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V tomto čísle:
Inkluzívne
detské ihrisko
Novinka, ktorá poteší najmä malých Zlatomoravčanov.
V meste v týchto dňoch vyrastá nové inkluzívne detské ihrisko. Nachádza sa na
Hviezdoslavovej ulici, na verejnom priestranstve pri Materskej škole Žitavské nábrežie.
Čítajte na strane 4

Územný
plán
Zlatomoraveckí mestskí
poslanci schválili na 27. zasadnutí mestského zastupiteľstva, konaného dňa 22.
septembra 2022, nový územný plán mesta Zlaté Moravce.
Čítajte na strane 5

Začiatok
školského roka
Začiatkom septembra odštartoval na Slovensku nový
školský rok 2022/2023. Do lavíc zlatomoraveckých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo viac
ako 130 prváčikov.
Čítajte na strane 6

Vítanie
detí
Po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu sa v Zlatých Moravciach
uskutočnilo tradičné Vítanie
detí do života. Slávnosť sa konala v sobotu 3. septembra
2022 v obradnej sále MSKŠ.
Čítajte na strane 7

Tradičný Zlatomoravecký jarmok 2022
V dňoch 30. septembra a 1. októbra 2022 sa centrum
nášho mesta hromadne zaplnilo stánkami a stovkami
návštevníkov zblízka i ďaleka. V Zlatých Moravciach sa
konal tradičný Zlatomoravecký jarmok, ktorý so sebou
priniesol i pestrú dávku kultúry.
Zlatomoravecký jarmok
pripravilo naše mesto v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ).
Realizovaný bol s finančnou
podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Miesto konania bolo tradičné – centrum
Zlatých Moraviec, ktoré zahŕňa Námestie Andreja Hlinku,
Župnú ulicu, Ulicu Janka Kráľa
a Ulicu Sama Chalupku.
Na týchto miestach mohli
ľudia nájsť rozmanité predajné stánky s tovarom rôzneho
druhu, od sladkého burčiaku
a pečených klobások až po
remeselné či textilné výrobky. S predajom sa v piatok začalo od skorých ranných hodín. Oficiálne otvorenie však
prišlo o trochu neskôr. Presne
o 14.00 hodine sa na pódium,
ktoré bolo postavené na Námestí Andreja Hlinku, postavil

primátor Dušan Husár, ktorý
privítal všetkých ľudí a svojím
prejavom otvoril tohtoročný
jarmok.
„Jarmok je príležitosťou nakúpiť si, príjemne sa zabaviť a občerstviť. Predstavuje možnosť spoločne stráviť
voľný čas s rodinou, s priateľmi a známymi,“ povedal návštevníkom. Zároveň im poprial
príjemný relax, dobrú náladu
a veľa zábavy. Obchodníkom
a predávajúcim poprial veľa
spokojných zákazníkov a účinkujúcim zas nadšené publikum.

Zábava do nočných
hodín
Primátora na pódiu vystriedali hudobníci a tanečníci. Piatok priniesol bohatý program.
Vystúpili: deti zo Základnej
umeleckej školy a Centra

volného času, FS Chyzerovčanka, hudobná skupina Márnosť šedivá, Sčamba, Gipsy
čave, Sima a DJ Spirit. Sobota
bola na program ešte o niečo
bohatšia, nakoľko sa s vystúpeniami začalo už o desiatej
hodine dopoludnia. Vystúpili:
FS Tribeč, Old School Brothers,
DFS Zlatňanka, SSk Zlatomoravčianka, DH Vozokanka, FS
Inovec, FS Kolovrátok, hudobná skupina Wanastowa Lucie,
Drišľak, Len tak, Terezia Mašková, Gladiátor a na záver zahral
opäť DJ Spirit.
„Aj keď nám trochu neprialo
počasie, myslíme si, že jarmok
dopadol na výbornú. Program
bol pestrý. Každý si v ňom
našiel niečo zaujímavé. Podľa veľkého potlesku, ktorým
návštevníci odmeňovali účinkujúcich, súdime, že ľudia boli
naozaj spokojní. A to je pre
nás to hlavné, aby boli spokojní ľudia, pretože pre nich
to vždy robíme,“ zhodnotilo
vedenie MSKŠ Zlaté Moravce.
Peter Klimant
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre komunálne voľby 2022
Voľba primátora

zzMarta Balážová, MVDr., 57 r., veterinárna lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie, ŠANCA, Demokratická strana,
SPOLU – občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, ODS – Občianski
demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana
zzRoman Geiszler, Ing., 54 r., SZČO, nezávislý kandidát
zzMarian Grznár, Bc., 44 r., ústredný dispečer, SME RODINA
zzDušan Husár, PaedDr., 64 r., primátor, SMER – sociálna
demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Voľba poslancov
Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7
Kandidáti:
zzMarta Balážová, MVDr., 57 r., veterinárna lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie, ŠANCA, Demokratická strana, SPOLU – občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna
strana
zzVladimír Červený, Ing., 33 r., technicko-hospodársky pracovník, nezávislý kandidát
zzIvan Debnár, Ing., 33 r., finančný kontrolór, Sloboda a Solidarita
zzMarta Eckhardtová, Ing., MPH., 66 r., riaditeľka nemocnice, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzJán Fintor, Ing., 27 r., softvérový inžinier, nezávislý kandidát
zzMilan Galaba, Mgr., 58 r., riaditeľ školy, SMER – sociálna
demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzŠtefan Halgaš, PaedDr., 46 r., riaditeľ školy, SMER – sociál
na demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská
národná strana
zzIvana Hritzová, Bc., Mgr., 34 r., sociálna pracovníčka,
SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia,
Slovenská národná strana
zzJozef Jakubík, 60 r., podnikateľ, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzMarián Kováč, Ing., 59 r., prednosta MsÚ, nezávislý kandidát
zzPavel Kuča, 42 r., vedúci skladov, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
zzMiloš Kunský, Ing., 61 r., lesný inžinier, SMER – sociálna
demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzĽuboš Orolín, Ing., 38 r., obchodný manažér, nezávislý
kandidát
zzPavol Petrovič, PaedDr., 40 r., učiteľ, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA
zzPeter Porubský, Ing., 58 r., taxikár, REPUBLIKA
zzMikuláš Rosol, Ing., 63 r., chemik, dôchodca, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská
národná strana

zzRomana Turčanová, 35 r., nezamestnaná, REPUBLIKA
zzIvona Vicianová, PharmDr., JUDr., 57 r., farmaceutka,
právnička, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 2

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 8
Kandidáti:
zzSamuel Bielik, 22 r., študent, Socialisti.sk
zzMichal Cimmermann, JUDr., 37 r., právnik, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská
národná strana
zzIvan Debnár, Ing., 58 r., expert pre odhaľovanie podvodov,
Sloboda a Solidarita
zzMiroslav Gešvantner, 51 r., technik, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA
zzMiroslav Holý, Bc., 23 r., študent, REPUBLIKA
zzStanislav Ivanovič, 62 r., vedúci kina, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzKlaudia Ivanovičová, PaedDr., 58 r., manažérka kultúry
MSKŠ, nezávislý kandidát
zzAndrea Jenisová, 40 r., administratívna pracovníčka, SMER
– sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzJán Kocian, 50 r., robotník, SMER – sociálna demokracia,
HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzMartin Kováč, JUDr., 33 r., referent, nezávislý kandidát
zzErika Kukučková, Mgr., 51 r., odborná referentka, SMER –
sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzIvan Madola, 51 r., logista, SMER – sociálna demokracia,
HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzPatrik Pavlenda, 40 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
zzMartin Raček, JUDr., 32 r., konateľ spoločnosti, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská
národná strana
zzPatrik Svetlanský, Ing., 52 r., pracovník gastro prevádzky,
SME RODINA
zzPavel Šepták, Mgr., 67 r., advokát, SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzDenisa Uhrinová, Mgr., 43 r., riaditeľka úradu práce, SME
RODINA

Volebný obvod č. 3

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 1
Kandidáti:
zzAnna Pacalajová, Ing., 56 r., odborná referentka, SMER –
sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 4

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 1
Kandidáti:
zzMarek Holub, Ing., 41 r., vedúci reaktorového bloku, SMER
– sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
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V meste vyrastá nové inkluzívne detské ihrisko
Novinka, ktorá poteší najmä malých Zlatomoravčanov.
V meste v týchto dňoch vyrastá nové inkluzívne detské
ihrisko. Nachádza sa na Hviezdoslavovej ulici, na verejnom priestranstve pri Materskej škole Žitavské nábrežie.
Na výstavbu ihriska získalo mesto Zlaté Moravce nenávratný finančný príspevok
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Ministerstvo poskytlo mestu Zlaté

Moravce dotáciu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly na utváranie priestoru na
podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska v sume 45 000,00 eur na

projekt výstavby detského inkluzívneho ihriska RODINKA,“
povedala Miroslava Kováčová,
vedúca Oddelenia strategických činností na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach.
Nové ihrisko celkovo vyjde
na sumu 76 440,00 eur. Rozdiel doplatí mesto zo svojho
vlastného rozpočtu. Výstavba
je v súčasnej dobe v realizácií

a mala by byť ukončená v mesiaci október 2022.
Ihrisko bude obsahovať viacero herných prvkov, konkrétne - pieskovisko, kolotoč,
hojdačku, altánok, veľkú loď,
menšiu loď, reťazové hojdačky
a fit dráhu.

Peter Klimant

Rozšírenie detských ihrísk a mestského mobiliáru
V meste Zlaté Moravce boli na viacerých lokalitách
rozšírené detské ihriská a pribudol i nový mobiliár. O investícii rozhodol Výbor mestskej časti číslo II.
V posledných týždňoch pribudli v Zlatých Moravciach
viaceré nové herné prvky pre
deti a taktiež i nový mestský
mobiliár dokopy v hodnote
10-tisíc eur. Podľa vyjadrenia
Mestského úradu v Zlatých
Moravciach pribudli tieto
herné prvky: mini veža bola
umiestená na Ulici Mojmírova; multipreliezka a reťazový
most boli umiestnené na Ulici Obrancov mieru; strunové
kolísadlo bolo umiestnené na
Ulici 1. mája a sklolaminátová

šmykľavka bola umiestnená
na Ulici Brezová.
Okrem toho bolo osadených
deväť nových lavičiek s operadlom, ktoré sú rozmiestnené
podľa potreby na viacerých
miestach spadajúcich pod
lokalitu patriacu do Výboru
mestskej časti číslo II.
O tejto investícii rozhodol
Výbor mestskej časti číslo II.,
pod ktorý patrí napríklad Ulica Hviezdoslavova, 1. mája,
Duklianska, Mládeže, Mojmírova, Brezová a ďalšie, v rámci

participatívneho rozpočtu.
Ten dostávajú výbory všetkých mestských častí v Zlatých Moravciach pravidelne.
Tieto peniaze môžu použiť
podľa vlastného uváženia.

