme rozvíjali zrnká kreativity.
Na každom stanovišti si deti
vyrábali handmade výrobky,
ktoré si na konci tábora brali
domov. Medzi obľúbené aktivity patrí táborová olympiáda,
preto nechýbala ani tento rok.
Víťazi si odnášali rôzne ceny
a každý športovec odchádzal
s medailou.
Na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie sme aj my v tábore slávili svätú omšu. Prišiel
nám ju odslúžiť náš pán farár
Peter Štálnik, ktorý od 1. júla
2018 pôsobí ako správca farnosti sv. Michala Archanjela
v Zlatých Moravciach. Bol nás
pozrieť aj minulý rok a veľmi
nás potešilo, že nás v tábore
navštívil aj tento rok. Okrem

nášho ducha bolo treba dbať
aj o telo. Zdravotníčka Žofka
sa o nás super postarala a vyliečila všetky boľačky. Naše
hladné brušká kŕmila teta Milka, ktorá tým najhladnejším
vždy ponúkla i dupľu. Vďační
sme aj naším sponzorom, ktorí
nám venovali vecné ceny do
súťaží. Vďaka patrí aj PaedDr.
Dušanovi Husárovi, primátorovi mesta Zlaté Moravce,
ktorý do tábora venoval viacero cien.
Týždeň nám ubehol akosi prirýchlo, ale spomienky nám ostanú veľmi dlho.
Vďační sme Bohu za krásny
čas a nové priateľstvá.
eRkári zo ZM
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Ponuka na prenájom nebytových
priestorov a stĺpov verejného osve
tlenia vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov a stĺpov verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
l nebytové priestory o výmere 89,10 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 444,
na Sládkovičovej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C“, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné
priestory, služby.
l nebytové priestory o výmere 14,00 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti - stavbe so súpisným číslom 316 / budova kino Tekov/ na Ul. Nám. A. Hlinku č. 19, Zlaté Moravce, postavenej
na parcele KN registra „C“, č. parcely 1688 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/ v k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: záložňa, ostatný maloobchod, finančné, právne služby a poradenstvo, kancelária na administratívne účely.
l nebytový priestor č. 2, ktorý sa nachádza na podzemnom podlaží stavby súpisné číslo 3027
(bytový dom), nachádzajúcej sa na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C‘‘, č. parcely 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej v katastri nehnuteľností - správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 5091, účel využitia prenajatých priestorov: garážové státie.
l nebytový priestor o celkovej výmere 75,00 m2, ktorý sa nachádza na I. poschodí budovy
„CENTRUM ŽITAVA“ v Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej ulici č. 64, súpisné číslo 2087, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2, v k. ú. Zlaté Moravce na LV č.
4537, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: priestory na výrobné účely, skladové
priestory, maloobchod.
l nebytové priestory o výmere 54,00 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným
číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti“), na Duklianskej ulici 2/B v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: obchodné priestory, služby, skladové priestory, kancelárske priestory, priestory na výrobné účely.
l stĺpy verejného osvetlenia nachádzajúce sa v k.ú. Zlaté Moravce, za účelom umiestnenia reklamných stavieb (o rozmere 1200 mm x 300 mm), a to konkrétne nasledovné stĺpy: Továrenská
ulica: stĺp č. 18- 1 ks, stĺp č. 25 – 1 ks, stĺp č. 27 – 1 ks. Počet reklamných stavieb: 3 ks.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 25.09.2019 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorova stĺpov verejného
osvetlenia získate na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.
eu, /Mestský úrad; Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/69 239 22 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta
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n CEZ PRSTY - 1.- 2. 9. 2019
- nedeľa 19.00, pondelok
19.00 – 4 € a 5 €
n AFRIKA NA PIONIERI 5.a 8. 9. 2019 - štvrtok 19.00,
nedeľa 19.00 – 4 € a 5 €
n TO KAPITOLA 2 - 6.7.9.a 13. 9. 2019 - piatok
17.30, sobota 19.00, piatok
19.00 – 5 €
n LEVÍ KRÁĽ - 7.- 8. 9. 2019
- sobota 16.45, nedeľa 16.45
–4€a5€
n CEZ PRSTY - 10.- 11. 9.
2019 - utorok 19.00, streda
19.00 – 4 € a 5 €
n HODINÁROV UČEŇ - 13.14. 9. 2019 - piatok 17.00,
sobota 17.00 – 4 € a 5 €
n LABKOVÁ PATROLA 14.- 15. 9. 2019 - sobota 15.30,
nedeľa 16.30 – 4 € a 5 €
n ZRODILA SA HVIEZDA
- 15.- 16. 9. 2019 - nedeľa
18.00, pondelok 19.00 – 4 € a 5 €
n SKUTOK SA STAL - 17.18. 9. 2019 - utorok 19.00,
streda 19.00 – 4 € a 5 €
n AD ASTRA - 19.- 20. 9.
2019 - štvrtok 19.00, piatok
19.00 – 4 € a 5 €
n ANGRY BIRDS VO FILME
2 - 20.- 21.- 22. 9. 2019
-piatok 17.00, sobota 17.00,
nedeľa 17.00 – 4 € a 5 €
n RAMBO: POSLEDNÁ
KRV - 21.- 22. 9. 2019 - sobota 19.00, nedeľa 19.00 – 4
€a5€
n DEVÄŤDESIATE -24. 9.
2019 - utorok 19.00 – 4 € a 5 €
n CASINO.SK - 26.- 27. 9.
2019 - štvrtok 19.00, piatok
19.00 – 4 € a 5 €
n ANGRY BIRDS VO FILME 2
- 27.- 28.- 29. 9. 2019 - piatok
17.00, sobota 17.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n WEBSTEROVCI 2: ZO ŽIVOTA PAVÚKOV - 28.- 29. 9.
2019 - sobota 15.30, nedeľa
14.30 – 4 € a 5 €
n DAŽDIVÝ DEŇ V NEW
YORKU - 28.a 30. 9. 2019
- sobota 19.00, pondelok
18.00 – 4 € a 5 €
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COOP JEDNOTA ŽARNOVICA,
spotrebné družstvo
Ponúka na predaj :
Objekt bývalej PJ č. 184 v obci Orovnica / na
ceste I. triedy č.65 / za predajnú cenu 29 000
€ / prípadne dohodou, nutné vidieť /  
Objekt bývalej PJ č. 179 v obci Tekovská Breznica za
predajnú cenu 39 000 € / prípadne dohodou, nutné vidieť /  
Objekt bývalej PJ č. 075 v obci Brehy za
predajnú cenu 35 000 € / detto /
Objekt bývalej PJ č. 154 v obci Malá Lehota
za predajnú cenu 89 000 € / detto /
Objekt bývalého pohostinstva č. 613 v obci Veľká
Lehota za predajnú cenu 180 000 € / detto /
Ponúka do prenájmu :
Priestory bývalej Reštaurácie v nákupnom
stredisku v Novej Bani - / Terminál Club /
Priestory bývalej Reštaurácie „DRUŽBA“
v nákupnom stredisku v Hronskom Beňadiku.
       
