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V tomto čísle:
Volebné
výsledky
Prehľad volebných výsledkov komunálnych volieb 2018
v Zlatých Moravciach. Výsledky voľby primátora a zoznam
zvolených poslancov do mestského zastupiteľstva.
Čítajte na strane 2

Rozhovor s
Dušanom Husárom
Staronového primátora Dušana Husára sme bližšie vyspovedali v rozhovore, v ktorom nám prezradil, aké pocity
v ňom vyvolalo suverénne víťazstvo a rozhovoril sa i o priebehu volebnej kampane.
Čítajte na strane 3

Nové parkovacie
miesta
Takmer sedemdesiat nových
parkovacích miest pribudlo na
časti Hviezdoslavovej ulice
v Zlatých Moravciach. Mesto
ich zriadilo vďaka pretvoreniu
obojsmernej miestnej komunikácie na jednosmerku.
Čítajte na strane 4

Vianočný príhovor
farára
Vstúpili sme do adventného
času, Vianoce nám už klopú na
dvere. Pri tejto príležitosti uverejňujeme vianočný príhovor
farára Zlatých Moraviec Petra
Štálnika.
Čítajte na strane 4

Dušan Husár

Staronový primátor a poslanci zložili sľuby
Mesto Zlaté Moravce má oficiálne nové vedenie. Staronový primátor Dušan Husár a novozvolený sedemnásťčlenný poslanecký zbor zložili verejne svoje sľuby.
Komunálne voľby sa na Slovensku konali v sobotu 10. novembra 2018. V tento deň Zlatomoravčania rozhodli, že naše
mesto povedie i naďalej primátor Dušan Husár. Spolu s ním
boli na nasledujúce štyri roky
zvolení aj sedemnásti poslanci.
Väčšia časť poslaneckého zboru
ostala nezmenená. Nových je
osem tvárí. Podrobné volebné
výsledky si môžete pozrieť v našom prehľade na strane 2.
Primátor a poslanci sa po voľbách verejne stretli po prvýkrát
na ustanovujúcom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa konalo vo štvrtok 22. novembra
2018 v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu.
Pred občanmi Zlatých Moraviec tu slávnostne zložili svoje
sľuby. Tento akt si prišli pozrieť
aj viacerí pozvaní hostia, medzi
ktorými bol napríklad poslanec

Národnej rady Slovenskej republiky a vicežupan Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry
či minister práce sociálnych vecí
a rodiny Ján Richter.
Sľub zložil ako prvý primátor,
po ňom nasledovali poslanci.
„Byť primátorom nášho mesta je
pre mňa veľká česť, vyznamenanie a ešte väčšia zodpovednosť.
Dôveru občanov si veľmi vážim
a urobím všetko preto, aby sa
mi podarilo naplniť všetky očakávania. Mojou úlohou ako primátora mesta bude zabezpečiť
rozvoj mesta a uľahčovať život
tam, kde je potrebná pomoc. Do
komunálnych volieb som vstúpil
s volebným programom, ktorým som si získal významnú
podporu občanov. K jeho naplneniu však budem potrebovať
spoluprácu, pomoc a porozumenie novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva,“
povedal Dušan Husár v rámci

svojho slávnostného príhovoru.
V závere zasadnutia primátor
predstavil svojho zástupcu, ktorým sa opätovne stal Marek Holub, poslanec za mestskú časť
Prílepy. Husár zároveň uviedol,
že Holuba poveruje za svojho
zástupcu v plnom rozsahu, čo
znamená, že v prípade jeho neprítomnosti disponuje viceprimátor všetkými právomocami
primátora. „Chcem poďakovať
za dôveru, ktorú má voči mne
primátor. Je to pre mňa záväzok
a povinnosť. Aj naďalej chcem
byť nápomocný pre mesto, jeho
občanov a pre mestský úrad,“
reagoval Holub na svoje vymenovanie do funkcie.
Celoslovenská volebná účasť
v komunálnych voľbách bola
podľa Štatistického úradu
Slovenskej republiky (ŠÚ SR)
48,67 %. V Zlatých Moravciach
bolo celkom 10 323 zapísaných
voličov. Viac ako polovica však
voliť nešla. Volebná účasť v našom meste bola podľa údajov
ŠÚ SR 42,69 %.
Peter Klimant
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Výsledky komunálnych volieb