Mestské časti I. a II. mali tento
rok k dispozícii po 10-tisíc eur.
Menšie výbory – Chyzerovce
a Prílepy dostali po 5-tisíc eur.
Peter Klimant

Strana 05

SPRAVODAJSTVO

Október 2022

Poslanci schválili územný plán mesta
Zlatomoraveckí mestskí poslanci schválili na 27. zasadnutí mestského zastupiteľstva, konaného dňa 22. septembra 2022, nový územný plán mesta Zlaté Moravce.
Územný plán mesta je kľúčový dokument, ktorý určuje aj
to, či sa v niektorých častiach
miest budú stavať napríklad
výrobné haly alebo cesty. Príprava nového územného plánu trvala v Zlatých Moravciach
niekoľko rokov.
Zhotoviteľom tohto dokumentu je spoločnosť AŽ
PROJEKT s. r. o.. Hlavný riešiteľ
územného plánu je architekt
Juraj Krumpolec.
Návrh územného plánu bol

poslancami schválený hladko.
Za bolo 16 poslancov, zdržala
sa len jedna poslankyňa. „Ďakujem projektantovi inžinierovi Krumpolcovi, ktorý územný plán mesta Zlaté Moravce
spracoval. Ďakujem aj poslancom za tú dlhú prácu, ktorú
ste tu vykonali a za vašu trpezlivosť,“ povedal poslancom po
hlasovaní primátor Zlatých
Moraviec Dušan Husár.
Peter Klimant

V septembri sme jeden deň cestovali MHD zadarmo
Mesto Zlaté Moravce sa tento rok zapojilo do Európskeho týždňa mobility. Z toho dôvodu boli autobusy
mestskej hromadnej dopravy (MHD) zadarmo na jeden
deň pre všetkých.
Európsky týždeň mobility
(ETM) prebiehal v dňoch od
16. - 22. septembra. V tomto
období sa konáva každoročne.
Tento rok sa zapojili i Zlaté Moravce. Výsledkom boli autobusy
MHD zadarmo na jeden deň
pre všetkých občanov. Ľudia
mohli akciu využiť v posledný
deň kampane – vo štvrtok 22.
septembra 2022.
ETM je každoročná kampaň
udržateľnej mestskej mobility, podporovaná Európskou

komisiou. „Cieľom kampane je
podporiť európske miestne orgány, aby zaviedli opatrenia pre
udržateľnú dopravu a podporili
ju a zároveň vyzvali ľudí k vyskúšaniu alternatív k osobnej
automobilovej doprave,“ informuje Slovenská agentúra životného prostredia.
Témou posledného ročníka kampane bola LEPŠIA DOSTUPNOSŤ a mottom CESTUJME ZODPOVEDNE. „Téma bola
vybraná tak, aby reflektovala

túžbu jednotlivcov v celej Európe znovu sa spojiť po niekoľkých mesiacoch izolácie a obmedzení. Ľudia sa môžu spojiť,
keď sa stretnú na námestí vo
svojom mestskom prostredí
a zostať v spojení prostredníctvom verejnej dopravy,“ uvádza
Slovenská agentúra životného
prostredia.
Európsky týždeň mobility
existuje od roku 2002. Podľa
organizátorov jeho dosah neustále rastie, a to nielen v Európe, ale na celom svete. Napríklad v roku 2014 sa do kampane
oficiálne zaregistrovalo celkovo až 2013 miest zo 44 krajín.
„Každý z nás má na výber, akým

druhom dopravy sa bude po
rannom opustení svojho domova premiestňovať. To, ako
vyzerajú ulice v našom meste,
je výsledkom viacerých faktorov, v neposlednom rade však
aj “ranného” rozhodnutia každého z nás. Zmenu môžeme
urobiť sami alebo to urobí za
nás príslušná samospráva, ktorá
správnym nastavením podmienok a rôznych obmedzení nám
poskytne primerane výhodnejšie podmienky pre našu vlastnú mobilitu,“ dodáva Slovenská
agentúra životného prostredia.

Peter Klimant
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ZŠ Pribinova

Do nového školského roka nastúpilo viac ako
130 prvákov
Začiatkom septembra odštartoval na Slovensku nový
školský rok 2022/2023. Do lavíc zlatomoraveckých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo viac ako 130 prváčikov.
V zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Zlaté Moravce sa nachádzajú tri základné školy
(ZŠ) – ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova a ZŠ Robotnícka.
Podľa vyjadrenia vedúcej
Oddelenia školstva a sociálnych vecí na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach Dagmary Chrenkovej bolo dokopy na
týchto školách zapísaných 135
prvákov.
Najviac prvákov má Pribinka – 49. Nasleduje Mojmírka
so 46 prváčikmi a trojicu škôl
uzatvára ZŠ Robotnícka so 40
prvákmi, z toho 28 prvákov
z klasickej triedy a 12 prvákov
v triede s inovatívnymi prvkami vyučovania.
Všetky školy dokopy navštevuje 1046 žiakov, z toho najviac má ZŠ Mojmírova (411),
nasleduje ZŠ Pribinova (407)
a treťou v poradí je ZŠ Robotnícka (228).

Materské školy
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádza päť
materských škôl. Dokopy ich
navštevuje 311 detí, z toho
101 predškolákov. Najviac
detí má Materská škola Kalinčiakova - 147 z toho 45 predškolákov. Nasleduje Materská
škola Žitavské nábrežie – 95
detí, z toho 28 predškolákov.
Materská škola Štúrova – 48
detí, z toho 18 predškolákov;
Materská škola Slnečná – 15
detí, z toho 10 predškolákov a nakoniec Materská škola Parková Prílepy – 6 detí,
z toho 0 predškolákov.
Všetky uvedené čísla boli
aktuálne k 15. septembru
2021. Tento stav počtu detí
nemusí zodpovedať súčasnosti.

Peter Klimant

ZŠ Robotnícka

ZŠ Mojmírova

ZŠ Mojmírova
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Vítanie detí do života v Zlatých Moravciach
Po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo tradičné Vítanie
detí do života. Slávnosť sa konala v sobotu 3. septembra
2022 v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu.
Slávnosť vítania novonarodených detí pochádzajúcich
z mesta Zlaté Moravce sa pre
vysoký počet novorodencov
musela uskutočniť na dvakrát. Prvá ceremónia sa konala o 13.30 hodine, druhá začala
o 14.30 hodine. Celkovo bolo
pozvaných 77 detí so svojimi
rodičmi.
Moderátorkou slávnosti bola mestská poslankyňa
Marta Eckhardtová, ktorá privítala detičky a ich rodičov. Po
úvodnom zvítaní sa slova ujal
primátor Zlatých Moraviec
Dušan Husár. Vo svojom príhovore rodičom pripomenul,
že ich deti sú ich budúcnosťou a zároveň i budúcnosťou
nášho mesta a národa. Vyzdvihol fakt, že dobrá výchova je
nesmierne dôležitá, pretože
jedného dňa ju ony budú
odovzdávať ďalej ďalším generáciám.
„Milí rodičia, želám vám, aby
vaše deti boli zdravé, silné, aby

prežili radostné detstvo. Prijmite odo mňa v zastúpení
mesta Zlaté Moravce i v mene
mojom k narodeniu vašich
detí srdečné blahoželanie,
veľa šťastia, rodinnej pohody
a trpezlivosti pri výchove vašich detí, aby vám v živote priniesli radosť a všetku starostlivosť, ktorú im venujete, nech
vám mnohonásobne vrátia,“
zaprial primátor Husár.
Po príhovore primátor osobne poblahoželal každému jednému rodičovi a odovzdal im
i menšiu pozornosť. Súčasťou
slávnosti bolo kultúrne vystúpenie pedagógov Základnej
umeleckej školy v Zlatých
Moravciach, ktorí viackrát hudobne obohatili program. „Je
milé, že mesto robí takéto akcie. Sme radi, že nás pozvali.
Bolo to naozaj pekné,“ povedal jeden z rodičov.

Peter Klimant

Október 2022
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Požitavská výstava drobných zvierat
V piatok 23. septembra a v sobotu 24. septembra 2022
sa v Mestskom amfiteátri v Zlatých Moravciach uskutočnila tradičná Požitavská výstava drobných zvierat.
Vystavených bolo približne 400 zvierat.
Organizátorom výstavy je
každoročne Slovenský zväz
chovateľov Základná organizácia Zlaté Moravce (ZO
SZCH). „Výstava sa stala už
každoročnou tradičnou akciou v mesiaci september.
Som rád, že kvalitou a množstvom zvierat patrí k tomu
lepšiemu, čo chovateľstvo
na Slovensku ponúka. Svedčí
o tom počet vystavovateľov,
ale i návštevníkov z blízkeho
ale i vzdialeného okolia,“ povedal riaditeľ výstavy Štefan
Kramár. Svoje zvieratá prišlo prezentovať takmer 40

vystavovateľov. Vystavovali sa
holuby, hydina, vodná hydina,
králiky, morky, bažanty, exoty a dokonca i včely. „Tento
rok tu bolo veľa zaujímavého,
najmä u hydiny. Mali sme tu
exotické kúsky, ktoré pochádzajú z Ázie či Ameriky. Zaujímavosťou boli sliepky, ktoré
znášajú vajcia so zelenou ale
aj bordovou škrupinou,“ hovorí riaditeľ výstavy.
Všetky zvieratá dodané od
chovateľov boli hodnotené
odbornou komisiou. Na majiteľov najlepšie hodnotených
zvierat čakali ocenenia.