Bližšie informácie Vám budú podané
na tel. čísle 045/6812447 alebo 0905878049.
15/2019

Obec Hostie vyhlasuje obchodnú verejnú obchodnú súťaž na odkúpenie troch motorových vozidiel. Lehota na
predkladanie cenových ponúk je do 23. 9. 2019 do 14: 00
hod. Celé znenie súťažných podmienok je možné získať na
obecnom úrade a na www.hostie.sk. Mgr. Peter Štepianský,
starosta obce Hostie.
16/2019

Pre bližšie informácie kontaktujte:
msks.tekovskenoviny@gmail.com

17/2019
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Mestské stredisko kultúry a športu, Zlaté Moravce
Program na mesiac september 2019
l 23. september 2019 o 18.00 hod. - divadelné predstavenie
„Klimaktérium“ v divadelnej sále MSKŠ v Zlatých Moravciach.
Vstupné v predpredaji: 16 eur, v deň predstavenia – 18 eur;
l 27. a 28. septembra 2019 – Zlatomoravecký jarmok. Kultúrny
program bude v sobotu až do večerných hodín.

Pripravujeme:
l 3. október 2019 o 18.30 hod. do 21.30 hod. - vzdelávacie podujatie formou prednášky, pozorovania oblohy s ďalekohľadom, premietaním odborných filmov pod názvom
„Večer s astronómiou v Zlatých Moravciach“ v MSKŠ v Zlatých
Moravciach. Vstup voľný;
l 8. október 2019 o 18.00 hod. - hudobné vystúpenie Šláger „HS Kortína s hosťami programu - Katka a Dedko Kubačákovci“ v divadelnej sále MSKŠ v Zlatých Moravciach. Vstupné
v predpredaji: 9 eur, v deň predstavenia – 12 eur;

Mestská polícia Zlaté Moravce

Nenechajte
si ukradnú
svoje peniaze

TIESÒOVÁ
LINKA

159

l 17. október 2019 o 19.00 hod. - divadelné predstavenie
„Odchody vlakov“ v divadelnej sále MSKŠ v Zlatých Moravciach.
Vstupné v predpredaji: 16 eur, v deň predstavenia – 18 eur;
20. október 2019 o 16.00 hod. - Ander z Košíc a traja z raja.
Kultúrny program je poriadaný k Úcte k starším. Vstup voľný;
l 13. november 2019 o 19.00 hod. - hudobné vystúpenie
„La Gioia v doprovode Simple Lounge Quartet “ v divadelnej
sále MSKŠ v Zlatých Moravciach. Vstupné v predpredaji: 13 eur,
v deň predstavenia – 15 eur;
l 20. november 2019 o 18.00 hod. - hudobné vystúpenie
Šláger „HS DUO YAMAHA s hosťom programu – DAVIDE MATTIOLI“ v divadelnej sále MSKŠ v Zlatých Moravciach. Vstupné
v predpredaji: 10 eur, v deň predstavenia – 12 eur;
l 28. november 2019 o 17.00 hod. - detské predstavenie
„Smejko a Tanculienka“ v divadelnej sále MSKŠ v Zlatých Moravciach. Vstupné v predpredaji: 9 eur, v deň predstavenia – 12 eur.
Spracovala: Klaudia Ivanovičová

Ak sa NECHCETE sta obeou
krádeže poèas tohtoroèného
Zlatomoraveckého jarmoku,
riaïte sa pod¾a týchto pravidiel:

NESTAÒTE
SA
ÏALŠOU
OBEOU

!

Peòaženku noste pri sebe, nie v taške, napríklad v
zapnutom vnútornom vrecku.
Pokia¾ je to možné, nenoste so sebou väèší obnos
peòazí.
Pri platení neukazujte okolostojacim obsah vašej
peòaženky.
Ak je to možné, vyhýbajte sa tlaèenici a hluèným
skupinám.
Ak sa nedá vyhnú tlaèenici, dobre sa na òu
pripravte.
Všímajte si podozrivé osoby a vyhýbajte sa im.
Nenoste ve¾a balíèkov a nákupov, znižuje to Vašu
pozornos.
Kabelku noste tak, aby ste mali o nej vždy
preh¾ad.
TIESÒOVÁ
LINKA

159
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Začínala v Moravciach, prepracovala sa do Miami.
ROZHOVOR s tenistkou Michaelou Krauskovou
Začiatky športovej kariéry mladej tenistky Michaely
Krauskovej (19) siahajú do Zlatých Moraviec, kde trénovala aj pod legendou zlatomoravskej tenisovej scény
– Jánom Novotom. Michaela sa tu ale dlho neohriala.
Rýchlo sa prepracovala až za hranice Slovenska. Stala
sa súčasťou amerického univerzitného tenisového tímu
ASA Miami Silver Storm, s ktorým najskôr zvíťazila na
univerzitných majstrovstvách štátu Florida a neskôr aj
celého USA. O svojich úspechoch a pôsobení za veľkou
mlákou nám bližšie povedala v rozhovore.

Čo ťa priviedlo
k tenisu a ako dlho
sa mu venuješ?
Tenis som začala hrať v piatich rokoch, ak sa dobre pamätám. Tenisovú raketu som
po prvýkrát držala na kurtoch v Zlatých Moravciach
a medzi mojich prvých trénerov patril aj Janko Novota.
Takže moje prvé začiatky sa
odohrávali práve tu, či už na
mestských tenisových kurtoch pri Calexe alebo v klube
TK Hanaka ZM. Priviedli ma
k tomu rodičia. Hlavne preto,
keď som bola menšia, nevedela som ani chvíľku obsedieť,
čo mi vlastne zostalo dodnes

(smiech). Okrem tenisu medzi
moje ďalšie aktivity patrili napríklad hranie na gitaru, karate či tancovanie, ale tenis sa
stal spomedzi všetkých mojím
najobľúbenejším.

