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V tomto čísle:
Nové zametacie
vozidlo
Technické služby mesta Zlaté
Moravce majú vo svojom vozovom parku nový prírastok. Samospráva zakúpila špičkové
zametacie vozidlo za viac ako
170-tisíc eur.
Čítajte na strane 3

Stav klimatickej
núdze
Poslanci Zlatých Moraviec na
siedmom zasadnutí mestského zastupiteľstva jednomyseľne zobrali na vedomie návrh
Vyhlásenia stavu klimatickej
núdze mesta Zlaté Moravce.
Čo to znamená?
Čítajte na strane 3

Počítače
pre poslancov
Mestskí poslanci dostali
nové notebooky. Poslúžia im
pri výkone funkcie. Po zániku
poslaneckých mandátov budú
musieť počítače odovzdať späť
samospráve, prípadne si ich
budú môcť odkúpiť .
Čítajte na strane 5

Otvorenie
školského roka

Zlatomoravecký jarmok 2019

Zlatomoravecký jarmok trval celé dva dni,
koncerty prilákali stovky ľudí
Po roku sa u nás konal tradičný Zlatomoravecký jarmok. Ten bol oproti predchádzajúcim ročníkom výnimočný. Trval celé dva dni, ktoré boli preplnené pútavým
programom. Zlatomoravčania videli viaceré známe hudobné hviezdy.
Tradičný Zlatomoravecký jarmok sa konal v piatok
27. septembra a v sobotu
28. septembra 2019 v centre Zlatých Moraviec. To
bolo zaplnené desiatkami

predajných stánkov, ktoré ponúkali tovar rôzneho
druhu – od občerstvenia,
cez remeselné výrobky až
po hračky či textílie. Nechýbali ani kolotoče.

Nový školský rok odštartoval v pondelok 2. septembra
2019. Pod zriaďovateľskú pôsobnosť nášho mesta spadajú
tri základné školy. Do ich lavíc spolu zasadlo viac ako tisíc žiakov.
Čítajte na strane 10

S predajom sa začalo v piatok ráno. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo neskôr
– presne o 14.00 hodine.
V tomto čase sa na pódium,
ktoré bolo umiestnené na
Námestí Andreja Hlinku,
postavil primátor Zlatých
Moraviec Dušan Husár. Ten
svojím príhovorom oficiálne otvoril jarmok. Všetkých
zúčastnených ľudí privítal
a poprial im „veľa zábavy, radosti a potešenia z kultúrneho programu.“

Dvojdňový program

Diváci sledujúci začiatok piatkového programu.

Po minulé roky bolo zvykom, že program končil na
druhý jarmočný deň, vždy
okolo obeda.
(pokračovanie na str. 2)
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Zlatomoravecký jarmok trval celé dva dni,
koncerty prilákali stovky ľudí
(pokračovanie zo str. 1)
Organizátori sa ale tento rok
rozhodli pre ráznu zmenu.
Vôbec po prvýkrát predĺžili
sobotný program až do neskorých nočných hodín. Šlo
o naplnenie požiadavky ľudí,
ktorí po tejto zmene volali už
dlhšie.
Oba dni ponúkali pestrosť.
Od folklóru až po modernú
hudbu. „Program sme zostavovali podľa rôznych kritérií.
Šlo hlavne o to, aby si všetci
obyvatelia prišli na svoje. Podľa
pozitívnych reakcií návštevníkov usudzujem, že sa nám to
zrejme aj podarilo,“ zhodnotila
riaditeľka Mestského strediska

kultúry a športu Simona Holubová.
Čo sme teda mohli na jarmoku konkrétne vidieť a hlavne
počuť? V piatok vystúpili talentované deti našich materských
škôl, Základnej umeleckej školy
Zlaté Moravce a Centra voľného času. Ďalej vystúpili: tanečná
škola Old Schol Brothers, futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce –
Vráble, tanečná skupina Street
Lup, folklórny súbor (FS) Chyzerovčianka, FS Zlatomoravčianka, hudobná skupina Len tak
a Inside.
Vrcholom piatkového programu bol koncert jednej z aktuálne najhranejších slovenských

Dušan Husár otvára jarmok.
kapiel v slovenských rádiách
– Peter Bič Project. „V Zlatých
Moravciach sme už dlho nehrali. Naposledy asi pred desiatimi rokmi a dnes to bola úplná
pecka. Moravce boli fantastické
publikum,“ povedal po koncerte
líder kapely Peter Bič, ktorý verí,
že sa jeho skupina do Moraviec
ešte niekedy koncertne vráti.

Plné námestie ľudí

Vystúpenie skupiny Peter Bič Project.

Sobotný program začínal
o desiatej hodine ráno. Vystúpili: detský folklórny súbor
Zlatňanka, spevácky súbor Babička, FS Kolovrátok, FS Inovec,
FS Skalka Hosťovce, Drišľak,
Abborn generation Abba tribute, Mafia Corner, Dominika Mirgová a DJ Spirit, ktorý hodinu

pred polnocou ukončil Zlatomoravecký jarmok 2019. Moderátorom programu bol po oba
dni Lukáš Belica.
V piatok i v sobotu večer bolo
Námestie Andreja Hlinku úplne
zaplnené divákmi. Organizátori
odhadujú stovky, až tisícky ľudí.
Z pohľadu bezpečnosti bol
jarmok pokojný. Ako uviedla
krajská policajná hovorkyňa
Renáta Čuháková, polícia riešila len jednu krádež peňaženky.
Zlatomoravecký jarmok pripravilo Mesto Zlaté Moravce
v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu. Realizovaný bol s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Peter Klimant

Mesto sa uchádza o vysokú dotáciu.
Chce za ňu skvalitniť infraštruktúru ulíc
Samospráva chce zrealizovať projekt za jeden a štvrť
milióna eur, v rámci ktorého by sa dobudovala základná
technická infraštruktúra na vybraných uliciach. Mesto
chce peniaze získať z Operačného programu Ľudské
zdroje.
Vyhlasovateľom výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky. O zapojení sa do
tejto výzvy rozhodli mestskí

poslanci na septembrovom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.
V rámci projektu by došlo k rekonštrukcii chodníka, osvetlenia, odvodnenia

a komunikácie na Robotníckej ulici. „Ďalej má mesto záujem rekonštruovať chodníky
na uliciach 1. mája, Kalinčiakova a Chyzerovecká, s cieľom
zlepšenia dostupnosti služieb
pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít,“
dodal magistrát.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 1 250 000
eur. V prípade úspešnosti

žiadosti by naše mesto získalo na projekt dotáciu vo výške
1 187 500 eur. Ako to už pri podobných výzvach býva, podmienkou je spolufinancovanie
projektu zo strany samosprávy. Ak sa teda bude realizovať, z mestskej kasy naň pôjde
suma 62 500 eur.

Peter Klimant
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Technické služby získali moderné zametacie vozidlo
Technické služby mesta Zlaté Moravce majú vo svojom
vozovom parku nový prírastok. Samospráva zakúpila
špičkové zametacie vozidlo za viac ako 170-tisíc eur.
Takmer celý účet z nákupu bol pokrytý z dotácie, ktorá
bola nášmu mestu pre tento účel poskytnutá z Environmentálneho fondu.
Nový zametací, umývací a čistiaci stroj značky Multihog model CX 75 si Technické služby (TS)
prevzali na začiatku septembra
2019. Podľa zastupujúceho riaditeľa TS Jána Koristu ide o stroj
vyššej triedy a kvality, ktorý bude
mať celoročné využitie.
„Doposiaľ sme mali starší
a menší stroj, nie takejto kvality, ktorý bol schopný čistiť viac
menej len chodníky a aj to len
v lete. Toto nové vozidlo dokáže
čistiť nielen chodníky, ale priamo
i cestné komunikácie a má celoročnú využiteľnosť. To znamená,

že ho môžeme použiť aj v rámci
zimnej údržby našich ciest,“ vysvetľuje Korista.
Stroj má vpredu dve veľké zametacie kefy, silné nasávacie zariadenie a vzadu veľký zásobník
na odpad v podobe prachu či
lístia. Ten sa dá v zime využiť ako
zásobník na posypový materiál.
„Tento stroj je pre Technické služby významným prírastkom. Sme
radi, že ho máme a dúfam, že
nám poslúži k dobru a k spokojnosti občanov,“ dodal Korista.
Mesto si od kúpy zametacieho vozidla sľubuje intenzívnejšie