„V týchto neľahkých časoch,
keď chovateľstvu doba nepraje, som hrdý na partiu
v ZO SZCH Zlaté Moravce, že
dokážu akciu v takomto štýle
hravo zvládnuť nielen personálne, ale aj finančne. Vďaka
príspevku mesta a finančnej

podpore firmy Gastroosko,
ale aj podpore od ostatných
sponzorov by sme akciu v takomto rozsahu nezvládli,“ povedal na záver Kramár.

Peter Klimant
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Posedenie jubilantov z Jednoty dôchodcov
Jednota dôchodcov Základná organizácia Zlaté Moravce zorganizovala v stredu 21. septembra 2022 posedenie pre svojich členov, seniorov z nášho mesta, ktorí
sa tento rok dožívajú okrúhleho jubilea.
Na stretnutie, ktoré sa konalo v jednej zo zlatomoraveckých reštaurácií, prišlo niekoľko desiatok seniorov, ktorí sa
v tomto roku dožili 75, 80, 85
a 90 rokov.
Na slávnosti boli prítomní
i pozvaní hostia – primátor
Zlatých Moraviec Dušan Husár, okresná predsedníčka Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce a poslankyňa mesta Marta
Eckhardtová a jej poslanecká
kolegyňa Klaudia Ivanovičová.
V úvode sa slova ujala predsedníčka mestskej - zlatomoraveckej Jednoty dôchodcov
Helena Holečková. „Milí jubilanti, k vášmu životnému jubileu vám želám z celého srdca, aby ste pobudli v zdraví

a šťastí medzi svojimi rodinami a medzi nami všetkými.
Nech je váš život naplnený
priaznivým ovzduším, spokojnosťou, láskou, porozumením,
nech je vaša jeseň života pokojná a slnečná. Nech sú dni
vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých.
Všetko dobré, veľa zdravia
vám praje Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Zlatých Moravciach,“ povedala.
Všetko dobré seniorom popriali aj pozvaní hostia. Zhodli sa, že to najdôležitejšie, čo
môžu priať, je zdravie. „Prajem vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu, radosti zo života. Prežite
ďalšie roky obklopení láskou,

úctou a pozornosťou svojich
najbližších. Nech je vaša jeseň
plná farieb, z ktorých každá
bude znamenať jedno krásne
prežité obdobie života. Všetkým vám prajem z úprimného srdca predovšetkým pevné zdravie a veľa, veľa šťastia,“
popriala jubilantom Marta
Eckhardtová.
Všetci jubilanti boli na
stretnutí obdarovaní darmi.

Pripravený bol i hudobný
program, o ktorý sa postarali manželia Venceloví a Ján
Ďurech.
Posedenie seniorov z Jednoty dôchodcov bolo zrealizované s finančnou podporou
Nitrianskeho samosprávneho
kraja a mesta Zlaté Moravce.

Peter Klimant

Folklórny súbor Inovec v Chorvátsku

Čo pre nás znamená folklór...
Nie je to len záľuba, koníček
či predvádzanie sa v pestrofarebných krojoch. Je to pre
nás vášeň a chtivosť ukázať,
že na Slovensku, v Zlatých Moravciach, sa stále nezabúda na
našu históriu, tradície i zvyky.

Našu kultúru, kroje, piesne
a tance sme vďaka pozvaniu
na medzinárodný folklórny
festival (Festival Internazionale del Folklore – International Folk Festival “Leron“)
mohli predviesť v chorvátskom meste Pula – Vodnjan.

Tento nezabudnuteľný zážitok sme my, FS Inovec, absolvovali v dňoch 18. – 21. 8.
2022. Festival sme odštartovali sprievodom cez mesto,
počas ktorého sme zatancovali ukážky našich tancov,
zaspievali obľúbené tekovské
piesne, no i piesne z iných
kútov Slovenska. Voľný čas
sme využili efektívne, a to
spoznávaním malebných
zákutí historického mesta
a plávaním v Jadranskom
mori. V sobotu (20.8.) sme sa
s festivalom rozlúčili naším
veľkým záverečným vystúpením v obľúbených východniarskych krojoch. Prezentovali sme sa tancami Lehota,
Halušky a Barany. Za to, že sme
i my dostali možnosť zatancovať si v zahraničí a zažiť opäť

niečo nové, patrí veľká vďaka
tým, ktorí nám tento zájazd
umožnili, ktorí nás pripravovali
a dali nám príležitosť ukázať,
že v nás stále žije folklór. Už
teraz sa tešíme na ďalšie príležitosti, pri ktorých budeme
môcť odprezentovať kultúru
nášho regiónu ďalším nadšencom tradičného folklóru.
Podujatie bolo realizované vďaka finančnej podpore
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Kristína Šútorová,
členka folklórneho
súboru Inovec

Strana 10

KULTÚRA

Október 2022

Dovidenia prázdniny v Prílepoch
V mestskej časti Prílepy sa aj tento rok deti a ich rodičia
spoločne rozlúčili s letnými prázdninami pekným športovým popoludním pod názvom Dovidenia prázdniny.
Podujatie sa uskutočnilo
v sobotu 10. septembra 2022
v prílepskom parku v popoludňajších hodinách. Zorganizoval ho Občiansky výbor
Prílepy so speváckym súborom Kolovrátok za finančnej
podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Pre malých aj veľkých boli
pripravené rôzne zaujímavé
športové súťaže. Deti si mohli
zmerať sily v pretekoch na
bicykloch, v skákaní vo vreci, hode na cieľ, kopaní do
bránky a v streľbe zo vzduchovky. Všetci zúčastnení

malí športovci boli za svoje
výkony odmenení medailami a sladkosťami. Sladkosti
zabezpečil primátor Zlatých
Moraviec Dušan Husár, ktorý
ich aj osobne deťom rozdával.
Vecné ceny do súťaží venoval
Nitriansky samosprávny kraj.
Na programe boli i trošku
netradičnejšie športové
disciplíny. Tie boli určené
pre dospelákov. Ženy súťažili
v pribíjaní klincov o drevený
hranol. Muži následne súťažili v hádzaní týchto hranolov
do diaľky. „Pre najšikovnejšiu
ženu a najsilnejšieho muža

čakala výhra v podobe dobrého vínka. A nakoniec bola
disciplína mimo program – kopanie jedenástok v kategóriách
ženy a muži,“ povedal viceprimátor Zlatých Moraviec Marek

Holub. Na záver podujatia
bola pripravená veľká spoločná opekačka.

Peter Klimant

Športové úspechy  našich žiakov
Žiaci Strednej odbornej školy
polytechnickej dosahujú nielen výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, aktívne sa
zapájajú do medzinárodných
projektov, ale niektorí žiaci
efektívne využívajú čas aj na
rôzne športové aktivity. O tom,
že ich úsilie nebolo zbytočné
svedčia mimoriadne športové

úspechy, ktoré dosiahli na medzinárodnej úrovni. Roland
Ševce, žiak II.A, sa už od piatej
triedy ZŠ venuje raketovému
modelárstvu (v súčasnosti kozmické modelárstvo). V dňoch
od 17. augusta do 25. augusta 2022 sa konali Majstrovstvá
Európy v kozmickom modelárstve v Srbskom Zrenjanine.
Majstrovstiev Európy sa zúčastnili športovci z 12 štátov.
Súťažilo sa v 9 kategóriách.
V rámci slovenskej reprezentácie dosiahol krásne umiestnenie aj náš žiak Roland Ševce,
súťažil v štyroch kategóriách
a priniesol tri zlaté medaily
v družstvách, stal sa tak trojnásobným Majstrom Európy.
V súťaži jednotlivcov získal dve
bronzové medaily. V súčasnosti sa stal členom RMK Dubnica
nad Váhom, kde sa intenzívne
venujú talentovanej mládeži
v raketovom modelárstve.
V dňoch od 2. júla do 7.
júla 2022 sa konal 10. ročník

Majstrovstiev sveta v karate
WUKF v USA v štáte Florida –
Fort Lauderdale. Ani na tejto
svetovej súťaži nechýbal náš
žiak Martin Lenart z III.A triedy. Súťažil v karate v disciplíne
kumite (zápasenie) v kategórii 18-20 open bez rozlíšenia
váhy, kde získal 3. miesto. V kategórii 21-35 družstiev Rotation získal tiež bronzovú medailu.
Obom študentom srdečne
blahoželáme a ďakujeme im
za vzornú reprezentáciu nielen Slovenskej republiky, ale
aj našej školy.
PaedDr. Ida Ďurčeková
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Cestovanie časom – Zlaté Moravce včera a dnes

Poznávanie histórie Zlatých Moraviec je už tretím
ročníkom OZ PLATAN organizovaný v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, MSKŠ a Mestským
múzeom v Zlatých Moravciach.
V nedeľu 11. septembra 2022
nádvorie kaštieľa opäť ožilo
životom rodiny Migazzi ako
za starých čias. Úvod podujatia patril vítaniu rodiny Migazzi v zaodetých historických oblečeniach a obľúbenej
atrakcii pre rodičov s deťmi,
povozenie sa na parádnom
koči okolo kaštieľa v záprahu
bielych koní.
Historické míľniky mesta s odbornou prednáškou
historika Mariána Tomajku
Medzi najstaršie a najhodnotnejšie národné kultúrne
pamiatky mesta patrí jeho
dominanta, rímskokatolícky Farský kostol sv. Michala
Archanjela, ktorý dal vybudovať v roku 1785 kardinál
Bartolomej Anton Migazzi.