Primátor mesta Zlaté Moravce
Politický subjekt alebo
nezávislý kandidát (NEKA)

Meno kandidáta
Dušan Husár

Počet platných hlasov

SMER- SD, SNS

Marta Balážová

3 268

nezávislá

621

Ivan Debnár

SaS, OĽaNO, KDH, OKS

439

Viliam Slávik

STS

32

Zoznam zvolených poslancov
Meno kandidáta

Politický subjekt alebo
nezávislý kandidát (NEKA)

Počet platných hlasov

Volebný obvod č.1
Ivona Vicianová

nezávislá

921

Marta Balážová

nezávislá

798

Pavol Petrovič

nezávislý

719

Ľuboš Orolín

nezávislý

552

Štefan Halgaš

SMER-SD

498

Marta Eckhardtová

SMER-SD

496

Denisa Uhrinová

nezávislá

823

Klaudia Ivanovičová

nezávislá

776

Ivan Madola

SMER-SD

678

Michal Cimmermann

nezávislý

578

Ida Ďurčeková

SMER-SD

560

Pavel Šepták

SMER-SD

464

Erich Borčin

SMER-SD

393

Stanislav Ivanovič

SMER-SD

384

Erika Kukučková

SMER-SD

380

SMER-SD

87

SMER-SD

176

Volebný obvod č.2

Volebný obvod č.3 (Chyzerovce)
Anna Pacalajová
Volebný obvod č.4 (Prílepy)
Marek Holub
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Rozhovor s primátorom Dušanom Husárom
Plánujete nejaké
výraznejšie zmeny oproti
predchádzajúcemu
volebnému obdobiu?

Dušan Husár
Dušan Husár bol v novembrových komunálnych
voľbách opätovne zvolený za primátora Zlatých Moraviec. Hlas mu odovzdalo viac ako 3 200 občanov. Takto
vysokú podporu sa v minulosti nepodarilo získať žiadnemu inému kandidátovi. Primátora Husára sme bližšie
vyspovedali v rozhovore, v ktorom nám prezradil, aké
pocity v ňom vyvolalo suverénne víťazstvo a rozhovoril
sa i o priebehu volebnej kampane.

Aké boli vaše prvotné
pocity po zverejnení
výsledkov?
Tie pocit y boli v prvom momente zmiešané.
Nechcel som tomu veriť, že
takýmto výsledkom som sa
stal primátorom mesta Zlaté Moravce. Za to musím
s veľkou pokorou poďakovať všetkým, ktorí boli voliť
a obzvlášť tým občanom,
ktorí dali hlas mne. K volebným výsledkom pristupujem s veľkým rešpektom.
Tento veľký počet voličov
bude, samozrejme, aj očakávať, aby sa ich hlasy prejavili do fungovania mesta,
do jeho výstavby, vzhľadu
a investícií, ktoré budeme
realizovať.

Dosiahli ste rekordný
volebný výsledok, aký
v našom meste ešte
nebol. Ako sa vám
to podľa vás podarilo?
Ten úspech nie je len
môj. Je to úspech aj bývalých poslancov. Tí vo veľmi krátkom čase po mojom prvom nástupe na

post primátora v roku 2016
pochopili, že chcem mesto
rozvíjať a mnohí z nich ma
po polroku začali vnímať
pozitívne. Naše predstavy
a investičné akcie, ktoré
sme dávali do zastupiteľstva, preto vždy podporili.
Takže je to taký spoločný
výsledok, ktorý ma veľmi
potešil a mala na ňom zásluhu aj väčšina poslancov
bývalého zastupiteľstva, za
čo im ďakujem.