Preberanie nového vozidla.
a kvalitnejšie čistenie miestnych
komunikácií. Stroj má prispieť
k zníženiu prašnosti na cestách
a parkoviskách či k zníženiu emisií zo zimných posypov. Tým by
sa malo dosiahnuť zlepšenie životných podmienok obyvateľov
nášho mesta.
Celkové náklady na vozidlo
boli 173 684 eur. Z toho dotácia
vo výške 165 000 eur bola poskytnutá z Environmentálneho

fondu pre rok 2019 v rámci Oblasti A: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme na projekt
„Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce nákupom čistiaceho
zariadenia pozemných komunikácií“. Mesto v rámci povinného
spolufinancovania projektu zaplatilo 8 684 eur.
Peter Klimant

Naše mesto sa pripojilo k stovkám zahraničných
miest. Vyhlásilo stav klimatickej núdze
Poslanci Zlatých Moraviec na siedmom zasadnutí mestského zastupiteľstva jednomyseľne zobrali na vedomie
návrh Vyhlásenia stavu klimatickej núdze mesta Zlaté
Moravce. Šlo o spoločný poslanecký návrh, ktorý bol
zároveň i návrhom magistrátu.
Podľa slov poslanca Michala Cimmermanna sa
Zlaté Moravce tak stali vôbec pr v ým slovensk ým
mestom, ktoré prijalo takáto vyhlásenie. Naše mesto
tým jasne deklarovalo, že
mu nie je ľahostajný osud
našej planéty. Nejde tu však
len o prázdne vyjadrenia.
Na základe tohto vyhlásenia sa budú v Zlatých Moravciach postupne zavádzať opatrenia, ktoré majú
za úlohu zmierniť negatívne dopady klimatick ých
zmien v našom okolí.

„Nakoľko kvalita životného
prostredia ovplyvňuje kvalitu
života každého jedného z nás
a dôsledky zmeny klímy sú už
citeľné aj v našej oblasti, je
potrebné čoraz naliehavejšie
prijímať konkrétne opatrenia
v súlade s prijatými cieľmi
OSN v oblasti udržateľného
rozvoja a Parížskej dohody
nielen na úrovni celoštátnej,
ale aj lokálnej. Mesto Zlaté Moravce sa preto pripája
k stovkám miest a obcí a tiež
k štátom Veľká Británia a Írsko
a vyhlasuje stav klimatickej
núdze,“ píše sa vo vyhlásení.

Na pláne je viacero opatrení.
Vykonávať sa budú na úrovni
mestského úradu, mestských
podnikov a mestských organizácií. „Nahradíme plastové
nápojové fľašky džbánmi/karafami na vodu; nahradíme
jednorazové plastové poháriky na kávu a vodu sklenenými
pohármi a porcelánovými alebo keramickými šálkami; nahradíme umelohmotné alebo
drevené paličky na miešanie
kovovými lyžičkami; nahradíme jednorazové plastové produkty, ako sú príbory, igelitové
sáčky, igelitové tašky, plastové
taniere, poháre, slamky, plastové nádoby na potraviny
bioplastovými, keramickými,
sklenenými, textilnými či kovovými náhradami,“ uvádza
vyhlásenie.

Vedenie mesta chce ďalej dostať do ulíc viac zelene a vodných prvkov, chce
motivovať svojich občanov
k triedeniu odpadu, či podporovať rozvoj cyklistickej
a pešej dopravy v uliciach
Zlatých Moraviec. Toto všetko je len časť zo zoznamu
plánovaných opatrení, ktorý je spísaný vo vyhlásení
mesta.
Vďaka tomuto zoznamu
by sa malo prispieť aspoň
k čiastočnému zmierneniu
dopadov klimatických zmien
v našom okolí. Mesto chce
zároveň inšpirovať aj iné slovenské samosprávy, aby neváhali a tiež sa pripojili a zavádzali podobné opatrenia.
Peter Klimant
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Skupina Agel a aj mesto sa snažia o zachovanie
Nemocnice Zlaté Moravce
Nemocnica v Zlatých Moravciach zostane zachovaná pre
tamojších obyvateľov. Napriek
faktu, že sa v pláne stratifikácie
Ministerstva zdravotníctva SR
s ňou, ako akútnou nemocnicou nepočíta, majoritný vlastník nemocnice, skupina AGEL
SK a predstavitelia mesta sa dohodli, že nemocnicu zachovajú a budú ju ďalej rozvíjať. Aby
však obhájila svoju existenciu,
musí prejsť viacerými zmenami.
Niektoré oddelenia čakajú čiastočné úpravy, pribudne aj úplne
nové oddelenie. Cieľom bude
mať nemocnicu na úrovni, kvalitne vybavenú, s kvalifikovaným
personálom a najmä bezpečnú
pre pacientov.
Navrhovaná reforma Ministerstva zdravotníctva SR, známa
ako stratifikácia, by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií
a zároveň určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Výsledkom stratifikácie
je podľa doterajšieho návrhu aj
výrazná redukcia siete akútnych

nemocníc – z pôvodných 78 na
konečných 46. S cieľom, aby
zdravotná starostlivosť bola poskytovaná na vyššej úrovni, lepšie a bezpečnejšie, pretože sa na
jednom mieste bude vykonávať
viac náročných úkonov či operácií. To prinesie viac skúseností
a očakáva sa, že aj výrazne menej komplikácií u pacientov po
zákrokoch.
Nemocnica Zlaté Moravce
a.s. po reforme, ktorú má stratifikácia priniesť, v zozname akútnych nemocníc vôbec nefiguruje. Spoločnosť AGEL SK však
vypočula žiadosti a argumenty
obyvateľov a v súlade s očakávaním mesta sa rozhodla nemocnicu pre spádovú oblasť,
takmer 45 000 obyvateľov, zachovať. Musí však reflektovať na
kritériá stanovené zdravotnými
poisťovňami a prejsť zmysluplnou reorganizáciou.
V pláne je zmeniť časť lôžok na
dvoch najťažších oddeleniach,
(anestézie a intenzívnej medicíny a chirurgickom) s tým, že

spomínané oddelenia zostávajú zachované. Najťažší pacienti budú liečení v nemocniciach
v Nitre a v Leviciach. Naopak,
výraznou zmenou k lepšiemu
prejde lôžková časť, kde bude
novovytvorené oddelenie pre
dlhodobo chorých. V dvoch
etapách by sa mal počet týchto
lôžok navyšovať až do plánovaného počtu 50.
,,Rád by som uistil všetkých
obyvateľov regiónu Zlaté Moravce, že naša nemocnica má
svoje opodstatnenie, je a bude
tu pre pacientov aj naďalej. Bude
fungovať kvalitnejšie a efektívnejšie a s ohľadom na potreby
pacienta,“ uviedol Miroslav Jaška
predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce a.s.
,,Za vedenie mesta môžem
potvrdiť, že všetky plánované
kroky boli s nami vopred prediskutované, považujeme ich
za racionálne a určite prispejú k ďalšiemu rozvoju nemocnice s ohľadom na náš región
a našich pacientov,“ potvrdil

primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár.
,,Spoločnosť AGEL SK dôsledne zanalyzovala stav, postavenie
a reálne možnosti Nemocnice
v Zlatých Moravciach s prihliadnutím na podobné zariadenia
v blízkom okolí, počet realizovaných výkonov ako aj najväčšie
potreby pacientov. Výsledkom
je rozhodnutie urobiť v nemocnici niektoré zmeny, ale tak, aby
sa čo najmenej dotkli pacientov
a úroveň poskytovaných služieb do budúcna stúpala. Všetky schválené zmeny sú v súlade s podnikateľským zámerom
a akcionárskou zmluvou“, objasnil Michal Pišoja, predseda predstavenstva AGEL SK.
Nemocnicu Zlaté Moravce a.s.
od 1. januára 2017 prevádzkuje
skupina AGEL SK. V súčasnosti
zamestnáva cez 150 zamestnancov, pripravované zmeny tento
počet neznížia, práve naopak.
Výhľadovo sa počíta s prijímaním nových zamestnancov.
AGEL SK