Aké najväčšie tenisové
úspechy si dosiahla
na Slovensku?
Na Slovensku môžem povedať, že turnajov, ktoré som
odohrala, nebolo vôbec málo.
Spomedzi tých naj úspechov
môžem pripomenúť dvakrát
tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska vo dvojhre
alebo dvojnásobné víťazstvo
na Majstrovstvách Slovenka

Michaela Krausková so svojím tenisovým tímom.

Michaela Krausková (vpravo)
vo štvorhre. Mimochodom,
štvorhra bola vždy tá, čo ma
bavila oveľa viac ako samotná
dvojhra (smiech).

Prečo ťa baví viac?
Menej nervov a stresu. Zodpovednosť už nie je na jednom, ale na dvoch hráčoch,
ktorí hrajú spolu a samozrejme, je tam viac zábavy.

Prejdime k tvojmu
pôsobeniu v USA.
Ako sa ti podarilo
dostať do tenisového
tímu univerzity
v Miami?
Dostala som sa tam celkom
jednoducho. Mám veľa známych, ktorí študujú v zahraničí, takže ma jedna moja kamarátka odporučila trénerovi
v Miami. Ten ma celkom rýchlo skontaktoval s ponukou ísť
študovať a hrať tenis do USA
a ja som si povedala, prečo takúto možnosť neskúsiť. Poslala
som mu niekoľko mojich tenisových videí, aby videl, ako
v skutočnosti hrám. Jemu sa
to pozdávalo, popremýšľala
som nad tým, zvážila som túto

možnosť a zrazu som sa tam
ocitla.

V porovnaní so
Slovenskom, ako
vyzerali súťaže
v USA? Dá sa to
vôbec porovnávať?
Súťaže v USA v porovnaní
s turnajmi na Slovensku sa líšili
v tom, že v USA sme hrali jednotlivé zápasy za svoj univerzitný tím proti tímu inej univerzity. Naopak na Slovensku
sme hrali každý ako jednotlivec, teda sám za seba. Takže
v USA boli jednotlivé zápasy
akoby bodované, kde za vyhratý zápas sa získal jeden
bod pre tím. Na konci sa body
spočítali a vyhral ten tím, ktorý
získal väčší počet bodov. Z individuálneho športu som teda
prešla na tímový. Už nikto nehral sám za seba, ako to bolo
doposiaľ zvykom, ale už hral
každý pre tím. Vtedy si dvakrát premyslíte, či ten zápas
len tak vzdáte a položíte tým
celý svoj tím na lopatky, alebo
sa zatnete a vydržíte bojovať
až do poslednej loptičky.
(pokračovanie na str. 15)
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Začínala v Zlatých Moravciach, prepracovala sa do Miami.
ROZHOVOR s tenistkou Michaelou Krauskovou
(pokračovanie zo str. 14)

Ako sa ti tam
trénovalo?
Tréner sa s nami nebavil v rukavičkách, keď išlo o tréningy či
samotné zápasy. Bolo to niekedy naozaj psycho. Samotná príprava spočívala klasicky z kondičnej prípravy, či už na kurte
alebo v posilňovni a taktiež
z tenisového tréningu, čo bolo
pre nás každodennou rutinou.
Tréningy sa nejako extra nelíšili
od tých našich na Slovensku.
Samozrejme, každý jeden tréner má svoje vlastné postupy
a metódy trénovania. Líšilo sa

to skôr v prístupe a správaní
trénera. Mimo kurtu s ním bola
sranda, často s nami vtipkoval,
ale vedel byť aj často na nás
hrubý. Bol vo veľa veciach neústupný, ale išiel si za svojím
cieľom. Tým cieľom bolo vytiahnuť z nás hráčok to najlepšie, dostať to na kurt a urobiť
z nás majsterky.