Barokovo-klasicistický sloh
stavby stojí na mieste starého
gotického kostola z prvej polovice 15. storočia s interiérom
so vzácnymi maľbami obrazov. Kaštieľ Migazziovcov pochádza z druhej polovice 17.
storočia a najstaršou historickou budovou mesta je Župný
dom z 15. storočia. K vzácnym
historickým pamiatkam patrí
aj Golgota na Námestí Andreja Hlinku, súsošie postavené
v neskorom baroku, ktoré sa
skladá z troch krížov a dvoch
sôch. Postavená je na mieste
pôvodného románskeho kostola z 13. storočia. Pri Dome
služieb v Zlatých Moravciach
sa nachádza menej známa sakrálna pamiatka, Svätá trojica
z roku 1930. Socha sv. Jána Nepomuckého pri rieke Žitava

postavená v neskorom baroku
a množstvo ďalších historických pamiatok mesta.
Pre milovníkov histórie Zlatých Moraviec bola
sprístupnená aj Národná
kultúrna pamiatka Slovenska, pietny park s mauzóleom rodiny Migazzi
Mauzóleum, v ktorom sa nachádza hrobka grófa Viliama
Migazziho a jeho manželky
Antónie, dal postaviť v roku
1887 gróf Migazzi v štýle talianskych románskych kostolov. Zbiehajú sa k nemu dve
aleje tují, ktoré so vzácnou
výsadbou smrekov predstavujú nádherný dendrologický
klenot. V pietnom parku Mauzólea boli vysadené vzácne
smútočné smreky pochádzajúce z Nemecka. V súčasnosti sa dožívajú 131 rokov a na
Slovensku sa v takomto množstve vyskytujú len v Zlatých
Moravciach. Chránený areál

je i súčasťou Náučného turistického chodníka mesta Zlaté Moravce. Úmrtím grófa Viliama Migazziho v roku 1896
vymrel rod Migazzi po meči.
Návštevníkov mauzólea sprevádzal Marián Tomajko.
Súčasťou podujatia bolo aj
pekné slnečné počasie, ktoré účastníkom ponúkalo prechádzku prírodnými krásami
pietneho parku, jedinečným
dielom záhradnej architektúry
strednej Európy.
Pre účastníkov podujatia
nechýbalo ani občerstvenie
s malým pohostením, ktoré
nám sponzorsky zabezpečila vinohradníčka zo Zlatých
Moraviec a dobré koláčiky fa.
KAMA. Akciou sa podporil
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.
Podujatie bolo realizované
s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Anton Kaiser
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Krokom po minulosti rodiny Migazzi
Poznávanie histórie Zlatých Moraviec ožilo aj tohto roku
spomienkou na život rodiny Migazzi, ktorá nám tu zanechala bohaté kultúrne dedičstvo úzko späté s dejinami
kaštieľa, bývalého sídla Tekovskej župy a centra Požitavia.
Mesto Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu, Pobočka Ponitrianskeho
múzea – Mestské múzeum
v Zlatých Moravciach a Miestny odbor Matice Slovenskej
usporiadalo v nedeľu 11. septembra 2022 kultúrne podujatie pod názvom Krokom po
minulosti rodiny Migazzi.

Otvorenie kultúrneho
podujatia patrilo
deťom
Organizátor podujatia,
programová manažérka MSKŠ
PaedDr. Klaudia Ivanovičová
privítala všetkých účastníkov
nedeľného podujatia. Známe
rozprávkové predstavenie
Kocúr v čižmách sa odohralo
v Parku Janka Kráľa v podaní
divadelných umelcov z Nového divadla v Nitre.
O nič menej zaujímavé pre
deti, ale najmä milovníkov

histórie bolo stretnutie s rodinou Migazzi v podzemných
priestoroch kaštieľa, ktoré
dodnes dýchajú tajomnou
atmosférou našich predkov.
Raz do roka tu ožíva v divadelnom vystúpení sám gróf
Viliam Migazzi a prihovára sa
k návštevníkom s celou svojou
rodinou. Posledného potomka talianskeho šľachtického
rodu stvárňuje Marián Tomajko. Grófovu manželku Antóniu
Migazzi rodenú Marczibányi
stvárnila Heda Hroncová. Gróf
Migazzi mal 6 dcér, Irmu, Eugéniu, Vilmu, Antóniu a ďalšie
dve Margita a Melánia sa nedožili dospelosti. O svojom zaujímavom živote porozprávala
najskôr najstaršia dcéra Irma
(Klaudia Ivanovičová), ktorá sa
vydala za Imricha Erdödyho,
majiteľa hlohoveckého panstva a svetoznámych kúpeľov Piešťany. Druhá Migazziho

dcéra Eugénia (Anna Kiššová)
bola manželkou grófa Karola
Forgácha a matkou posledného Forgácha vlastniaceho hrad Jelenec Gýmeš. Tretia dcéra Vilma (Mária Šabová)
bola manželkou grófa Huga
Oberndorfa, ktorému patrili
Kúpele Dudince. Najmladšia
dcéra Antónia (Jana Hullová)
uzavrela manželstvo s barónom Štefanom Ambrózym,
ktorý postavil vo Vieske nad
Žitavou kaštieľ a založili svetoznámy park Arborétum Mlyňany.

Sprievodné akcie
kultúrneho podujatia
V podvečerných hodinách
na nádvorí kaštieľa sa predstavila svojimi stredovekými
tancami z 13. až 15. storočia
skupina Pulcherrima Rosa zo

Zvolena. Zvláštny latinský názov tanečnej skupiny v preklade znamená Prekrásna ruža.
Príjemná pomalá skladba
s kresťanským motívom oslavuje Pannu Máriu.
V tento deň bolo pre milovníkov historických zaujímavostí kultúrneho dedičstva horného Požitavia až do
neskorých večerných hodín
sprístupnené múzeum s bohatými zbierkami zbraní, archeológie, paleontológie,
hornín a minerálov, ktorými
návštevníkov sprevádzala lektorka múzea Mgr. Ivana Valkovičová.
Podujatie bolo realizované
s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Anton Kaiser
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Deň plný zážitkov
Ponitrianske múzeum v Nitre usporiadalo v Múzeu
v Zlatých Moravciach vernisáž výstavy Na postriežke
so šľachtou v revíroch pod Tribečom, ktorej súčasťou
bolo vzdelávacie podujatie pre žiakov okolitých škôl
pod názvom Dozviete sa o lese...
V piatok 9. septembra 2022
na nádvorí bývalého kaštieľa
rodiny Migazziovcov a priľahlom Parku Janka Kráľa pripravil
organizátor podujatia pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, ale aj dospelých sprievodný edukačný
program pod názvom Dozviete sa o lese... a nezablúdite. Pre
žiakov boli pripravené rôzne
vzdelávacie, interaktívne a súťažné aktivity s množstvom
zaujímavostí zameraných na
poznávanie lesa formou lesnej školy.
Krásny slnečný deň prežitý so zástupcami Štátnych
lesov odštepného závodu
v Topoľčiankach navštívilo
viac ako 600 žiakov zo Zlatých Moraviec a širokého
okolia.
Na vzdelávacích stanovištiach sa žiaci dozvedeli, kto je
lesník, o pracovnej náplni, akú
úlohu zohráva v lese poľovník
a ako sa stará o zver, jeho práci
v zimnom období, ale aj o regulácii stavov zveri a právach
v poľovníctve. Správanie sa
v lese, ktorý je domovom zvierat, ako sa má správať človek,
ktorý je v lese vítaným hosťom, pokiaľ prírodu nenarušuje, ale ju chráni. Nechýbali ani
ukážky vábenia zveri a výcvik
poľovných psov. Prechádzka
lesom býva aj príležitosťou,
ako poznávať zvieratá podľa
ich stôp a získavanie poznatkov o ich výskyte a stave zveri
v rôznych lokalitách prírody.
Poznávanie súčastí lesa, plodov, lesných porastov s ukážkami ťažby dreva, pracovného náradia, ochranných

pomôcok pri práci pilčíkov.
Pre žiakov boli pripravené aj
ukážky podania prvej pomoci
pri rôznych úrazoch.
K súťažným aktivitám patrili Postav pyramídu a Mačka
vo vreci.
V múzeu v Zlatých Moravciach sa uskutočnili aj
dve odborné prednášky.
Prvá bola pod názvom
Zmeny krajiny očami myší
a venovala sa problematike cicavcov z radu hlodavce a hmyzožravce, ktoré
označujeme ako myši a ako
ich výskyt vplýva na krajinu. Prednášajúcim bol prof.
Mgr. Ivan Baláž, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre. Druhá pod názvom
Bylinky pre celú rodinu
v podaní Anzelmy Hlôškovej, ktorá návštevníkom porozprávala o liečivých bylinkách, receptoch a ich využití
v ľudovom liečiteľstve.
Poľovačka ako aj hon na
divú zver bola slávnostná
udalosť, ktorej sa zúčastňovalo panstvo regiónu
a širokého okolia.
Poľovnými revírmi pod
Tribečom z rokov 1800 až
1945 sprevádzala návštevníkov zaujímavým rozprávaním Mgr. Patrícia Žáčiková prostredníct vom
archí v nych mater iál ov
a starých fotografií. Neopakovateľná atmosféra poľovačiek v lesoch Tribeča
sa odohrávala medzi Nitrou, Zlatými Moravcami, Topoľčanmi a Partizánskym,

ktoré za Rakúsko-Uhorska
patrili šľachtickým veľkostatkom v Nitrianskej a Tekovskej župe. Najkrajšie poľovné revíry boli v minulosti
na územiach dnešných Topoľčianok, Oponíc, Kovariec,
Veľkých Uheriec, Veľkého
Klíža, Horných Lefantoviec,
Machuliniec, Mankoviec,
Hosťoviec, Loviec, Obýc,
Kňažíc, Prílep, Zlatna a iné.
Patrili významným šľachtickým rodom, ako bol gróf K.
Forgáč, Apponyiovci, gróf Š.
Keglevič, arcivojvoda J. A.
Habsburský, rodinám Thonetovcov z Veľkých Uheriec, Jeszenszkých z Beladíc
a Pustého Chotára, Szentiványiovcom z Beladíc, Bartolomejovi a A. Petőovcom zo
Zlatých Moraviec. Do histórie z tohto obdobia patria aj
dobové fotografie hájovní,
horární a mená horárov, či
lesná úzkokoľajná železnica
na panstve v Topoľčiankach.
Vystavované predmety pochádzajú prevažne z konca
19. storočia a obdobia prvej
Československej republiky
zo zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre. Patria k nim aj niektoré lovecké
trofeje zo súkromnej zbierky
Jozefa Gabmayera z obdobia
Slovenského štátu.