Výpomoc od ViOnu pre Mestské stredisko kultúry
a športu
V dňoch 12. septembra
a 13. septembra 2019 sa na trávnatých plochách mestského
štadióna (hlavné a pomocné
ihrisko), ktorý spravuje Mestské stredisko kultúry a športu
(MSKŠ) Zlaté Moravce, vykonávali vertikutátorske práce,
čo znamená prerezávanie a odstraňovanie suchej trávy. Tieto
práce je nutné vykonávať vždy
minimálne dvakrát do roka.
Vzhľadom na to, že náš podnik MSKŠ nedisponuje potrebným zariadením – vertikutátorom, boli sme nútení si ho

zapožičať. V tomto nám bol
ústretový majiteľ firmy ViOn a.
s. pán Viliam Ondrejka, ktorý
nám uvedený stroj bezplatne
aj s obsluhou zapožičal.
Len na dôvažok firmy, ktoré
tieto prerezávacie práce (na šírku aj dĺžku ihriska) vykonávajú,
si účtujú cca 700 eur za ihrisko,
čiže v tomto smere sme ušetrili
cca 1400 eur. Po týchto vertikutátorských prácach sme ihriská
podsiali, pohnojili a nasledovalo ich zavlažovanie.
Touto cestou by som sa chcel
poďakovať majiteľovi ViOnu a.s.

Zapožičaný vertikutátor.
pánovi Viliamovi Ondrejkovi
za ústretovosť ako aj jeho zamestnancom Michalovi Valovi a Milošovi Magušinovi, ktorí
uvedené práce realizovali. Musím podotknúť, že toto nebola
prvá výpomoc od ViOnu a.s.

mestskému štadiónu. V minulosti nám bezplatne pomohli
či už z betónom, pieskom ale
aj so strojmi pri rôznych výkopoch.
Ivan Horvát,
vedúci mestského štadióna
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Mestskí poslanci dostali nové notebooky.
Dôvodom je digitalizácia zastupiteľstva
Zlatomoraveckí poslanci si prevzali od mesta nové notebooky v septembri. Poslúžia im pri výkone funkcie. Po
zániku poslaneckých mandátov budú musieť počítače
odovzdať späť samospráve, prípadne si ich budú môcť
odkúpiť do osobného vlastníctva.
Zakúpenie notebookov
bolo schválené zastupiteľstvom ešte v rámci rozpočtu
pre rok 2019. Ich zaobstaranie
súvisí so zavedením takzvaného digitálneho zastupiteľstva. „Znamená to, že všetky
materiály na jednotlivé komisie a zasadnutia mestského zastupiteľstva budú pre
poslancov k dispozícii online.
Notebooky budú využívať aj
k tvorbe vlastných poslaneckých návrhov predkladaných
do mestského zastupiteľstva
a k pozmeňujúcim návrhom
k už existujúcim predkladaným materiálom,“ vysvetľuje
viceprimátor Marek Holub.
Poslanci a magistrát tak
budú prepojení cez spoločnú aplikáciu, ktorá urýchli ich
komunikáciu a celkovú prácu. Magistrát týmto systémom zároveň úplne vypustí

tlačenie jednotlivých mate
riálov na papier, čím podľa
Holuba dôjde k výraznému
šetreniu životného prostredia. Ročne totiž šlo o tisícky
vytlačených papierov.
Systém takzvaného digitálneho zastupiteľstva je zatiaľ
vo svojich plienkach. Jeho
zavádzanie je postupné, nakoľko naši zvolení zástupcovia
musia prv absolvovať viaceré
potrebné školenia k jeho užívaniu. Odhaduje sa, že systém
bude plne využívaný niekedy
začiatkom budúceho roka.

Notebooky im len
zapožičali
Mesto Zlaté Moravce má sedemnásť poslancov. Notebookov však bolo zakúpených
len šestnásť. Viceprimátor
Marek Holub, ktorý je zároveň
poslancom za mestskú časť

Nové notebooky mali premiéru na 7. zasadnutí zastupiteľstva.
Prílepy už totiž svoj služobný
notebook mal. Využíva ho na
prácu zástupcu primátora.
Model zakúpených notebookov bol vybraný na základe
súťaže. „Pri obstarávaní bola
kladená priorita na spoľahlivosť, mobilitu a samozrejme
splnenie minimálnych hardvérových požiadaviek pre používaný softvér. Nebol kladený
dôraz na grafický výkon, skôr
na využitie predností SSD disku,“ uviedol viceprimátor.
Vysúťažená bola značka HP
model ProBook 450 s operačným systémom Windows 10
spolu s príslušenstvom, myška a taška na jeho prenos,

v celkovej hodnote 640 eur za
jeden kus. Dokopy tak mesto
zaplatilo za šestnásť počítačov
10 240 eur.
Každý z poslancov pri preberaní svojho nového služobného počítača podpísal zmluvu
o výpožičke. V nej bolo uvedené, že vypožičiavateľ má právo
notebook odkúpiť na základe
samostatnej zmluvy za zostatkovú cenu ku dňu skončenia
výkonu poslaneckého mandátu. Pokiaľ tak neurobí, bude ho
musieť po skončení mandátu
odovzdať späť mestu. Samozrejme, vo funkčnom stave.
Peter Klimant

Zimný štadión vstúpil do novej sezóny
Korčuliarska sezóna začala. Zlatomoravecký zimný štadión na Továrenskej ulici vstúpil v septembri do novej sezóny 2019/2020. Otvorený je už tradične aj pre verejnosť.
Zlatomoravecký zimný štadión spravuje hokejový klub
HC Zlaté Moravce. Ten na svojom facebookovom profile informoval o oficiálnom otvorení štadióna. Ľadová plocha je
v našom meste prístupná pre
skupiny a na tréningy hokejistov od stredy 11. septembra 2019.
Otvorenie pre verejnosť

– korčuliarov jednotlivcov sa
uskutočnilo o niekoľko dní
neskôr, v nedeľu 22. septembra 2019. „Tešíme sa na vaše
návštevy v novej sezóne,“
odkázal všetkým záujemcom
o korčuľovanie hokejový klub
HC Zlaté Moravce na svojom
facebookovom profile.
Klub zároveň na svojom
oficiálnom webe uverejnil

aktuálny cenník pre túto sezónu. Ako je v ňom uvedené,
jednorazové vstupné na verejné korčuľovanie pre osoby
nad šesť rokov je stanovené
na sumu 2.50 eur. Dieťa do
šesť rokov s platiacim doprovodom má vstup zdarma. Hokejkári, ktorí majú vstup len vo
vybraných hodinách, platia 4
eurá. Vstup pre osobu bez korčúľ je vo výške 1 eura.
Partie si môžu ľadovú plochu počas týždňa prenajať za
rovných 100 eur, cez víkend

a v piatok si ale priplatia
o desať eur naviac. Školy majú,
tak ako po minulé roky, vstup
zdarma. Treba sa však vopred
nahlásiť klubu HC Zlaté Moravce a nesmie chýbať učiteľský doprovod.
Časy vstupov pre verejnosť
sa spravidla menia každý týždeň. Aktuálne rozpisy týchto
časov uverejňuje správca štadióna pravidelne na svojom
webe www.hczm.sk.
Peter Klimant
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Krokom po minulosti rodiny Migazzi
Sprievodné akcie
podujatia

Dejiny Zlatých Moraviec so zaujímavými historickými
pamiatkami mesta si už tradične pripomíname so životom rodiny Migazzi, ktorá nám tu zanechala bohaté
kultúrne dedičstvo.
Mesto Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu
v Zlatých Moravciach usporiadalo v piatok 6. septembra
2019 kultúrne podujatie pod
názvom Krokom po minulosti
rodiny Migazzi a pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho
dedičstva OZ PLATAN v spolupráci s NSK, MSKŠ a Pobočkou
Ponitrianskeho múzea v Nitre
– Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach Cestovanie časom
– Zlaté Moravce včera a dnes.