Ako hodnotíte priebeh
volebnej kampane?
Zvolil som štandardnú
volebnú kampaň. Nenapádal som, nevšímal som
si svojich protikandidátov.
Venoval som sa čisto len
svojej kampani. Nechcem
nejako bližšie komentovať
priebeh volebnej kampane, pretože asi som zvolil dobrú taktiku, sústredil som sa na veci, ktoré
sa nám podarilo urobiť
a žiadnym spôsobom som
sa k protikandidátom nevyjadroval a nehodnotil som
ich kampaň.

Tá dôvera ľudí zaväzuje
mňa a aj môj tím k tomu,
aby sme pokračovali ďalej
v rozvoji nášho mesta. Blahoželám poslancom staronovým, ktorí boli dva a pol
roka so mnou v predchádzajúcom volebnom období a opätovne boli zvolení. Určite v najbliž šej
dobe začneme spolu komunikovať. Samozrejme,
budem v ychádzať z môjho volebného programu.
Pokiaľ niek torí poslanci
mali vo svojom volebnom

programe nejaké vlastné
priority, tak nebránime sa
podporiť ich.

Čo by ste odkázali na
záver našim občanom?
Chcel by som všetkým Zlatomoravčanom popriať aj trošku
trpezlivosti, pretože táto práca je aj o trpezlivosti. Projekty treba pripraviť a následne
realizovať. Chcem poďakovať
všetkým, ktorí prišli k volebným urnám. Obzvlášť tým,
ktorí volili mňa. Nezabúdam
ani na tých, ktorí ma nevolili,
pretože aj pre nich budeme
pracovať.
Peter Klimant

Vážení Zlatomoravčania,
v mene celého kolektívu Mestského úradu,
všetkých zamestnancov mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva
Vám želám príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a do Nového roka 2019
Vám prajem najmä pevné zdravie,
kopec šťastia, veľa Božieho požehnania,
nech sa Vám darí v pracovnom
aj osobnom živote.

Požehnané a veselé Vianoce!
PaedDr. Dušan Husár,
Primátor mesta Zlaté Moravce
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Časť Hviezdoslavovej sa zmenila na jednosmerku,
pribudli desiatky parkovacích miest
Takmer sedemdesiat nových parkovacích miest pribudlo na časti Hviezdoslavovej ulice v Zlatých Moravciach. Mesto ich zriadilo vďaka pretvoreniu obojsmernej
miestnej komunikácie na jednosmerku.
K zmene došlo na základe
požiadavky zo strany obyvateľov danej lokality i zo strany mužov zákona. Magistrát evidoval hneď niekoľko
upozornení od záchranných
zložiek, štátnej a mestskej
polície, ktoré sa sťažovali na
zhoršenú prejazdnosť vozidiel na úseku pri obytných
domoch na Hviezdoslavovej 2,4,8,10,12,14,16,18,20 a 22
z dôvodu nesprávneho parkovania áut. Vodiči tu podľa
radnice svojím parkovaním
neustále porušovali zákon

o cestnej premávke. Bežne
vraj stáli v protismere a nenechávali dostatočne voľnú šírku
na vozovke, ktorá je potrebná
pre obojsmernú premávku.
Samospráva preto na spomínanom úseku pristúpila
k realizácii radikálnej zmeny
organizácie cestnej premávky
– cesta tu bola zjednosmernená. Zmena sa uskutočnila v polovici novembra 2018
spoločnosťou LEMUS, s.r.o.
Nitra v spolupráci s Technickými službami mesta a zlatomoravskou mestskou políciou.

Hviezdoslavova ulica
„Úpravou organizácie dopravy sa zvýšila najmä bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky v danej lokalite,
pribudlo 68 nových parkovacích miest, z toho kolmé státie má 40 parkovacích miest
a pozdĺžne státie má 28 parkovacích miest. Vytvorené sú
v zmysle platných zákonov

a príslušných technických
noriem,“ uviedol Emil Hudák,
referent dopravy a technickej
infraštruktúry na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach.
Dopravná zmena je pre vodičov jasne vyznačená trvalým
dopravným značením v zmysle zákona.
Peter Klimant

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Základnej
škole Robotnícka
V Základnej škole (ZŠ) Robotnícka v Zlatých Moravciach
prebieha v týchto dňoch rozsiahla rekonštrukcia sociálnych zariadení. Mesto na ňu vyčlenilo takmer 60-tisíc eur.