Vernisáž výstavy Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom.
Slávnostný akt otvorenia
výstavy v piatok 9. septembra 2022 spríjemnili trubači
a Ľudová hudba spod Zobora. Riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre Mgr.
Patrícia Žáčiková privítala
primátora mesta Zlatých
Moraviec PaedDr. Dušana Husára s poďakovaním
jemu, ako aj Mestu a MSKŠ
za podporu pri kultúrnych
podujatiach múzea. Záver
patril vystúpeniu speváčok z OZ Zlatomoravčianka a pohosteniu dobrým
danielím gulášom, ktoré
ukuchtili šikovné ruky žien
zo Zlatomoravčianky.
Autormi výstavy, ktorá potrvá do 26. októbra 2022,
sú Vladimír Lemeš, Ladislav
Vincze, Mário Žáčik, Patrícia
Žáčiková a partnermi Nitriansky samosprávny kraj
a obec Beladice.

Anton Kaiser
Zdroj: Ponitrianske múzeum
v Nitre Tlačová správa
- Na postriežke so šľachtou
v revíroch pod Tribečom
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Výstava obrazov
Kultúrne podujatia v Topoľčiankach boli tohto roku
obohatené o výstavu obrazov abstraktného umenia
profesionálnej výtvarníčky Fredderiky Rose.
Rodáčka z Topoľčianok,
vlastným menom Oľga Grečnárová - Rafajová, je známou
maliarkou umeleckých obrazov z autorských výstav doma
a v zahraničí. Otvorením výstavy v termíne od 1. júna
do 30. septembra 2022 v príjemnom prostredí zámockej
reštaurácie národnej kultúrnej
pamiatky Zámku Topoľčianky sa predstavila aj výtvarnými prácami svojej najnovšej
tvorby.
Fredderika Rose, členka viacerých umeleckých organizácií, prežila podstatnú časť svojho tvorivého života v Zlatých
Moravciach. Výtvarná tvorba,
ktorej sa venuje od roku 1982,
sa vyznačuje výraznou farebnosťou a jedinečným stvárňovaním prírody, ľudských
bytostí, ich pocitov, lásky a jej

vzácnych koníkov. V umeleckej vizuálnej tvorbe autorky
prevládajú olejomaľby, ktoré
úspešne prezentovala najmä
na rôznych medzinárodných
výstavách, vo Švajčiarsku, Taliansku, Nemecku, Chorvátsku,
Českej republike a na Slovensku, kde získala množstvo významných ocenení.
Do Združenia výtvarných
umelcov Západného Slovenska SVU vstúpila v roku 1995,
kde pôsobila 25 rokov, ale aj vo
WAG - Croatia, NOVUMBASEL
- Švajčiarsko a ARTEM - Bratislava. Od roku 2021 je Individuálnou členkou SVU /AIAP/
IAA/ a FPU v Bratislave, ako aj
v novom vydaní Oxfordskej encyklopédie slovenských a českých osobností, s členstvom
od roku 2015, v oblasti Arts
Culture and Museums.

Autorka výstavy dosiahla pozoruhodné úspechy
aj v literárnej tvorbe, ktorej sa venuje viac ako 20
rokov.
Slovensko prezentuje tiež
cez umeleckú chorvátsku
spoločnosť WAG CROATIA,
kde v rokoch 2020 - 2021 v celosvetovej súťaži získala tie

najvyššie ocenenia. Pri príležitosti svojho životného jubilea
vydala aj svoju Autobiografickú digitálnu knižnú publikáciu FREDDERIKA ROSE, ktorá
obsahuje životopis a bohatý
výber výtvarnej a literárnej
tvorby z rokov 1982 – 2019.
Anton Kaiser

Pred takmer 500 rokmi Turci vypálili Zlaté Moravce
V mesiaci október si pripomíname 492. výročie vypálenia a vydrancovania Zlatých Moraviec Turkami. Smutnú
udalosť bližšie opisuje Mestská kronika Zlatých Moraviec.
Smutnú históriu Zlatých
Moraviec a okolia zachytáva Mestská kronika – Zlaté
Moravce od najstarších čias
do roku 1918. Ako sa v nej
píše, Turci mali ako „mračno
kobyliek“ vtrhnúť roku 1530
pod vedením pašov Amurata
a Mehemeta Uzrefta do Tekovskej župy a dňa 5. októbra
vydrancovali a podpálili Zlaté Moravce.
„Turecké vojská tadiaľto
len prechádzali, ale kadiaľ

prešli, zanechávali za sebou
žiaľ a plač, lebo ničili statky,
pálili a koho nezabili, vzali do
otroctva. Blahoslavený bol
ten, kto mohol svoj holý život zachrániť v okolitých lesoch, kam sa až Turci nepúšťali,“ píše sa v kronike mesta.
Viac o tomto konkrétnom
incidente kronika už nehovorí. Môžeme sa v nej ale
dočítať o problémoch s Turkami z ďalších rokov. „Roku
1543 padol do moci Turkov

Ostrihom. Tu sa Turci už trvalo usadili a vytvorili si aj
správu územia, ktoré rozdelili do oblastí, sandžakov. Do
ostrihomského sandžaku pripadla celá južná časť župy, až
po Vráble. Nebezpečenstvo
bolo teraz už blízko a nešťastie prichádzalo často,“
hovorí kronika.
Napríklad, podľa kroniky,
v roku 1556 vtrhli Turci znovu so silným vojskom do Tekova a zvyšnej časti župy,
vypálili 24 obcí a odvliekli
3000 obyvateľov do zajatia.
„Ľahko bolo Turkom zabíjať
a páliť, keď sa im na území

župy nemal kto postaviť na
odpor. Šľachtici väčšinou
poutekali, alebo sa poschovávali a malý poddaný ľud
nemal práva ani na to, aby
chránil svoj holý život.“
Ďalšia veľká rana pre Zlaté
Moravce sa podľa zápiskov
z kroniky odohrala v roku
1573, kedy boli Moravce
znova vypálené. Podobný
osud postihol aj okolité dediny, trpela najmä Žikava,
Ladice, Rohožnica a Nemčiňany, Chrášťany, Beladice
a Sľažany.
Peter Klimant
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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
v znení neskorších dodatkov vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový úrad - kancelária
č. 107) na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211
m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na LV č. 3453, pre katastrálne
územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: služby, skladové
priestory na nepodnikateľské účely
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa na 3. poschodí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový úrad - kancelária
č. 306) na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211
m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: kancelárske priestory,
skladové priestory na nepodnikateľské účely,
n nebytové priestory o výmere 84,84 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so
súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej
vybavenosti“) na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 2490/2 o výmere 849
m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby, maloobchod,
kancelárske priestory,
n nebytové priestory o výmere 104,70 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so
súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej
vybavenosti“) na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 2490/2 o výmere 849

m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby, maloobchod,
kancelárske priestory,
n nebytové priestory o výmere 35,00 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so
súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej
vybavenosti“) na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 2490/2 o výmere 849
m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby,
n nebytové priestory o výmere 8,00 m2 nachádzajúce sa na prízemí v nehnuteľnosti –
stavbe so súpisným číslom 444 (Dom služieb),
na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C”, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453
pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné, kancelárske priestory, skladové priestory,
n nebytový priestor č. 2 nachádzajúci sa
na podzemnom podlaží stavby so súpisným
číslom 3027 (bytový dom), na Ul. Tekovská
v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C”, č. parcely 3460/71
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
zapísanej na LV č. 5091 pre katastrálne územie
Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: garážové státie,
Lehota na predkladanie ponúk končí
dňa 21.10.2022 o  13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedeného nebytového priestoru 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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V septembri nás
navždy opustili títo
Zlatomoravčania
Viera Hodošiová
 vo veku 72 rokov
Zdenko Ivan
 vo veku 84 rokov
Dušan Kováčik
 vo veku 72 rokov
Ivan Malý
 vo veku 71 rokov
Gizela Mištíková
 vo veku 69 rokov
Štefan Páleník
 vo veku 66 rokov
Mgr. Katarína Pahartzová
 vo veku 82 rokov
PaedDr. Zdenka Samková
 vo veku 68 rokov
Ing. Štefan Sečkár
 vo veku 74 rokov
František Valach
 vo veku 70 rokov
Mária Vasarábová
 vo veku 53 rokov
Peter Žúbor
 vo veku 59 rokov

INZERÁT
MESTO ZLATÉ MORAVCE
vyhlasuje v zmysle § 281 až
288 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž č. 2 na
odkúpenie pozemkov, ktoré
sa nachádzajú v Zlatých
Moravciach na Chyzeroveckej a Družstevnej ulici
v k.ú. Zlaté Moravce zapísané v celosti na LV mesta
Zlaté Moravce č. 3453. Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27.10.2022
o 13.00 hod. Bližšie informácie získate na úradnej tabuli
a webovej stránke Mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad; Predaj, prenájom/, prípadne na
telefónnom č. 037/69 239 22.
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UPOZORNENIE pre fyzické a právnické osoby
Mesto Zlaté Moravce, v záujme ochrany podmienok
zdravého životného prostredia a zdravého spôsobu života svojich 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 deratizácii, vychádzajúc z potreby koordinácie (zníženie
počtu hlodavcov, najmä potkanov), nariaďuje celomestskú jesennú deratizáciu od
1. októbra do 31. októbra
2022.
Cieľom deratizácie je znižovať počet nebezpečných
hlodavcových škodcov, najmä potkanov a myší, ktoré sa rýchlo premnožujú a môžu byť prenášačmi

viacerých ochorení zvierat
či ľudí. Mestá a obce majú
zákonnú povinnosť zabezpečiť vykonanie deratizácie v objektoch a na verejných priestranstvách, ktoré
sú ich majetkom alebo ich
spravujú. Fyzické osoby podnikatelia a právnické
osoby sú povinní vykonávať deratizáciu v ich alebo
v 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 01.10.2022 do
31.10.2022. Po vykonaní deratizácie sú právnické osoby

a fyzické osoby s oprávnením výkonu podnikateľskej
činnosti povinné písomne informovať Mesto
Zlaté Moravce spôsobom, že doručia doklad
o vykonaní deratizácie

na Oddelenie investičnej
výstavby a hospodárskej
činnosti.
Oddelenie investičnej
výstavby
a hospodárskej činnosti
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Ondrej Kandráč: Slabé typy sa zosypú,
a my zvyšní ideme ďalej
Keď mal v detstve problémy so zubami, chcel byť zubárom. Keď ho tréner nepostavil na ihrisko a radšej nechal hrať mužstvo v oslabení, začal behať a otužovať sa.