Poznávanie histórie
Zlatých Moraviec
V reprezentačných priestoroch kaštieľa, bývalého sídla
rodiny Migazzi, privítala organizátorka podujatia a programová manažérka MSKŠ Klaudia
Ivanovičová regionálneho historika Mariána Tomajku, ktorý
pre žiakov miestnych základných škôl pripravil zaujímavú
prednášku o živote rodiny Migazzi. Národná kultúrna pamiatka, kaštieľ Migazziovcov,
je jednou z najvýznamnejších
kultúrnych pamiatok mesta.
Skrášľuje ho erb rodu Migazzi
so symbolmi slnka a veže. Kultúrne podujatie pokračovalo
návštevou Národnej kultúrnej

pamiatky Slovenska pietneho
parku s neorománskym mauzóleom rodiny Migazziovcov,
ktorého sa v popoludňajších
hodinách zúčastnili aj zahraniční hostia v sprievode Mariána Tomajku. Nachádza sa
v ňom hrobka grófa Viliama
Migazziho, viedenského arcibiskupa, tekovského župana,
majoritného pána Zlatých
Moraviec, posledného potomka talianskeho šľachtického rodu a jeho manželky
Antónie, rod. Marcibániovej.
Jeho úmrtím v roku 1896 vymrel celý rod po meči. Medzi
najstaršie a najhodnotnejšie
historické pamiatky patrí dominanta mesta, rímskokatolícky farský Kostol sv. Michala
Archanjela postavený v roku
1785 v barokovo-klasicistickom slohu na mieste starého
gotického kostola s interiérom
so vzácnymi obrazmi a maľbami. Organizátor podujatia
venoval každému žiakovi informačnú mapu s popisom
historických pamiatok Zlatých
Moraviec.

na nádvorí kaštieľa, kde si žiaci vyskúšali pečenie koláčov
s majsterkou ľudových remesiel a členkou Ssk Zlatomoravčianka Annou Urbanovičovou,
modelovanie z hliny a pletenie prútených košíkov s Veronikou Rakovskou a členkami
Základnej organizácie Únie
nevidiacich a slabozrakých
Slovenska v Zlatých Moravciach. Dievčatá zaujalo aj staré remeslo drôtikárov, jednoduchá výroba šperkov, ktorú
si aj vyskúšali s Ivetou Minárovou zo Zlatých Moraviec Prílep. Práca s drôtom ju baví
a vo voľnom čase je jej veľkým
koníčkom. Pozornosť návštevníkov vzbudili aj obrazy namaľované mladými výtvarníkmi
zo ZŠ Pribinova pod vedením
riaditeľky Základnej umeleckej
školy Zuzany Mičkeovej.

K akciám podujatia patrila lukostreľba, dobový kolotoč na
ručný pohon pre najmenšie
deti a ryžovanie zlata tradičným spôsobom panvicou za
asistencie Štefana Doskoča zo
Zlatna. Súčasťou sprievodných
akcií bola aj prehliadka historických zbierok vlastivedného
múzea s lektorkami Vierou Tomovou a Ivanou Valkovičovou.
Organizátor podujatia pripravil
pre návštevníkov aj zaujímavú prednášku Dominika Šabu
z Obýc pod názvom Cechy
v Zlatých Moravciach. Z remeselníckej výroby v Zlatých
Moravciach sa v mestskom
múzeu okrem iných zaujímavosti nachádza pečať čižmárov
z roku 1695. V podvečerných
hodinách sa v podzemných
priestoroch kaštieľa predstavilo Autorské divadlo DEMOscéna z Trnavy vystúpením Slepá
spravodlivosť. Herci návštevníkov podujatia priviedli do temných čias stredoveku, kedy
o vine a treste človeka rozhodovalo jeho spoločenské postavenie, boží súd alebo hlasovanie ľudu. Záver podujatia patril
jedinečnému zážitku z ohňovej
show.
Anton Kaiser

Tvorivé dielne
V popoludňajších hodinách
boli otvorené tvorivé dielne

Deti si mohli skúsiť aj ryžovanie zlata.
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Slivkobranie v múzeu
K tradíciám a zvykom našich predkov, ktoré si pripomíname, patrí aj varenie slivkového lekváru. Na túto
kedysi celospoločenskú udalosť na sklonku leta spojenú
so zábavou, spevom a rozprávaním rôznych žartovných
príbehov si pamätajú ešte naši starí rodičia.
V rámci výchovno-vzdelávacieho programu pre deti
a žiakov regionálnych škôl
otvorilo Mestské múzeum
v Zlatých Moravciach na nádvorí Migazziovského kaštieľa v stredu 11. septembra 2019
piaty ročník Slivkobrania. Lektorka múzea Viera Tomová privítala na kultúrnom podujatí
žiakov zo ZŠ Robotnícka, deti
z MŠ Žitavské nábrežie a pedagogických pracovníkov. Riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre Anton Števko porozprával
veľa zaujímavostí z histórie varenia slivkového lekváru, ktoré
sa ešte úplne nevytratilo z nášho života.

Varenie lekváru
v kotli
Slivky sa najskôr striasali zo
stromov do plachiet a iba

zdravé dozreté plody zbierali a umývali. Vykôstkované slivky sa varili vo veľkom
medenom kotle na miernom
ohni za neustáleho miešania
drevenou varechou. Aby lekvár neprihorel, striedali sa pri
ňom všetci rodinní príslušníci.
V minulosti nebolo nič chutnejšie ako lekvár z domácich
sliviek, do ktorého sa nepridávala voda ani cukor. Okolo
varenia bolo vždy veľa roboty ale aj veselo. Spievalo sa
a zabávalo, veď dobre uvarený lekvár bolo treba variť
takmer celý deň, až kým z naberačky neodkvapkávala tzv.
brečka. Nakoniec sa lieval do
hlinených, drevených alebo
slamených nádob a prekrytý
plátennou handrou obviazal
motúzom. Takto uskladnený
lekvár vydržal v komore dlho

a gazdiné ním plnili buchty,
slivkové koláče a veľmi chutný
bol aj s chlebom.

Deti zažili veľa
zábavy
Starú ľudovú tradíciu
slivkobrania aj tohto roku
oživilo Mestské múze um v Zlatých Moravciach
v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre, MSKŠ
v Zlatých Moravciach a Ssk
Zlatomoravčianka. Ženská
spevácka skupina pod vedením Vladimíra Rumanka
pripravila pri varení lekváru
príjemnú atmosféru zábavy

so spevom a tancom. Organizátor podujatia Mesto
Zlaté Moravce, Mestské múzeum v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre
pripravil pre žiakov okrem
varenia lekváru aj maľovanie sliviek na poháre, ktoré
venoval žiakom na pamiatku
ako spomienku na Slivkobranie v múzeu. V programe
nechýbala ani ochutnávka
lekváru s čerstvým chlebom, ktorú pripravili lektorky múzea Viera Tomová
a Ivana Vlakovičová.
Anton Kaiser

Zlatomoravčania opäť v Mariazelli
Už po 12-krát sa vybrali Zlatomoravčania dňa 21. septembra 2019 do Mariazellu, kam putovali po stáročia
naši predkovia.

Zlatomoravčania v Mariazelli.
V bazilike sa nachádza
vyše 800-ročná socha vyrezaná z lipového dreva, ktorá
je ovenčená titulom Veľká

Matka Rakúska a Milostivá
Matka slovanských národov.
Soche Matke Božej sa pripisujú mnohé uzdravenia, keď

ľudia o ne prosili v tejto Mariánskej svätyni, ku ktorej prichádzali aj naši králi. Bol tu
i Ľudovít I., ktorý sa bol poďakovať za vyhratú bitku na
Osmanmi.
Rakúski cisári a králi darovali do baziliky mnohé vzácne
predmety zo zlata, striebra
a drahých kameňov. V Mariazelli sa k nám pridali ďalší
pútnici z Nitrianskej diecézy, Bratislavskej a Trnavskej
arcidiecézy. Svätú omšu celebroval Mons. Viliam Judák
náš nitriansky biskup, homíliu predniesol Marián Červený
farár z Čuňova - bývalý náš
kaplán v Zlatých Moravciach.