ZŠ Robotnícka
Ide o kompletnú rekonštrukciu na prvom a druhom poschodí školy, ktorá
v sebe zahŕňa výmenu umývadiel a toaliet, zabezpečenie prívodu teplej vody do

sociálnych zariadení, novú
elektroinštaláciu, výmenu
obkladov a vymaľovanie
stien.
Tieto oprav y boli potrebné, nakoľko pôvodné

záchody a kúpeľne mali už
viaceré závažné nedostatky.
„Boli poškodené kabínky, ich
dvierka sa väčšinou nedali
zatvárať, steny boli olúpané,
niektoré umývadlá pretekali.
Bolo to celé v dosť zlom stave,“ opisuje riaditeľka školy
Jana Dudášová. Požiadavka na rekonštrukciu prišla aj
zo strany rodičov detí a rady
školy.
Stavebné práce sa začali
koncom októbra a potrvať
by mali do polovici decembra. Projekt sa realizuje za
bežného chodu školy, vyučovanie by to nemalo nijako
ovplyvniť. „Museli sme triedy presťahovať do náhradných priestorov, budeme

trošku obmedzení priestorovo, ale všetko sa zvládne,“
hovorí riaditeľka.
Rekonštrukcia je plne
hradená z rozpočtu nášho
mesta, ktoré je zriaďovateľom tejto školy. Celkovo sa
na ňu dá 58 550 eur.
Budova ZŠ Robotnícka má
približne tridsať rokov. Doposiaľ sa tu ešte nikdy nerealizovala takáto rozsiahla
rekonštrukcia. „Sme veľmi
vďační mestu za to, že nám
umožnilo zrekonštruovať
naše sociálne zariadenia,“
povedala na záver Dudášová.

Peter Klimant
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Nové multifunkčné ihrisko v Prílepoch
Obyvatelia mestskej časti Prílepy dostanú pekný vianočný darček. V miestnom parku vyrastá nové multifunkčné ihrisko. Mesto naň vyčlenilo 50-tisíc eur.
V Prílepoch bol už dlhé roky
dopyt po mieste, kam by mohli
deti aj dospelí chodiť pravidelne športovať. Futbalové ihrisko tu chýbalo. Loptové hry sa
mohli hrať len v parku na tráve. Mesto sa preto rozhodlo
vec konečne riešiť. Zo svojho
rezervného fondu vyčlenilo
50-tisíc eur určených na vybudovanie nového multifunkčného ihriska.
S jeho výstavbou sa začalo
v miestnom parku v prvej polovici októbra 2018. Dobudované by malo byť začiatkom
januára 2019. Jeho hlavné využitie bude na futbal, tenis,
volejbal, nohejbal a iné športy. Prílepčania tu budú môcť

športovať bezplatne, bude ale
nutné dodržiavať prevádzkový
poriadok.
Veľkou výhodou ihriska je,
že sa nachádza v blízkosti materskej školy. „Veľmi pozitívne
hodnotím, že si deti z tejto
školy v rámci svojich vzdelávacích aktivít môžu v bezpečnom prostredí zašportovať na
tomto peknom ihrisku,“ povedal spokojný primátor Dušan
Husár.
Obyvatelia žijúci v blízkosti
parku sa nemusia obávať žiadneho nadmerného hluku. Na
ihrisku totiž nie sú bežné mantinely, ktoré môžu byť pri kontakte s loptou hlučné. Miesto nich
je ihrisko obkolesené sitami.

Nová kamera
Aby sa zamedzilo prípadnému
poškodzovaniu ihriska vandalmi,
mesto osadilo na budove prílepského kultúrneho domu novú
bezpečnostnú kameru. Tá je priamo napojená na zlatomoravskú
mestskú políciu. „V prípade nejakého vyčíňania vandalov budú
môcť príslušníci mestskej polície
pohotovo reagovať a včas zakročiť,“ hovorí primátor.