S Kandráčovcami odohráte ročne desiatky koncertov, koľko dní v týždni
máte vôbec voľné večery?
Roboty je dosť, ale nemám
právo sa na nič sťažovať, pretože
som si to sám dobrovoľne vybral.
Záleží od ročného obdobia, ale
posledné mesiace sú naozaj hektické, z čoho sa teším, lebo dva
roky sme nerobili prakticky nič.
Ako ste zabíjali čas cez
tie dlhé voľné večery?
Na začiatku pandémie sa
nám narodila dcérka Mária. Smejem sa, že je to prvé
z troch detí, ktoré si ma bude
pamätať z detstva.
Nezrútili ste sa z toho
ničnerobenia?
Mám rád, keď sú muži mužmi a asi by bolo zle, keby som
to prežíval hystericky. V každej
jednej veci hľadám zmysel a aj
v tejto situácii som ten zmysel
našiel. Vznikli nové projekty,
nové piesne, nové nápady,
takže je to tak, ako to má byť.
Ako sa stalo, že ste sa
objavili v show Tvoja

tvár znie povedome?
Moja dcérka Emka točila
špeciál Tvoja mini tvár znie
povedome, a keď bola manželka na materskej dovolenke,
chodieval som s ňou do Bratislavy na nakrúcanie ja. Všímal
som si, ako sa z toho tešila,
štáb, ľudia, celý ten koncept,
a zapáčilo sa mi to.
Keď som potom dostal ponuku od režiséra Pepeho Majeského, tak som si povedal,
prečo nie? Je to pre mňa zaujímavá spevácka výzva, keďže mnohé z tých partov, ktoré teraz spievam, som nikdy
predtým nepočul, Billie Eilish
som si musel googliť, že kto
to vlastne je.
Beriem to aj ako profesijný
rast, pretože tam chodievam
na cvičenia k Janke Daňovej
Bugalovej, ktorá je fantastická
hlasová pedagogička. Oprašujem si staré spevácke postupy
z čias, keď som ešte študoval
na Katedre hudby na Prešovskej univerzite.

Prekvapili ste v Tvári
niečím sám seba, objavili ste v sebe niečo, čo ste
netušili, že tam máte?
Zdalo sa mi najprv nemožné, že by som dokázal spojiť
spev, angličtinu a choreografiu do jedného celku. Vlastne
si uvedomujem, že keď je choreografia postavená k piesni,
k melódii, tak ono to človeku
aj lepšie lezie do hlavy a vie
to spraviť.
Nehovoríte si, že prečo
som ja robil celý život
folklór, nemohol som
byť radšej rockerom?

Každý na svete má svoje
miesto. Narodil som sa v rodine, kde bol autenticky folklór absolútnou doménou.
Hudba v mojom podaní však
nie je ani autentický folklór, ani
štylizovaný. Robím to tak, ako
to cítim, stále mám však ornament melodiky a ľudovosti na prvom mieste. Ale ľudia
chodievajú na naše koncerty,
amfiteátre a športové haly sú
plné, a ja to neberiem ako samozrejmosť.
Keď už ste takto vystúpili z komfortnej zóny,
čo bude ďalej? Herecké ambície nemáte?
To nie, aj keď manželka hovorí, že niekedy viem dobré
(pokračovanie na str. 18)

Máte nejaké hlasové zlozvyky?
Hlavný hlasový „zlozvyk“
spočíva v tom, že som spevákom z úplne iného žánru. Vo
folklórnej hudbe sú prirodzené
veci, ktoré v popmusic alebo
v inom žánri nemáte: prehnané vibrato, tremolo v hlase.
Ja mám z folklórneho
súboru skúsenosť, že
nám upravovali hudbu tak, aby sme spievali
čím vyššie a hlasnejšie.
Presne. Ale pravdou je, že
podobne fungujú aj rockoví

Objednávateľ: ANiMAPED s.r.o., Topoľčianska 62, 95193 Machulince, IČO 47566558, DIČ 2023958189, spoločnosť
nie je platcom DPH. Dodávateľ: Spoločnosť Petit Press, a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava 1, IČO35790253
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Hudobník ONDREJ KANDRÁČ má verných fanúšikov
po celom Slovenku, vlastnú
obľúbenú šou na Jojke, napriek tomu sa nechal zlákať do
šou Tvoja tvár znie povedome,
kde nielen spieva piesne spevákov, ktoré si musel najprv vygoogliť, ale aj tancuje.
Hovorí, že si nevie predstaviť
robiť niečo iné, ako to, čo robí.
Ale vždy si vie nájsť svoju cestu,
nech už by sa stalo čokoľvek.

speváci. Ako hovorí náš zvukár
Jožko Balík, Kandráčovci sú
najlepšia metalová kapela vo
folklórnom prevedení.

Strana 18
divadlo zahrať. Ale asi zostanem len pri domácom divadelnom predstavení čas od času.
A čo vaša šou Všetko,
čo mám rád na Jojke,
pokračuje, aj keď ste
prešli ku konkurencii?
Momentálne je pauza, nič
nie je uzavreté, počkáme, ako
sa život vyvinie. V každom
prípade, ja nikdy nič v živote
nerobím poza chrbát, ani na
vlastnú päsť. Mám rád, keď sa
vždy veci odkomunikujú, to
som urobil aj s najbližšími spolupracovníkmi, keď som dostal ponuku účinkovať v Tvári.
Chystáte nejaký nový
projekt?
Urobil som nové diely môjho podcastu, volá sa O.K.
podcast. Pozývam si doň inšpiratívnych ľudí, nielen z hudobného sveta.
Niečo už bežalo aj na sociálnych sieťach a podcastoch,

ROZHOVOR
ale nové diely budú súčasťou novej televízie 24 v rámci TV Joj, ktorá sa spúšťa od
októbra. Takže diváci si môžu
moje podcasty nielen vypočuť, ale aj vidieť.
Vždy ste chceli byť
muzikantom alebo
zabávačom? Čo ste
chceli študovať?
To, že nie som manuálne
zručný, som pochopil už veľmi
skoro, keď som si kladivom párkrát klepol po prstoch. Neviem
šikovne opraviť poistky, tak ako
to vedel kamarát zo susedného
domu, neviem opraviť bicykel
ani vybetónovať múrik okolo
domčeka, takže som išiel na
gymnázium.
Špekuloval som aj nad tým,
či by som nemohol pracovať
v oblasti medicíny a istý čas
som túžil byť zubným lekárom.
Mali ste nejakú dobrú
skúsenosť so zubárom?

Ako adolescent som mal pomerne často všelijaké bolesti
zubov, ale skôr som chcel pomáhať, liečiť. Moja sesternica
mi zasa radila, aby som šiel
študovať právo, že viem obkecať každú tému, odpovedať
na každú otázku.
Nakoniec ste šli študovať slovenčinu a hudbu.
Študoval som v Prešove,
v tom čase som si nemyslel,
že sa budem živiť iba hudbou,
bral som ju ako koníčka. Myslel som si, že budem učiť a popritom si budem muzicírovať,
sem tam zahrám na rodinnej
oslave.
Vtedy sme už koncertovali s otcom, mamou a bratom,
hrával som v rôznych folklórnych súboroch, takže to nejako prirodzene išlo, krok za
krokom. Odohral som kopec
zábav, svadieb, päťdesiatok,
rodinných aj firemných akcií.
Odporúčal by som to všetkým, ktorí sa chcú živiť hudbou, nech si to pekne krásne
odrobia, budú si to viac vážiť.
Asi tak, ako keď si niekto našetrí peniažky na prvé auto
a vie, že pre to musel niečo
obetovať.

TP223021491

Na javisku stojíte od
deviatich rokov, ešte vás
to baví, neboli ste nikdy blízko vyhoreniu?
Nie, to nie. Ľudia vedia neuveriteľne dobiť baterky. Vždy,
aj keď prídem s virózou, alebo
mám seknuté rameno, alebo
sa mi vyslovene nechce, keď
sa postavím pred ľudí a vidím
ten šum, ide všetko bokom.
Dostávam sa akoby do iného sveta a snažím sa, aby som
tým ľudom dal všetko.
Nemáte žiadny plán B?
Neviem si predstaviť, že by
som mal robiť niečo iné, ako
to, čo robím. Ale vždy si viem
nájsť svoju cestu, nech už by
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sa stalo čokoľvek, aby ma to aj
uživilo aj naplnilo.
Máte ešte nejaký
nesplnený sen?
Vraví sa, že človek, ktorý
nesníva, stratil zmysel života.
Možno, keď raz príde vhodný
čas, chcel by som sa venovať
mladšej generácii, začínajúcim spevákom, muzikantom.
Kedysi som špekuloval, že by
som mohol spraviť súkromnú základnú umeleckú školu,
kde by som sa mohol podeliť
so skúsenosťami, ktoré mám.
Je mi veľmi smutno, keď vidím rôznych starých remeselníkov, majstrov a pýtam sa ich,
komu ste odovzdali to vaše remeslo, komu ste odovzdali nápady, vnukovi, deťom? Nechceli, ani vnuk nechcel, vravia.
Tak komu to raz zanecháte,
keď už tu nebudete? Vraj nikto o to nemá záujem.
To ale nie je pravda, vždy je
niekto, kto má záujem. Preto
by som sa chcel podeliť s tým
všetkým, čo som získal, rozdať
nápady, myšlienky, samozrejme, ak o to bude niekto stáť.
Hlavne deťom, lebo v mladých ľuďoch je budúcnosť,
vždy prídu lepší, krajší, odvážnejší, talentovanejší a tak
to má byť, to je správne.
V čom sa ľudia vo
vás najviac mýlia?
Zopár ľudí mi povedalo, že
pri prvom kontakte som strašne zachmúrený, že pôsobím
odmerane.
A čím to je?
Neviem, možno výrazom
tváre. Števo Skrúcaný mi povedal, že keď vás mnohí poznajú, je to veľmi ťažké. Prídete
do spoločnosti a ak sa každému pozdravíte, tak si povedia,
ten blbec sa zdraví každému
ako taký papagáj. Ale ak sa
(pokračovanie na str. 20)
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Ďalej