Po skončení sv. omše sme
sa zastavili pri hrobe rodáka
z nášho kraja Juraja Selepčéniho Pohronca, ktorý bol nitrianskym biskupom a ostrihomským arcibiskupom, bol
mu udelený titul záchranca
Viedne, lebo v septembri
1683 sa podieľal na záchrane Viedne a vojakom rozdal
medailón s portrétom Panny Márie a slúžil za kresťanské vojsko omšu na pravom
brehu Dunaja, kde je dnes
Petržalka. Na jeho hrob sme
položili veniec. Mariazell nás
privítal slnečným počasím.   
Marián Tomajko
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Rozlúčka s prázdninami v Prílepoch
Letné prázdniny skončili. Prílepčania sa s nimi rozlúčili
tradičným športovým podujatím pod názvom Dovidenia
prázdniny. Zašportovať si mohli deti ale aj ich rodičia.

Podujatie sa konalo vo štvrtok 29. augusta 2019 v prílepskom parku v popoludňajších
hodinách. Nakoľko bol v tento
deň štátny sviatok, kedy sme
si pripomínali 75. výročie

Slovenského národného povstania, nepracovalo sa a zúčastniť sa mohli vo väčšom
počte aj rodičia.
Pod organizáciu akcie sa
podpísal Občiansky výbor

v Prílepoch, ktorý sa pravidelne snaží v tejto mestskej časti
organizovať rôzne športové
a kultúrne podujatia. „Deti tu
mali možnosť sa pekne rozlúčiť s prázdninami športovými aktivitami. Pripravených
ich bolo viacero. Na konci nechýbalo vyhodnotenie
a malí športovci boli za svoje
športové výkony odmenení
medailami,“ povedal viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub.
Jazdilo sa na bicykloch, skákalo vo vreci, kopali sa jedenástky a súťažilo sa aj v streľbe
zo vzduchovky. Disciplíny tak
boli pestré. Zapojili sa do nich
desiatky detí.

Na akcii bolo pre všetkých
pripravené občerstvenie. Po
vyhodnotení súťaží sa uskutočnila veľká spoločná opekačka. Organizátori dúfajú, že
sa deti dobre zabavili a poriadne si dobili baterky pred
začiatkom nového školského
roka.
„Deťom prajem, aby sa im
v škole darilo, aby hlavne do
školských lavíc zasadli v dobrom zdraví. Samozrejme, prajem im aj výborné školské
výsledky. Nech sa im darí,“ povedal na záver Marek Holub.

Peter Klimant

Mestské denné letné tábory Centra voľného času  
v Zlatých Moravciach  
Centrum voľného času (CVČ) v Zlatých Moravciach
v spolupráci s Rodičovským združením pri CVČ Spektrum zorganizovalo počas letných prázdnin tri turnusy
mestského denného tábora.
V prvom turnuse, ktorý sa
konal v čase od 1. júla 2019 do
4. júla 2019 sa tábora zúčastnilo 40 detí, v druhom turnuse
od 8. júla 2019 do 12. júla 2019
40 detí , v treťom turnuse od
29.júla do 2. augusta 2019 40
detí. Mestský tábor pripravili
a deťom sa venovali pedagogickí pracovníci Centra voľného času Alena Tužinská, Marián
Kadlec, Boris Horniak a Ria
Rajtárová.
Mestský letný denný tábor
bol zameraný na spoznávanie prírodných krás Slovenska, oddych, rekreáciu, tvorivú
činnosť, spoznávanie nových
kamarátov, hry a zábavu.
Program bol pestrý a atraktívny. Deti navštívili mnoho
zaujímavých miest, spoznávali

prírodné a kultúrnohistorické
pamiatky západoslovenského
a stredoslovenského regiónu.
V rámci celodenných výletov deti navštívili v Liptovskom Mikuláši Galériu Ilusia
zameranú na trick-art a optické ilúzie, Bystriansku jaskyňu

a hrad v Slovenskej Ľupči. Zaujímavá bola aj návšteva Lesníckeho skanzenu v Čiernom
Balogu spojená s vyhliadkovou jazdou čiernohronskou
železnicou. Na salaši Zbojská bola zaujímavá vychádzka k vyhliadkovej veži a deti
mohli ochutnať miestne špeciality.
Deti zaujala aj návšteva jadrovej elektrárne Mochovce či
ukážky klubu Judo z CVČ Zlaté

Moravce. Na zrúcanine hradu
Hrušov si mohli deti prezrieť
jeho rekonštrukciu spojenú
s posedením pri ohni a hraním pohybových hier. Prehliadka Zvolenského zámku
deti veľmi upútala vďaka tvorivým aktivitám a s následnou
prehliadkou historického centra mesta Zvolen.
Tradičná bola prehliadka
Arboréta Mlyňany spojená
(pokračovanie na str. 9)
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Na folklórnych slávnostiach odhalili erb Prílep
Posledný augustový deň bol v mestskej časti Prílepy výnimočný. Konali sa tu folklórne slávnosti, ktoré boli spojené
s oslavou 665. výročia prvej písomnej zmienky o Prílepoch.
Na miestnom kultúrnom dome bol zároveň odhalený erb
Prílep, o ktorom sa doposiaľ nevedelo, že existuje.
V poradí 8. ročník folklórnych
slávností Vitajte susedia zorganizovalo Občianske združenie
Kolovrátok spoločne s Občianskym výborom Prílepy za pomoci Mestského strediska kultúry a športu. Podujatie finančne
podporil Nitriansky samosprávny
kraj a Mesto Zlaté Moravce.
Slávnosti sa konali v areáli parku
pred miestnym kultúrnym domom. Začínalo sa o 16.00 hodine. Program bol pestrý. Vystúpil
folklórny súbor Inovec, ženská
spevácka skupina Hronky z Brehov, folklórny súbor Požitavan zo
Žitavian, mužská spevácka skupina Matičiar z Kozároviec a, samozrejme, nemohol chýbať domáci

spevácky súbor Kolovrátok.
„Tento ročník bol naozaj špeciálny. Bol oslavou 665. výročia prvej
písomnej zmienky o Prílepoch
a taktiež sme v tento deň slávnostne odhalili náš nový „obecný“ erb, ktorý bol vyrobený podľa
historickej predlohy, o existencii
ktorej sa až doteraz vôbec nevedelo. Erb bol osadený na priečelí kultúrneho domu,“ vyjadril sa
viceprimátor Zlatých Moraviec,
hrdý Prílepčan, Marek Holub.

Nájdený v archíve
Za niekdajší erb mestskej časti
Prílepy bol doposiaľ nesprávne
označovaný erb šľachtickej rodiny Sentivanyi, ktorá tam kedysi

Nový erb je osadený na priečelí budovy kultúrneho domu.
žila. Riaditeľovi Ponitrianskeho
múzea v Nitre Antonovi Števkovi sa ale podľa slov Holuba
podaril „naozajstný husársky
kúsok“, keď v Štátnom archíve
v Ivanke pri Nitre objavil skutočný erb Prílep.
„O tomto erbe sa donedávna
vôbec nevedelo. Nebol zaznamenaný v žiadnych historických
listinách. V Štátnom archíve sme
však našli erbové pečatidlo Prílep z roku 1883. Keď sa niečo
takéto nájde, je potom už veľmi
jednoduché urobiť aj príslušný
erb, pretože to pečatidlo bolo
vytvorené v zmysle pravidiel
erbotvorby,“ vysvetľuje Anton
Števko.
Prílepy tak našli svoj dávno
stratený erb. Vyobrazené sú na
ňom tri žlté klasy, medzi ktorými
sa nachádza takzvané čerieslo
a lemeš – poľnohospodárske
symboly, čo podľa Števka jasne

vypovedá o tom, že toto miesto
bolo v minulosti poľnohospodárskou obcou.