Kamera aj s potrebným príslušenstvom, dodaním a montážou stála 16 788 eur. Samospráva túto čiastku neplatila
sama. Projekt bol finančne
podporený Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky,
ktoré poskytlo dotáciu vo výške 10 000 eur.

Peter Klimant

V MŠ Kalinčiakova sa realizuje rekonštrukcia,
škôlke sa zvýši kapacita
V Materskej škole Kalinčiakova je v týchto dňoch rušno.
Prebieha tu rozsiahla rekonštrukcia spojená s novou výstavbou, vďaka ktorej dôjde k rozšíreniu kapacity škôlky.
Samospráva na tento účel získala nenávratný finančný
príspevok vo výške viac ako 360-tisíc eur.

Prebiehajúca rekonštrukcia v MŠ Kalinčiakova.
Dotácia bola mestu schválená z Integrovaného regionálneho operačného programu pre projekt „Zvýšenie
energetickej hospodárnosti
a skvalitnenie vzdelávania

detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce.“ Ide o čiastku
361 270 eur. Projekt je spolufinancovaný piatimi percentami zo strany mesta, čo činí
19 014 eur. Celá rekonštrukcia

tak vyjde na sumu 380 284
eur.
Stavebné práce na škôlke
sa začali 18. októbra 2018.
Podľa zmluvy so stavebníkom by mali byť ukončené
najneskôr do dvoch mesiacov od tohto termínu. Do
Vianoc by tak mal stavebný
ruch nadobro ustáť. Vyučovací proces by podľa vedenia
školy nemal byť v tomto čase
nijako ovplyvnený.
Celý projekt má tri hlavné a dve podporné aktivity. K tým hlavným patrí
prístavba novej triedy a rekonštrukcia zdravotechniky, vďaka čomu bude môcť
škôlka zvýšiť svoju kapacitu
o 10 až 15 detí a už v existujúcich priestoroch budú
zrekonštruované sociálne

zariadenia. Dôjde aj k zvýšeniu energetickej účinnosti škôlky, čo sa má dosiahnuť výmenou starých okien
a dverí za moderné plastové. Treťou hlavnou aktivitou
bude obstaranie nového
materiálno-technického vybavenia. „K podporným aktivitám, ktoré budeme realizovať, patrí riadenie projektu
a informovanosť a komunikácia,“ dodáva magistrát.
Materská škola Kalinčiakova
má už takmer 50 rokov a doposiaľ do nej boli vložené
len čiastkové investície. Aktuálne sa v škôlke nachádza
sedem tried, ktoré dokopy
navštevuje 136 detí.

Peter Klimant
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Nové dvere na Dome smútku  
Dom smútku na cintoríne v Zlatých Moravciach dostal
nové dvere. O ich osadenie sa postarali Technické služby
mesta, ktoré výmenu realizovali zo svojich vlastných finančných prostriedkov.

Vchod do Domu smútku.

Dvere boli osadené koncom
októbra 2018, pred Sviatkom
všetkých svätých. Celkovo
šlo o troje dvere – dvoje veľké vchodové a jedny menšie,
ktoré slúžia ako vstup do zvonici. Tá je taktiež súčasťou budovy.
Pôvodné dvere mali viac ako
päťdesiat rokov, čo aj zodpovedalo ich stavu. „Boli už popraskané, drevo bolo prehnité
a prefukovalo cez ne,“ opisuje
Ján Korista, zastupujúci riaditeľ Technických služieb mesta.
Ako ďalej uviedol, nové dvere sú bezpečnostné plastové,

z vonkajšej strany je imitácia
dreva a z vnútornej sú bielej
farby. Ich zakúpenie a osadenie vyšlo na 4 758 eur. Táto
suma bola celá uhradená
z rozpočtu Technických služieb.
Ide o ďalšiu investíciu, ktorú
tento mestský podnik zrealizoval v poslednom období na
pôde zlatomoravského cintorína. Na prelome leta a jesene
tu napríklad osadili nové pitné
fontány, ktoré taktiež hradili
zo svojho vlastného rozpočtu.
Peter Klimant