ROZVÍJAJME
NAŠE MESTO

Dušan HUSÁR

4

kandidát na primátora
mesta Zlaté Moravce

Kandidáti na poslancov mesta Zlaté Moravce Volebný obvod č. 1

4

7

6

Marta Eckhardtová

Milan Galaba

9
Jozef Jakubík

8

Štefan Halgaš

Ivana Hritzová

12

16

Miloš Kunský

Mikuláš Rosol

Kandidáti na poslancov mesta Zlaté Moravce Volebný obvod č. 2

Michal Cimmermann

Stanislav Ivanovič

11
Erika Kukučková

Kandidáti na
poslancov mesta
Zlaté Moravce
Volebný obvod č. 3

8
Andrea Jenisová

9
Ján Kocian

12

14

16

Ivan Madola

Martin Raček

Pavel Šepták

1
Anna
Pacalajová

Kandidáti na
poslancov mesta
Zlaté Moravce
Volebný obvod č. 4

1
Marek Holub

Objednávateľ: Dušan Husár, Duklianska 3, 953 01 Zlaté Moravce. Dodávateľ: M KREO, s.r.o, Murgašova 16, 010 01 Žilina, IČO: 43979033.
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6

2
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nepozdravíte, arogantný prišiel, ani sa nepozdravil, čiže
niekedy je veľmi ťažké nájsť
ten stred.
Raz je to tak, raz onak, ale
však to je prirodzené, nie každý kvet na lúke sa vám musí
páčiť, nie každý človek vám
musí byť sympatický, dôležité
je rešpektovať jeden druhého.
A ste na javisku iný
ako v súkromí?
Možno som na pódiu divokejší. Aj vďaka rytmom a melódii sa dokážem dostať do
takej polohy, lebo sa mi páči,
keď ľudia reagujú, spievajú
spolu so mnou, tlieskajú. Veď
to je cieľ každého muzikanta
- ľudí zabaviť, zaujať, vytvoriť
v nich niečo nezabudnuteľné.
Zažili ste neúspech,
ktorý vás posunul
správnym smerom?
Tých bolo dosť. Pamätám si
na svoje prvé moderovačky,

keď som vystúpil z komfortnej zóny, lebo ľudia ma vnímali len ako hudobníka, aj keď
som pracoval v rádiu. Častokrát sa mi stávalo, že doznel
vtip a hrobové ticho v sále.
Ale to sú presne tie veci, keď
si poviete, že slabé typy sa rozsypú a my zvyšní ideme ďalej.
Dôležité je neúspech neprežívať, nejatriť sa v ňom, pozerať
sa dopredu. Nie všetko vám
v živote musí vyjsť, tak to je na
tom svete nastavené.
Mali ste v detstve hendikep, ktorý ste dokázali obrátiť na prednosť?
Ako dieťa som bol veľmi
ťarbavý, keď som hrával futbal za moju rodnú obec Javorina Krásna Lúka za žiakov.
Dostával som trochu na frak,
nevedel som sa hýbať, nevedel som loptu spracovať, nebol som kondične na tom tak
dobre ako ostatní.
Že toto nie je moja cesta,
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Ondrej Kandráč (44)
• je slovenský spevák a muzikant.
• Jeho otec bol zapáleným
folkloristom a mama známou
ľudovou speváčkou. Odmalička
hral vo folklórnych súboroch
a hudbách ako Lipa,
Zdroj: TV Markíza
Sabinovčan, Prešovčan, Torysa,
Šarišan, VUS, Gymnik a Ekonóm.
• V roku 2004 založil Ľudovú hudbu Ondreja Kandráča,
ktorú dnes poznáme ako skupinu Kandráčovci. Na konte
majú množstvo úspešných albumov.
• V TV Joj robil zábavnú šou Všetko, čo mám rád, aktuálne
účinkuje v šou Tvoja tvár znie povedome na TV Markíza.
som pochopil, keď sme boli
iba desiati na ihrisku, ešte jeden chýbal do úplnej zostavy a tréner sa aj napriek tomu
rozhodol, že ma nechá sedieť
na lavičke a hrali deviati. To bol
pre mňa budíček, začal som
behávať, otužovať sa.
Dnes mám rád zimné športy,
bežkovanie, lyžovanie, v lete
plávanie, bedminton, stačí
mať na to základný výstroj
a trochu voľného času.

Na čo sa v blízkej dobe tešíte?
Teším sa na to, že budem
mať viac času byť s rodinou,
s mojimi blízkymi, že bude čas
ísť už konečne na ryby. Celý
rok sa so synom zberáme na
Liptov, trošku si to užijeme vo
dvojici a potom aj s celou rodinkou. V zásade, všetko ostatné až také dôležité nie je.
Elena Akácsová

HÝBAŤ VECI SPRÁVNYM SMEROM

Zhovárali sme sa s VLADIMÍROM
ČERVENÝM ml. (33).
Na čo v FC ViOn kladiete dôraz
v práci s mladými talentmi?
Možno treba dodať, že nie každý
má šťastie mať talent na futbal.
V akadémii máme mnoho nadaných
hráčov a futbalistiek, no veľmi
dôležité je venovať sa každej jednej
individualite. Jedným z dôležitých
faktorov okrem úspechu je ukázať
mladým, že je o nich záujem, že
majú možnosť športovať, mať pohyb,
tráviť čas v kolektíve, robiť niečo pre

Technický riaditeľ FC ViOn Vladimír Červený ml. kandiduje za
poslanca do mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.

seba i svoje zdravie a nebyť neaktívny
niekde za počítačom. Čiže pozrieť sa
na vec komplexne a reálne uznať,
že takúto možnosť nemá každé
väčšie mesto na Slovensku. Vážime
si každého jedného člena, ktorý je
našou súčasťou.
Prečo ste sa rozhodli
kandidovať do mestského
zastupiteľstva?
Na úvod treba spomenúť, že
v Zlatých Moravciach som doposiaľ
prežil celý život a na tomto meste
mi záleží aj v budúcnosti. Žijem tu
rád, poznám tu mnoho ľudí, stretávam sa s nimi a cítim, že chcem byť
nielen tým, čo počúva, ale aj tým,
čo môže veci meniť, hýbať nimi
vpred, tým správnym smerom. Ako
je na Slovenskou dobrou značkou

zlatomoravský futbal, tak chcem,
aby aj naše mesto malo váhu
v meradle slovenských miest.
Čo by ste chceli priniesť do
poslaneckých lavíc?
Jednoznačne novú energiu,
myslenie, pohľad na veci
z videnia človeka, ktorý má mnoho
nápadov, ako posunúť spoločnosť
a hlavne naše mesto vpred, a to
dravosťou, vystúpením z určitej
komfortnej zóny s cieľom meniť
veci v prospech mesta.
Myšlienok, za ktoré bojovať, je
mnoho. Treba určite spomenúť
seniorov, ktorí nemalou mierou
prispeli k rozvoju nášho mesta,
podporovať ich aktívny život, na
opačnej strane si treba udržať
mladú generáciu v meste. Neustá-

le opakujem myšlienku obnovy
mestského parku s amfiteátrom.
Vytvoriť zelené miesto pre občanov napríklad na nedeľný piknik
a oddych s parametrami, ktoré
vidíme vo svete. V neposlednom
rade obnova kultúrnych pamiatok,
uchovať minulosť pre budúce
generácie, možno i s komerčným
využitím. Takisto je dôležitá
aj vizuálna stránka každého
mesta, zveľaďovať ho, vylepšovať,
zvyšovať jeho čistotu a eliminovať
niektoré negatívne faktory na
verejných priestranstvách.
Aký je váš pohľad na súčasný
rozvoj Zlatých Moraviec ako
mesta? Čo je devízou Zlatých
Moraviec a kde vidíte priestor
na zlepšenie?
Dnes si môžeme povedať, že mesto
je za posledné roky v stabilizovanom stave, čo je určite aj zásluha
súčasného primátora, pána
Dušana Husára. Posun vidíme v rekonštrukcii niektorých občianskych
vybaveností a budovaní detských
ihrísk, no stále vidím priestor
väčšej participácie vo využívaní
externých zdrojov financovania
Objednávateľ: Vladimír Červený, Zlaté Moravce.
Dodávateľ: M KREO, s. r. o., IČO: 43979033

s verejným alebo súkromným
sektorom. Možno trochu zabúdame na generáciu „násťročných“,
je dôležité vytvoriť im miesto
a podmienky pre ich rozvoj.
Čo považujete za najväčšie
výzvy pre mesto v najbližšom
období?
Samozrejme, pokračovať v stabilizovaní mesta v tejto energeticky
náročnej dobe. Veľkou výzvou pre
mesto sú naše dominanty, budovy
Župného domu či bývalého kina,
ktoré si mesto musí udržať.
Nesmieme zabúdať na sociálne
nesamostatných ľudí, nie každý
má možnosť fungovať bez pomoci
iných, tu treba spomenúť budovanie zariadení pre poskytovanie
sociálnych služieb občanom, v tom
prípade bude život občanov mesta
kvalitný. Určite je dôležitou témou
životné prostredie, mesto musí
byť garantom jeho ochrany. Veľmi
dôležitým faktorom bude aj spolupráca medzi budúcim primátorom
a poslaneckým zborom. Toto je
dôležitá výzva pre budúcnosť
mesta a voličov. Nájsť rovnováhu
a postaviť na prvé miesto rácio.

TP223021521

Vladimír Červený ml. chce do
mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach priniesť
novú energiu.
Verejnosť ho vníma ako zástupcu
mladej krvi v riadiacom úseku FC
ViOn, ktorý Zlatým Moravciam
robí skvelú reklamu a oplýva
širokou Požitavskou futbalovou
akadémiou, široko-ďaleko najväčšou mládežníckou športovou
organizáciou. Technickému riaditeľovi najlepšieho futbalového
klubu v kraji záleží aj na rodnom
meste, preto s číslom 2 v prvom
volebnom obvode kandiduje na
poslanca v Zlatých Moravciach.
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Voľby sú za dverami, volíme si predstaviteľov
krajov aj miest a obcí naraz
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022.