Len symbolom
Novoobjavený erb má však
len symbolickú hodnotu. Prílepy nie sú samostatný právny
subjekt, sú len mestskou časťou a nie obcou. Nemôžu ho
preto používať ako svoj úradný erb. Prílepčanom ale nič nebráni v tom, aby sa s ním hrdili
na svojom kultúrnom dome,
prípadne, aby ho využívali pri
svojich kultúrnych podujatiach.
„Tento erb je hlavne akýmsi
identifikátorom tejto mestskej
časti. Možno aj taká malá pripomienka na ich minulosť, ktorá
vypovedá o tom, ako tu ľudia
kedysi žili,“ dodal na záver riaditeľ Ponitrianskeho múzea.
Peter Klimant

Mestské denné letné tábory Centra voľného času  v Zlatých Moravciach  
(pokračovanie zo str. 8)
s tvorivými dielňami a návštevou žrebčína v Topoľčiankach.
V areáli MSKŠ v Zlatých Moravciach sa deti mohli zúčastniť
ukážok v ryžovaní zlata a zaujímavá bola aj návšteva Tekovskej hvezdárne v Leviciach.
V kaštieli vo Sv. Antone deti
zaujala jedinečná poľovnícka

expozícia. V Štiavnických Baniach sme navštívili prvú základnú školu na svete, kde sa
v rámci vzdelávania vyučuje
sokoliarstvo.
Počas vysokých horúčav sa
mohli deti osviežiť v krytej plavárni v Leviciach a na termálnom kúpalisku v Chalmovej.
V odpoludňajších hodinách

sa deti zúčastnili dvoch detských filmových predstavení
v divadelnej sále MSKŠ v Zlatých Moravciach. V mestskej
knižnici pripravili pracovníčky knižnice pre deti zaujímavý
program.
Súčasťou každého turnusu bola možnosť využiť
priestory CVČ na loptové

a spoločenské hry, na kreslenie a zábavu. Obedy boli zabezpečené v školskej jedálni
na ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova a ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce.

Mgr. Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CV

Strana 10

ŠKOLY

Október 2019

Otvorenie nového školského roka
v Zlatých Moravciach
Nový školský rok 2019/2020 odštartoval v pondelok
2. septembra 2019. Pod zriaďovateľskú pôsobnosť nášho
mesta spadajú tri základné školy – Základná škola (ZŠ)
Mojmírova, ZŠ Pribinova a ZŠ Robotnícka. Do ich lavíc
spolu zasadlo viac ako tisíc žiakov.
Tak ako každý rok, v prvý
školský deň, sme spoločne
s primátorom nášho mesta
Dušanom Husárom a Danušou Hollou, vedúcou oddelenia školstva a sociálnych vecí
Mestského úradu v Zlatých
Moravciach, navštívili všetky
tri mestské základné školy.
Poradie týchto návštev sa
každoročne mení, nakoľko
školy začínajú vždy v rov-

Robotnícka, kde sa slávnostné otvorenie nového
školského roka uskutočnilo
v priestoroch školskej jedálne. Žiaci a ich rodičia si tu
mohli po prvýkrát pochodiť
po novej podlahe, ktorá bola
kompletne zrekonštruovaná
počas letných prázdnin.
Žiakov a učiteľský zbor privítala riaditeľka školy Mária
Herdová. “Verím, že spoloč-

Základná škola Pribinova.
nakom čase a nie je preto
možné osobne sa zúčastniť slávnostného otvorenia
na každej jednej škole. To
sa spravidla podarí absolvovať len na jednej. Tej, ktorá
sa navštívi ako prvá. Preto sa
poradie vždy mení.
Tento rok bola prvou ZŠ

ne dosiahneme tie najlepšie
úspechy, tak ako každý rok,“
povedala. Prváčikom zapriala, aby sa im v škole páčilo.
Deviatakom popriala úspešný posledný rok v škole a kolegom učiteľom do nového
školského roka zapriala najmä pevné nervy.

Trieda prvákov Základnej školy Mojmírova.

Základná škola Robotnícka.
Slovo dostal aj primátor
Dušan Husár, ktorý svoj príhovor rovnako nasmeroval
hlavne na prvákov a deviatakov. Zaželal im veľa študijných úspechov a taktiež
veľa zdravia. „Aj všetkým ostatným žiakom i učiteľom
prajem najmä veľa zdravia.
A okrem zdravia veľkú chuť
získavať nové poznatky a vedomosti,“ dodal.
Po príhovoroch bol žiakom
predstavený učiteľský zbor,
ktorý bol obmenený o niekoľko nových tvárí. Pozornosť sa potom obrátila opäť
na prvákov, ktorí si z rúk
riaditeľky prevzali pamätné listy – pamiatku na svoj
prvý školský deň. Potom sa
už žiaci s triednymi učiteľmi
postupne presunuli do svojich tried.

Pribinka a Mojmírka
Naše kroky ďalej smerovali na Pribinku a neskôr na
Mojmírku. Ani na jednej zo
škôl sa nám síce nepodarilo stihnúť oficiálny otvárací
program, s primátorom Dušanom Husárom a za doprovodu riaditeliek škôl sme aspoň navštívili prvácke triedy,
kde primátor pozdravil prváčikov a zaprial im úspešný

vstup do žiackeho života.
Husár bol v tento deň
osobne pozrieť aj všetky
zlatomoravecké materské
školy (MŠ), ktoré spadajú
pod mesto. Ide o päť škôl,
konkrétne: MŠ Kalinčiakova, MŠ Parková, MŠ Slnečná, MŠ Štúrova a MŠ Žitavské
nábrežie.

Počet žiakov sa
nemenil
Počet žiakov, ktorí v novom
školskom roku nastúpili do
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce, sa
oproti vlaňajšku nijako výrazne
nezmenil. Vlani ich bolo presne
1 064. Tento rok do mestských
škôl nastúpilo spolu presne
1031 žiakov, z toho 106 prváčikov.
Pozreli sme sa bližšie aj priamo na štatistiky samotných
škôl. Na Mojmírke nastúpilo 417
žiakov, z toho 44 prvákov; na
Pribinke 414 žiakov, z toho  42
prvákov a ZŠ Robotnícka eviduje 200 žiakov, z toho 20 prvákov. Všetky zmienené štatistické
údaje poskytla vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí
Mestského úradu v Zlatých Moravciach Danuša Hollá.
Peter Klimant

Strana 11

ŠKOLY

Október 2019

Medzinárodná spolupráca priniesla škole unikátnu učebnú pomôcku
Stredná odborná škola polytechnická v Zlatých Moravciach sa môže pochváliť unikátnou učebnou pomôckou,
ktorá poslúži pri výučbe automobilových odborov.
Ide o takzvaný rez automobilu - doslovne odrezanú prednú polovicu auta
značky Volkswagen Golf,
špeciálne upravenú pre študijné a diagnostické účely.
Škola stroj získala v rámci
medzinárodného projektu.
„Ide o výnimočný projekt, ktorý naša škola realizovala spoločne s nemeckou školou BBS Rotenburg
pod záštitou spoločnosti
Volkswagen. V rámci neho
došlo k výmene našich žiakov, ktorí šli do Nemecka
a k nám prišli na výmenný
pobyt nemeckí žiaci. Projekt
prebiehal aj priamo v školiacom stredisku Volkswagenu
v Nemecku, kde žiaci oboch
škôl spoločne vytvárali špeciálne učebné pomôcky.

Vyrobené boli dva rezy automobilov. Jeden poslúži
našej škole a druhý našim
nemeckým kolegom,“ hovorí pedagóg Strednej odbornej školy polytechnickej Richard Herda, podľa ktorého
celý projekt trval približne
dva roky.
Za ten čas mali vybraní študenti z nášho mesta
možnosť v Nemecku načerpať množstvo cenných
a praktických vedomostí
z automobilového priemyslu. Samotný rez automobilu
bol len vyvrcholením celého projektu. Pomôcka ostane natrvalo škole a bude
slúžiť ďalším študentom
v ich vzdelávaní.
„Poslúži hlavne pri diagnostike. Princíp tohto

Žiaci si prezerajú novú učebnú pomôcku.
modelu je ten, že môžeme
na ňom simulovať určité
chyby, ktoré vznikajú počas
prevádzky na reálnych autách. Žiaci ich potom musia odhaliť pomocou diagnostiky, meracích prístrojov
a svojich vedomostí,“ vysvetľuje Herda.

Rez automobilu bol škole slávnostne odovzdaný
v stredu 4. septembra 2019
za prítomnosti zástupcov
školy BBS Rotenburg a ďalších zahraničných hostí.