Tri nemocnice v Nitrianskom kraji vyzbierali pre
ľudí v núdzi 900 kg šatstva
Počas celého novembra sa konala vianočná zbierka
šatstva, ktorá má za cieľ pomôcť ľuďom priamo v regióne. Prioritne bola určená pre zdravotníckych pracovníkov a ich rodiny v Nemocnici Levice, Nemocnici Komárno
a Nemocnici Zlaté Moravce, ale v tomto roku vo veľkej
miere oslovila aj širokú verejnosť.
V Nemocnici Levice zdravotníci vyzbierali počas posledných 30 dní viac ako 200
kilogramov šatstva. To poputuje priamo do charitatívneho
spolku Miesto v dome v Leviciach. Nemocnica Zlaté Moravce prispela približne 250
kilogramami odevov pre azylový dom pre bezdomovcov
v Nitre. Nemocnica Komárno
zhromaždila viac ako 450 kilogramov oblečenia a potrieb,
ktoré bude darované viacerým humanitárnym organizácia na juhu Slovenska.
„Charitatívna akcia s participáciou nemocníc si získala
dôveru medzi ľuďmi, nielen
preto, že pomáha najzraniteľnejším osobám, ale je aj

príkladom spoločenskej zodpovednosti zdravotníckych
zariadení. Táto kampaň už
dokázala pomôcť tisícom ľudí
a má nespochybniteľný význam ju každoročne organizovať,“ zdôvodnila Iveta Chreneková, predsedníčka správnej
rady NADÁCIE AGEL.
Prerozdeľovanie zbierky pre
núdznych ľudí priamo v regiónoch zabezpečuje nadácia každý rok v čoraz širšom
meradle. Okrem šatstva nosia
ľudia do nemocnícrôzne veci,
zdravotníci v tomto roku prijali
napríklad televízor, mikrovlnnú rúru, plné tašky lega, celé
výbavičky pre bábätká a stovky párov topánok. Nechýbali
športové potreby v podobe

hokejok, futbalové lopty a tenisová raketa. Osobitne veľkú časť zbierky tvoria veci pre
deti. Veľa dobrých ľudí dokáže
priniesť i novú hračku zabalenú ako vianočný darček.
Vianočná zbierka šatstva
je v poradí treťou zbierkou,
ktorú organizuje NADÁCIA
AGEL v spolupráci s humanitárnymi a charitatívnymi

organizáciami na Slovensku.
Od prvého do tridsiateho novembra sa do nej zapojilo deväť nemocníc a podarilo sa im
vyzbierať spolu viac ako jeden
a pol tony šatstva a iných potrieb.

Alžbeta Sívá,
hovorkyňa spoločnosti AGEL
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Pravé vianočné svetlo:
Príhovor zlatomoravského farára

Peter Štálnik
Počas týchto dní zaiste dostanete viacero vianočných pozdravov. Určite mi dáte za pravdu, že
keď zoberiete do rúk vianočnú pohľadnicu, najskôr
si pozriete, kto ju poslal,
v rýchlosti si prečítate obsah a viac jej nevenujete
väčšiu pozornosť. Možno
iba vtedy, ak na nej je niečo výnimočné. Mňa upútala
pohľadnica, na ktorej boli
tieto slová: „Keď dom ozdobí láska, všetky ozdoby sú
druhoradé.“ Tieto slová vyjadrujú veľmi hlbokú pravdu. Buďme úprimní, každý
dom v týchto dňoch žiari
vianočnou výzdobou, ale je
aj v každom dome skutočná vianočná radosť? Áno,
je pravdou, že atmosféru
Vianoc tvorí vianočná výzdoba – osvetlené stromčeky, betlehemy, darčeky,
čo je pekné a dôležité. Ale
pravdou je i to, že to všetko má zmysel len vtedy, ak
nám to pomôže nanovo sa