A čo kolektív?
Bolo nás sedem báb, z čoho
aktívne zápasy hralo iba šesť.
Ja som veľmi spoločenský typ,
takže som sa rýchlo prispôsobila. S týmto nebol problém.
Musím ale priznať, že samotní

domáci ľudia mi veľmi nesadli
a skôr som si rozumela s medzinárodnými študentmi.

radosti a tréner bol na nás právom hrdý. Víťazstvo sme oslávili
spoločnou zaslúženou večerou.

Váš tím najskôr
vyhral univerzitné
majstrovstvá na
Floride a neskôr
majstrovstvá celých
USA. Aký to bol
pocit?

Čo ďalej? Kam sa
bude uberať tvoja
ďalšia športová
kariéra?

Samotné víťazstvo sa pripisuje
každej hráčke z tímu rovnakým
dielom. Každá sme dali do toho
všetko a výsledok sa dostavil. Ja
spolu s celým tímom sme, samozrejme, boli veľmi šťastní.
Po získaní trofeji sme skákali od

Je to celkom komplikované a popravde sama neviem,
akým smerom sa ďalej uberať. Musím nad tým ešte dobre popremýšľať. Tím ASA som
po získaní titulu pre osobné
dôvody nechala. Každopádne
to bola pre mňa skvelá skúsenosť .
Peter Klimant

Krajské športové hry seniorov 2019 o Putovný
pohár predsedu NSK
Okresná a mestská organizácia Šaľa, ako i krajská organizácia Nitra Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS)
zorganizovali a realizovali krajské športové hry seniorov
JDS Nitrianskeho samosprávneho kraja v areáli základnej školy Jozefa Murgaša v Šali dňa 4. júla 2019.
Súťaže prebiehali v kategóriách K1m, K1ž (muži, ženy od
60 do 65 rokov), K2m, K2ž
(muži, ženy od 66 do 70 rokov) a K3m, K3ž (muži, ženy
nad 70 rokov).
Súťaže prebiehali v atletických disciplínach: behy
M-60m, 200m, Ž-50m, 100m;
hod granátom na cieľ - M, Ž,
hod granátom do diaľky - M,
Ž, vrh guľou M-4kg, M nad
70 rokov-3kg, Ž-3kg; stolný tenis - jednotlivci muži
a ženy; streľba zo vzduchovej pušky - jednotlivci muži
a ženy.
Ďalej boli pričlenené do
súťaží i zábavné disciplíny, ako kop na bránku cez

prekážku - muži, hod valčekom do diaľky - ženy
a hod na basketbalový kôš
- muži a ženy.
Zlatomoravský okres reprezentovalo deväť pretekárov,
ktorí postúpili z okresnej súťaže. Vo veľkej konkurencii sa
nestratili a dosiahli tu naozaj
krásne výsledky.
Cena fair play, primátora
mesta Šaľa Jozefa Belického bola udelená Vladimírovi Holečkovi za dlhoročné
úspešné športové výkony
v kategórií seniorov Jednoty dôchodcov na Slovensku
v rámci krajskej, celoslovenskej i zahraničnej reprezentácie.

Zlatomoravský okres sa
umiestnil v rámci bodovacej súťaže družstiev na peknom treťom mieste (s neúplným počtom pretekárov) za
okresmi Nitra a Nové Zámky.
Za okres Zlaté Moravce sa
zúčastnia dvaja najúspešnejší pretekári v rámci štrnásť

členného družstva nitrianskeho kraja „ XXII. Celoslovenských športových hier
JDS“ v Liptovskom Mikuláši.

Výbor ZO JDS
Zlaté Moravce

Strana 16

ZLATOMORAVECKÝ JARMOK 2019

n Mesačník mesta Zlaté Moravce n Vydavateľ: Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce n Schvaľuje redakčná rada
nŠéfredaktor: Mgr. Peter Klimant, mobil: +421 904 560 678, e‑mail: msks.tekovskenoviny@gmail.com
n Evidenčné číslo: EV 3148/09 n ISSN 1338 – 8800 n Adresa vydavateľa a redakcie: Nám. A.Hlinku č.1, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 n Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. n Príspevky dopisovateľov nehonorujeme
n Uzávierka čísla je vždy k 25. dňu v mesiaci n Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov

September 2019