Pribinke sa čosi dialo. Šikovní
maliari pracovali v plnom nasadení, aby žiakov v septembri privítali triedy v novom
šate a chodby krásne čisté,
vymaľované.
Škola je miestom, kde deti
trávia počas celého roka
väčšinu svojho času. Je preto dôležité, aby sa v nej cítili
čo najlepšie a najpríjemnejšie. Záleží nám na pohodlí
a na tom, ako sa u nás naši
žiaci cítia. Preto bolo pre nás
samozrejmosťou vymaľovať
vnútorné priestory školy.
Prvá časť začala ešte počas
jarných prázdnin, kedy sa vymaľovalo druhé poschodie.

Počas letných prázdnin sa
pokračovalo prvým poschodím a respíriom školy.
Veríme, že žiaci budú s konečným výsledkom spokojní
a budú chodiť do svojej školy
a triedy s úsmevom na tvári.
Tešíme sa na nový školský
rok, ktorý bude určite opäť
plný množstva neopakovateľných zážitkov. Našim
žiakom v ňom želáme veľa
energie, síl, radosti a spokojnosti.
„Oblečme si úsmev, jedna
veľkosť sedí všetkým.“

Peter Klimant

Maľovanie na Pribinke

Všetci žiaci s nadšením
očakávali, keď sa list v kalendári otočí na stranu, kde
bude svietiť dátum 28. jún
2019. Ten deň prišiel! Naši
žiaci sa rozbehli v ústrety

prázdninám, aby si oddýchli
od plnenia školských povinností a načerpali dostatok
energie do nového školského roka.
Hoci oni oddychovali, na

ZŠ, Pribinova 1,
Zlaté Moravce
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce formou priameho prenájmu  
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 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, priestory na výrobné účely.
n 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.
n 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.
n 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.
n nebytové priestory o výmere 233,98 m² na poschodí v budove so súpisným číslom 2087
(„Centrum Žitava“), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej č. 64 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria), zapísanej na LV č. 4537 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné priestory, služby, kancelárske priestory.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 25.10.2019 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov 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

Mesto Zlaté Moravce
podľa ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž

na prenájom majetku vo vlastníctve mesta - pozemku parcely C-KN č. 3345/2 o výmere 1013
m2 a stavby ( budova pálenice) so súp. č. 1647 nachádzajúcej sa na parcele C-KN č. 3345/1 zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, vrátane príslušenstva buď s destilačnou technológiou pálenice alebo bez destilačnej technológie pálenice. Lehota na predkladanie ponúk končí
16. 10. 2019 o 13:00 hod. Bližšie informácie o prenájme získate na úradnej tabuli
a webovej stránke Mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, (Mestský úrad; Predaj, prenájom), prípadne na telefónnom č. 0911 500 630, 037/69 239 22.

n PÁN MAZNÁČIK - 4.- 5.6.a 12.- 13. 10. 2019 - piatok
17.00, sobota 17.00, nedeľa
16.00, sobota 17.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO? - 4.- 5.a 11. 10. 2019
- piatok 19.00, sobota 19.00,
piatok 17.00 – 4 € a 5 €
n JOKER - 6.- 7. 10. 2019
- nedeľa 18.00, pondelok
19.00 – 4 € a 5 €
n POMAĽOVANÉ VTÁČA 9. 10. 2019 - streda 18.00 – 4
€a5€
n BLÍŽENEC - 10.- 11. 10.
2019 - štvrtok 19.00, piatok
19.00 – 4 € a 5 €
n ZLATOKOPKY - 12.- 13.
10. 2019 - sobota 19.00,
nedeľa 18.00 – 4 € a 5 €
n UKRADNUTÝ ŠTÁT 14.- 15. 10. 2019 - pondelok
19.00, utorok 18.00 – 4 €
a5€
n VLÁDKYŇA ZLA 2 - 18.19.- 20. 10. 2019 - piatok
16.45, sobota 16.45, nedeľa
19.00 – 4 € a 5 €
n CEZ PRSTY - 18.- 19. 10.
2019 - piatok 19.00, sobota
19.00 – 4 € a 5 €
n PRAŽSKÉ ORGIE - 21.- 22.
10. 2019 - pondelok 19.00,
utorok 18.00 – 4 € a 5 €
n ZOMBIELAND: RANA
ISTOTY - 24.- 25. 10. 2019
- štvrtok 19.00, piatok 19.00
–4€a5€
n SNEŽNÝ CHLAPEC - 25.26.- 27. 10. 2019 - piatok
17.00, sobota 17.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n POSLEDNÁ ARISTOKRATKA - 26.- 27. 10. 2019
- sobota 19.00, nedeľa 18.00
–4€a5€
n ŽENY V BEHU - 29.- 30.
10. 2019 - utorok 19.00,
streda 18.00 – 4 € a 5 €
n TERMINÁTOR: TEMNÝ
OSUD - 31. 10.a 1. 11. 2019
- štvrtok 18.00, piatok 19.00
–4€a5€
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UPOZORNENIE pre právnické
a fyzické osoby
Mesto Zlaté Moravce, v záujme ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života občanov, v zmysle § 4 ods. 3
písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle Všeobecného záväzného
nariadenia č. 1/2011 o celoplošnej deratizácií, vychádzajúc z potreby koordinácie (zníženie počtu hlodavcov, najmä
potkanov), nariaďuje celomestskú jesennú deratizáciu od
1. októbra do 31. októbra 2019.
Cieľom deratizácie je znižovať počet nebezpečných hlodavcových škodcov, ako sú potkany a myši, ktoré sa rýchlo premnožujú a môžu byť prenášačmi viacerých ochorení zvierat či ľudí.
Mestá a obce sú povinné zo zákona deratizovať v objektoch
a na verejných priestranstvách, ktoré sú ich majetkom, alebo
ich spravujú. Podnikatelia a právnické osoby sú povinní vykonávať deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch,
v priestoroch určených na podnikanie a bývanie, v školských,
zdravotníckych, športovo-rekreačných a telovýchovných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v skladoch, na
skládkach odpadov a v kanalizačných rozvodoch.
Deratizáciu je potrebné vykonať od 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019.
Po vykonaní deratizácie sú právnické a fyzické osoby s oprávnením na podnikanie povinné, doručením dokladu o vykonaní
deratizácie, písomne informovať Mesto Zlaté Moravce, Mestský
úrad - oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti
– referát životného prostredia.
Odd. investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti
referát ŽP

OZNAM
Mesto Zlaté Moravce na základe VZN č. 2/2018 a Dodatku
č. l o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce
oznamuje žiadateľom o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020, že termín predloženia žiadostí
je do 31.10.2019.
K žiadosti musí žiadateľ priložiť: 1. Žiadosť (príloha č.1, nájdete
vo formulároch k dotáciám na webe mesta); 2. Čestné vyhlásenie (príloha č. 3, nájdete vo formulároch k dotáciám na webe
mesta); 3. Písomné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči mestu
a jej zriadeným a založeným organizáciám žiadne záväzky;
4. Kópiu zmluvy o zriadení účtu v banke; 5. Kópiu dokladu
o zvolení za štatutára, resp. splnomocnenie na zastupovanie
štatutára; 6. Kópiu daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane účtovnej závierky.

Mestský úrad
Zlaté Moravce

Október 2019

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.
18/2019

Poďakovanie
Vážené vedenie nemocnice Agel,
aj keď v srdci máme veľký smútok a žiaľ, dovoľte mi
v mene našej rodiny Hritzovej poďakovať pani primárke
interného oddelenia MUDr.
Márii Končálovej za jej láskyplný prístup a profesionalitu, ochotu pomôcť vždy pri
liečbe našej chorej maminy,
ktorá posledné mesiace života dosť často strávila na jej
oddelení. Je to pani primárka
s veľkým srdcom, ktorých je
v dnešnej dobe veľmi, veľmi
málo. S veľkou úctou a vďakou jej ďakujeme, že robila
maximum pre jej záchranu.
Ďakujeme aj za to, že nám
umožnila ju navštevovať
mimo návštevných hodín.
Tak isto chceme poďakovať
všetkým sestričkám z Interného oddelenia a z Jednotky intenzívnej starostlivosti
za obetavosť, starostlivosť,