ešte viac otvoriť pre najväčší dar – Dieťa v jasliach.
Sv. apoštol Ján opísal narodenie Spasiteľa týmito slovami: „Pravé svetlo, ktoré
osvecuje každého človeka,
prišlo na svet.“ Vzápätí na
to pripomína smutnú pravdu, ktorá sa týka mnohých:
„Prišlo k svojim a vlastní ho
neprijali.“ Cirkev zámerne
dáva čítať túto stať práve
na Vianoce, lebo keby sme
v tento tak dôležitý sviatok
počuli o narodení Pána Ježiša, uspokojili by sme sa, to
poznáme, ale pri počúvaní
tejto state evanjelia treba
premýšľať a nielen premýšľať, ale aj nadchnúť sa pre
to, čo je najdôležitejšie počas Vianoc a to je rozhodnutie prijať Krista ako pravé
svetlo. Vráťme sa k spomínaným slovám: „Keď dom
ozdobí láska, všetky ozdoby
sú druhoradé.“ Koľko by sa
o tom dalo rozprávať príbehov. Iste medzi ne patrí
i tento.

Rozpráva starší pán,
ktorý bol po druhej svetovej vojne poštárom. Prišiel o rodičov, zostal sám,
svet bol pre neho nešťastným miestom, všetko sa
mu zdalo márne. „Raz som
triedil listy a našiel som
obálku bez adresy. Keď
som ju otvoril, vo vnútri
bolo detskou rukou napísané: „Milý Ježiško, prosím ťa, dones mi koníka.
Daj mi ho do kôlne vedľa
krčmy, kde bývame, aby
mi ho nikto neodniesol.
Môže byť aj drevený.“ Nemal som vtedy veľa peňazí, ale na druhý deň som
išiel a kúpil koníka, dal
som ho do škatule a odniesol do kôlne neďaleko
krčmy. Potom som si sadol
do krčmy a čakal. Pri okne
som presedel celé popoludnie.
Večer po zotmení sa na
malom dvore otvorili dvere. Vyšiel chlapec a vedľa neho anjel – tak sa mi
vtedy zdalo – vysoká svetlovlasá dievčina v bielych
šatách. Chlapec, ktor ý
viedol dievčinu, zvýskol:
„Povedal som ti, ver mi, je
to tak.“ Vzal škatuľu a odchádzali. Nikdy som nemal
taký zážitok z vykonania
dobrého skutku. Keď som
na štedrý večer zaspával,
vo sne sa mi premietal
„svetlovlasý anjel“ a ten
sen ma pustil až na svitaní.
Keď poštár rozprával príbeh, otvorili sa dvere a do
miestnosti vstúpila starká
s koláčmi a on pokračoval:
„Pozrite, celé Vianoce som

sa vtedy potĺkal okolo tej
kôlne, až som sa dočkal
anjela. Navzdory všetkej
plachosti sa mi podarilo
zoznámiť sa s ním. S tým
anjelom žijem už päťdesiat rokov a musím povedať, že nikdy som nedostal
krajší vianočný darček. Môj
malý švagor dostal koníka a ja som dostal anjela,
ktorý sa stal mojou manželkou. Keď nad tým po
toľkých rokoch premýšľam, hovorím si. Človek
najprv musí inému splniť
sen, aby sa potom splnil
ten jeho. Tento tajomný
zákon môže byť aj našou
cestou: iba ak splníš niekomu sen, podarí sa, aby
sa splnil aj ten tvoj. Iba ak
láskou ozdobíš život iného človeka, potom aj ty
budeš účastníkom tých
dobier, ktoré Boh dáva
svetu vo svojom novonarodenom Synovi.
Prajme si, aby Láska, ktorá sa narodila v Betleheme naplnila život každého
jedného z nás. Touto Láskou ozdobme naše príbytky, ale predovšetkým naše
srdcia. Prajem Vám, aby
v každom dome, v každej
rodine bola nielen vianočná výzdoba, bolo nielen
elektrické svetlo, ale aby
v každom dome, v každej
rodine bolo to najdôležitejšie svetlo, svetlo Božej
lásky. Lebo „pravé svetlo,
ktoré osvecuje každého
človeka, prišlo na svet.“
Peter Štálnik,
farár
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Populárna kniha sa dočkala druhého vydania
Zlatomoravčan Pavol Pečadný vydal koncom roka 2017
knihu pod názvom – Zlaté Moravce kedysi a dnes. Tá je
v súčasnosti už vypredaná. Pre veľký záujem sa ju však
autor rozhodol vydať znova. Druhé vydanie je doplnené o nové strany.
Celkovo je nov ých až
osemnásť strán, čím má
druhé vydanie dokopy 128
strán. Do predaja prichádza práve v týchto dňoch.
Zakúpiť si ju budete môcť
v zlatomoravských kníhkupectvách, v kancelárii
Mestského strediska kultúry
a športu, prípadne v Mestskom múzeu.
Publikácia Zlaté Moravce kedysi a dnes podáva
svedectvo o živote v Zlatých Moravciach, najmä
v uplynulých päťdesiat rokov. „Zachytáva nielen slovom, ale aj obrazom jeho