Čo čaká voliča
Volič je povinný po príchode
do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu
alebo dokladu o pobyte pre
cudzinca.
Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku
opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce (mesta) a dva
hlasovacie lístky s modrými pruhmi - jeden hlasovací
lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja
a jeden hlasovací lístok pre
voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom okrsková
volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá
voličovi prázdnu bielu obálku

Ako krúžkovať
Na hlasovacom lístku pre
voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko
poradových čísiel kandidátov,
koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode
zvolených (počet poslancov,
ktorý sa volí vo volebnom

obvode je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre
voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích
lístkov vloží volič do modrej
obálky hlasovací lístok pre
voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu
samosprávneho kraja.
Na hlasovacom lístku pre
voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať
(pokračovanie na str. 22)

TP223021567

Voľby do orgánov územnej
samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Predseda
Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím č.
209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do
20.00 h.
Vo voľbách si zvolíme
nových predsedov VÚC
a poslancov zastupiteľstiev
samosprávnych krajov. Podľa nových pravidiel bude za
predsedu kraja zvolený ten
kandidát, ktorý získal najviac
platných hlasov. Voliči si županov, ako aj poslancov zastupiteľstiev samosprávnych
krajov zvolia na štyri roky.
Volič môže voliť len v obci
svojho trvalého pobytu vo
volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný.

opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce (mesta) a dva
biele hlasovacie lístky - jeden
hlasovací lístok pre voľby do
obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací
lístok pre voľby starostu obce
(primátora mesta).
Prevzatie hlasovacích lístkov
a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Objednávateľ: SMER - sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava, IČO: 31801242, Dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253
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najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených
(počet poslancov, ktorý sa
volí vo volebnom obvode
je uvedený na hlasovacom
lístku).
Na hlasovacom lístku pre
voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do
bielej obálky hlasovací lístok
pre voľby do obecného

VOĽBY
(mestského) zastupiteľstva
a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora
mesta).
Ak volič vloží hlasovací
lístok do nesprávnej obálky,
je takýto hlasovací lístok neplatný.
Na požiadanie voliča mu
okrsková volebná komisia
vydá za nesprávne upravené
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na
odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Nemôžete prísť? Požiadajte o asistenciu
Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre
zdravotné postihnutie alebo
preto, že nemôže čítať alebo
písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov inú spôsobilú osobu,

volby (Zdroj: SME)

aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok
a vložila do obálky. Obidve
osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen
okrskovej volebnej komisie
poučí o spôsobe hlasovania
a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy
a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu
volebnej korupcie. Členovia
okrskovej volebnej komisie
nesmú voličom upravovať
hlasovacie lístky.
Po opustení osobitného
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú
obálku do modrej schránky
na hlasovanie pre voľby do
orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej
schránky na hlasovanie pre
voľby do orgánov samosprávy obcí.
Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie
neplatné.
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Volič, ktorý nemôže pre
zdravotné postihnutie sám
vložiť obálku do volebnej
schránky, môže požiadať, aby
obálku do volebnej schránky
v jeho prítomnosti vložila iná
osoba, nie však člen okrskovej
volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky,
a to len v územnom obvode
volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Volič je povinný odložiť
nepoužité alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí
priestupku, za ktorý mu bude
uložená pokuta 33 eur.
www.minv.sk, sme.sk
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Objednávateľ: Milan Belica, Borovicová 533/4, 949 01 Nitra
Dodávateľ: COMUNITY, spol. s r.o., Medzilaborecká 25, Bratislava, IČO: 31323421

• Skúsený odborník
• Zodpovedný
hospodár
• Bezúhonný politik
Milan Belica
Kandidát, ktorý sa v tom vyzná

TP223021587

www.zupanbelica.sk
Objednávateľ: COMUNITY, spol. s r.o., Medzilaborecká 143/25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31323421, Dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253

Mimoriadna ponuka na predplatné
len pre vás, našich verných čitateľov
Z dôvodu prudkého rastu nákladov sme boli nútení od 1. októbra zvýšiť cenu regionálnych
novín MY v stánkoch a predajniach o 30 centov, z 1 eura na 1,30.
Pripravili sme pre vás mimoriadnu akciu na predplatné, kde do 31.10. sme ponechali pôvodnú
cenu a tým vám dali možnosť si predplatiť naše noviny s výraznou úsporou.
Stánkový predaj

Cena za ks predplatného
do 31.10.2022

Cena za ks predplatného
od 1.11.2022

1,30 eur

0,80 eur

1,00 eur

Cena na stánku
za rok

Cena pri kúpe
ročného predplatného
do 31. 10. 2022

Cena pri kúpe
ročného predplatného
od 1. 11. 2022

40 €

50 €

Senior 32 €

Senior 40 €

65 €

Mať predplatné sa oplatí:
ü ÚSPORA - za rok ušetríte viac ako 25 eur oproti bežnej cene v stánku
ü VARIABILITA - predplatné si viete zabezpečiť na požadované obdobie
– ročné, polročné, štvrťročné
ü BONUS - získate špeciálny kupón so zľavami, bonusmi v hodnote
viac ako 30 eur
ü POHODLIE - nikam nemusíte chodiť, noviny vám doručíme priamo domov

Objednávky predplatného vám vybavíme v redakciách, e-mailom: predplatne@petitpress.sk,
alebo telefonicky na čísle 02/323 77 777.
Ponuka na PREDPLATNÉ ZA PÔVODNÚ CENU platí pri úhrade predplatného do 31. októbra 2022.
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Superzemetrasenia trvali mesiace, dinosaury
nemali šancu
Po náraze nasledovali otrasy, ktoré trvali mesiace.
Vek dinosaurov bol už vtedy
na ústupe. Keď pred 66 miliónmi rokov narazilo do našej planéty zhruba desaťkilometrové teleso, len spečatilo
ich osud.
Našťastie... keďže dinosaury uvoľnili evolučnú cestu pre
menšie tvory, ktoré sa stali našimi predkami a nastúpil vek
cicavcov.
Nový výskum teraz naznačuje, že náraz jedného či dvoch
ohromných objektov do
Zeme mal aj ďalšie následky.
Boli nimi rozsiahle a veľké zemetrasenia, ktoré mohli podľa novej správy z konferencie
Americkej geologickej spoločnosti trvať týždne až mesiace.
Vedci odhadujú, že energia uvoľnená pri týchto megaotrasoch mohla byť až
50-tisíckrát väčšia, než pri

zemetrasení na Sumatre
v roku 2004 s magnitúdom 9,1.
Na začiatku tohto výskumu
pritom bola práca v teréne.
Výskumníci si na viacerých
miestach počnúc Kolumbiou
a Spojenými štátmi končiac
všimli, že sedimentárne vrstvy z čias nárazu planétky sú
akoby roztrasené.
To naznačovalo, že náraz
telesa nielenže vymrštil do
atmosféry veľké množstvo
hmoty, ktorá následne dopadla a vytvorila pozorovateľnú
hranicu na konci kriedy, táto
vrstva zároveň naznačovala,
že sa pôda mohla relatívne
dlho otriasať.
Špeciálne to naznačovali nálezy takzvaných tektitov a mikrotektitov, drobných kúskov prírodného
skla, ktoré vzniká pri náraze

mimozemského objektu do
našej planéty.
Podobné deformácie
a zlomy vykazovali aj pieskovcové sedimenty, ktoré boli pôvodne vyvrhnuté
z morského dna. Ich rozsah
pritom podľa vedcov hovorí,
že rozsiahle silné otrasy netrvali krátko, museli trvať možno až mesiace.
Nový výskum tak ukazuje, že planetárna katastrofa

spred 66 miliónov rokov mala
rôzne fázy. Náraz telesa zabil prakticky okamžite všetko v danom regióne, vyvolal
veľké vlny cunami, vyvrhnutý
materiál prekryl slnko a spôsobil rozsiahlu zmenu klímy.
Ohromné planetárne zemetrasenia trvajúce týždne
a mesiace len dokonali túto
skazu.
Tomáš Prokopčák

Estamp je spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou
komponentov v automobilovom priemysle.
Poďte a pridajte sa k nášmu tímu
ako operátori výroby!

Náplň
práce, právomoci
Estamp je spoločnosť,
ktorá sa zaoberá
komponentov
v automobilovom priemysle.
a
zodpovednosti:

výrobou

- Príprava materiálu potrebného na výrobu súčiastok
na strihacích linkách a automatických lisoch
- Obsluha lisovacích strojov, montážnych
Poď te a pridajte s a
strihacích
liniek
k anášmu
tím
u ako
-Operátor
Výstupná kontrola
výroby !
Zamestnanecké výhody, benefit:
- Udržiavanie poriadku na pracovisku
a dodržiavanie
V našej spoločnosti
máte
bezpečnostných pravidiel možnosť kariérneho rastu.
Prípadné
nadčasy
preplácame
v
práce, právomoci
a
-Náplň
Plnenie
úloh podľa
pokynov mzde
nadriadeného
za daný odpracovaný

Zamestnanecké výhody, beneﬁty:
V našej spoločnosti máte možnosť kariérneho rastu.
Prípadné nadčasy preplácame v mzde za daný odpracovaný mesiac.
Mzdové podmienky:
1 025 – 1 170 EUR/mesiac

mesiac.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.
Email: jana.sabikova@estamp.sk, Tel. kontakt: 037/692 83 59

- Príprava materiálu potrebného
na výrobu súčiastok na strihacích
Čo požadujeme:
linkách a automatických lisoch
- Stredoškolské vzdelanie bez
- Obsluha lisovacích strojov,
maturity alebo s maturitou
montážnych a strihacích liniek
- Manuálna zručnosť
- Výstupná kontrola
- Technické myslenie
- Udržiavanie poriadku na
 Mesačník
mesta Zlaté Moravce
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- Zdravotná 
spôsobilosť
na prácu
pracovisku
a dodržiavanie
v noci
bezpečnostných pravidiel
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V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!
email: jana.sabikova@estamp.sk
Tel. kontakt: 0376928359

TP223021582

zodpovednosti

Čo požadujeme:
- Stredoškolské vzdelanie bez maturity alebo s maturitou
- Manuálna zručnosť
- Technické myslenie
- Zdravotná spôsobilosť na prácu v noci