láskavý prístup, povzbudivé
slová k nám aj k našej mamine. Ďakujeme sestričke pani
Márii Horváthovej za veľkú
pomoc a podporu. S veľkou
úctou a vďakou sa skláňam
pred sestričkou pani Katarínou Síglovou, ktorá do
svojho poslania pomáhať
druhým vkladá to najdôležitejšie a tým je srdce. Ďalej
chcem poďakovať pani primárke z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Jarmile Dekrétovej
a kolektívu sestier, kde naša
mamina strávila posledné
dni života, za ich veľkú snahu pomôcť.
A Vám ako vedeniu nemocnice a nám ako pacientom,
prajem viac takýchto lekárov
a sestier, pre ktorých je pacient na prvom mieste a robia pre neho maximum.
S úctou rodina Hritzová
19/2019
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Detský lezecký festival
V sobotu 14. septembra 2019 sa na lezeckej stene na
Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach uskutočnil v poradí
4. ročník Detského lezeckého festivalu. Určený bol pre
malých lezcov z celého Nitrianskeho kraja.
Organizátorom a zakladateľom tohto festivalu je Horolezecký klub (HK) Zlaté Moravce. Projekt bol realizovaný
s finančnou podporou mesta
Zlaté Moravce. „Hlavnou myšlienkou tohto projektu je spájať
lezecké kluby v kraji, aby deti
nadviazali nové priateľstvá
s ďalšími mladými lezcami
a podporiť a rozvíjať aj spoluprácu medzi týmito klubmi
a inštruktormi,“ uviedla Lucia
Korcová z HK Zlaté Moravce.
Štvrtého ročníka Detského
lezeckého festivalu sa zúčastnilo 26 detí vo veku od 4 do 15
rokov. Program podujatia mal
niekoľko častí. „Ráno sa festival
začal prehliadkou fotiek z outdoorovej časti festivalu, ktorá
sa koná vždy v lete. Nasledovala spoločná rozcvička a bouldrový workshop. Táto časť bola
nesúťažná, deti sa s inštruktormi zoznámili s disciplínou bouldering, čo je disciplína lezenia bez lana a s dopadom na

dopadové žinenky. Sprievodné
atrakcie boli trampolína a detský slackline- chôdza po lane,“
hovorí Korcová.
Tesne pred obedom začala
súťažná časť - lezenie na rýchlosť. Najrýchlejší lezci sa postavili na stupienok víťazov, získali
víťazné poháre a vecné ceny.
Naprázdno však neobišiel
nikto. Každý malý lezec získal
medailu za účasť. Podľa slov
organizátorov sa deti oproti
predchádzajúcim ročníkom
veľmi zlepšili a predviedli slušné výkony.
„Najväčšiu radosť ako organizátori máme z toho, že sa aj
vďaka tejto akcii vytvára lezecká komunita, ktorá tu dlhé roky
chýbala. Najviac sa snažíme
nepodporovať medzi klubovú rivalitu, ale naopak, vytvárať
priateľstvá, a to nielen medzi
deťmi, ale aj medzi rodičmi či
inštruktormi. Mnohí sú dnes
zameraní na výsledky, pretože
sa lezenie stalo olympijským

športom, ale my vďaka lezeniu učíme deti hlavne k súdržnosti a vzájomnej podpore či
spolupráci. A samozrejme, teší
nás nadšenie tých detí a radosť
z tohto športu. Lezenie vďaka nim stále v Moravciach žije,
rozvíja sa a sme radi, že máme
takéto možnosti v našom meste,“ zhodnotila Korcová.

Prehľad víťazov
Mili dievčatá:
1. Veronika Štukovská (24,37 s),
2. Olivka Imreová (25,66 s),
3. Dorka Kopková (25,76 s).

Mili chlapci:
1. Karol Lumnitzer (27,65 s),
2. Tomáš Rybár (37,28 s),
3. Andreas Ondrejka ( 37,78 s).
Mini dievčatá:
1. Laura Balážová (15,82),
2. Natália Vančíková  (19,59 s),
3. Laura Šuhalová (21,48 s).
Mini chlapci:
1. Timotej Ondrejka (15,86 s),
2. Marek Sečkár (24,4 s),
3. Pavol Kopka (64,41 s).
Max:
1. Samuel Vanko (14,46 s),
2. Kristína Gunišová (17,41 s).
Peter Klimant

Marek Eliáš víťazne v tlaku na lavičke
V piatok 20. septembra 2019 sa v telocvični TJ Sokol
na Štúrovej ulici uskutočnil 3. ročník súťaže v tlaku na
lavičke študentov škôl Zlatých Moraviec.
V spolupráci s Mestom Zlaté
Moravce akciu zorganizovali
členovia TJ Sokol kulturistika
o.z. Súťažilo sa bez rozdielu
hmotnostných kategórií podľa pravidiel IPF na základe výpočtu Wilksových bodov.
Podujatie podporil primátor
mesta Dušan Husár a vedúci
odboru školstva v Nitre Milan
Galaba, hlavným rozhodcom
podujatia bol Juraj Ostatník.

Výsledky: 1. miesto - Marek Eliáš 90,06 W. bodov;
2. miesto- Denis Néma 84,20 W.
bodov; 3. miesto - Juraj Šumný
69,93 W. bodov; 4. miesto - Lukáš Halabuk 62,50 W. bodov.
Najvyššiu hmotnosť na súťaži
vytlačil D. Néma 120 kg.

Mgr. Ivan Hritz,
Sokol Zlaté Moravce

Strana 16

ŠPORT

Október 2019

XXII. Celoslovenské športové hry seniorov Jednoty
dôchodcov Slovenska a Memoriál RNDr. Kamila
Vajnorského
V dňoch 13. augusta až 15.augusta 2019 sa konali v Liptovskom Mikuláši XXII. Celoslovenské športové hry seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska a Memoriál RNDr.
Kamila Vajnorského. Súťažilo sa v areáloch SOŠ polytechnickej a Obchodnej akadémie ako i v športovej hale.

Celkom sa do športového zápolenia prihlásilo 147
seniorov v 9 družstvách,
osem zo všetkých KO JDS
a jedno z družobného Moravsko-slezského kraja (ČR).
Každý športovec/športovk yňa mohol súťažiť v 3
disciplínach, čím počet
štar tujúcich v zrástol na
358. Na priebeh všetkých
súťaží dohliadal rozhodcovský kolektív pod vedením hlavného rozhodcu
CSŠH PhDr. Romana Králika.
Súťažilo sa vo vybraných
atletick ých disciplínach:
v stolnom tenise, šachu,
plávaní (nebolo zahrnuté

do bodovacieho hodnotenia) ako i v niektorých zábavných disciplínach.
Atletické disciplíny sa realizovali vonku za nepriaznivého chladného a daždivého počasia.
Nitriansky kraj reprezentoval štrnásťčlenný zmiešaný v ýber pretekárov/
pretekárok, ktorí postúpili z oblastného kola v Šali.
V rámci nitrianskeho kraja
sa zúčastnili zo zlatomoravského ok resu dvaja
športovci.
V kategórií K1 (60 - 65r.)
získal dve bronzové medaily Jozef Ivan v stolnom tenise a v šachu. V kategórií

K3 (nad 70r.) získal dve zlaté medaily Vladimír Holečka v rýchlostnom behu na
60 m a 200 m s najlepšími
časmi bez ohľadu na vekové kategórie. V behu na
200 m dobehol do cieľa
s 20 m náskokom. Nitriansky kraj sa umiestnil v hodnotení družstiev na peknom treťom mieste.
Druhý večer spoločného
stretnutia seniorov na ŠH
bol v znamení hodnotení
a blahoželaní za výborný
špor tov ý v ýkon. Celkom
bolo udelených 42 zlatých
medailí.
Na tretí deň sa počasie
zlepšilo, a tak turistická
časť ŠH, pod názvom Memoriál RNDr. Kamila Vajnorského, ktorej cieľom bol

výstup na Chopok s nádhernými výhľadmi na okolitý kraj, bola pôsobivým
a dôstojným zakončením
tohto športovo-turistického podujatia.
22. ročník obľúbených
Cel osl ovensk ých šp o rtových hier seniorov JDS
splnil svoje poslanie aj napriek sťaženým poveternos tným podmienk am.
Organizátorom podujatia
patrí veľká vďaka a všetkým zúčastneným športovcom obdiv za ich životnú
vitalitu a telesnú zdatnosť.
Víťazom súťaží BLAHOŽELÁME!

Jednota dôchodcov,
ZO Zlaté Moravce
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