architektúru – súčasnú i socialistickú, časy legendárnej fabriky Calex či výstavbu ZDA. Prehľad záberov
Moraviec zo 60. – 70. rokov
ukazuje súčasnej generácii
niekdajšiu podobu mesta,“
hovorí Pavol Pečadný.
Aby sa čitateľ pri dobových záberoch ľahšie orientoval, ku každej historickej
fotografii je pripojený i záber súčasného stavu daného miesta. Jednotlivé
strany sú spestrené dobovými reklamami, ktoré autor prevzal zo zápalkových
škatuliek.

Informácie uverejnené
v knihe sú čerpané najmä
z rozprávania starých rodákov zo Zlatých Moraviec
a z mestskej kroniky. Historické fotografie sú zozbierané zo súkromných
a štátnych archívov „Kniha
je určená pre starších ľudí

– pamätníkov, ktorí si chcú
obnoviť svoje spomienky.
Zároveň je však aj pre mladých ľudí, aby videli, ako
naše mesto vyzeralo kedysi,“ dodáva Pečadný.

Peter Klimant

100 rokov Československa – prednáška v knižnici
Rok 2018 je rokom dvoch významných historických výročí. Pripomenuli sme si 100. výročie ukončenia 1. svetovej
vojny a 100. výročie vzniku Československej republiky.

Mestská knižnica uskutočnila dňa 29. októbra 2018
prednášku ako spomienku
na tieto významné historické udalosti. Pozvanie do
knižnice prijal pán Miroslav

Pius, regionálny spisovateľ,
ktorý sa prihováral študentom 2. ročníkov Obchodnej
akadémie v Zlatých Moravciach.
Ťažisko tvorby pána Piusa

spočíva v literatúre faktu.
Hoci sa venuje najmä regionálnym dejinám, žiadna téma z histórie mu nie
je cudzia. Počas prednášky
rozprával o vzťahoch Čechov a Slovákov pred r.
1914, o udalostiach 1. svetovej vojny, rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku
Československa.
Zdôraznil dôležitosť Clevelandskej a Pittsburskej
dohody, upozornil na kľúčové postavy spájajúce sa
so vznikom ČSR, ako boli
prvý prezident T.G. Masaryk či generál M.R. Štefánik
a pripomenul významné
dátumy – Deň vzniku Československej republiky (28.
10. 1918) a podpísanie Deklarácie slovenského národa
v Martine (30. 10. 1918).

Pán Pius priblížil študentom aj osudy československých legionárov, ktorí sa
so zbraňou v ruke zaslúžili
o vznik Československa. Záver prednášky patril rozprávaniu o československom legionárovi Jozefovi Uhrinovi
z Nemčinian, o jeho pobyte
v ruskom zajatí, v československých légiách i o návrate
domov do vlasti.
Veríme, že toto spomienkové podujatie prispelo
k tomu, aby mladá generácia nezabúdala na dôležité
obdobia našej histórie. Aj touto cestou by sme sa chceli pánovi Piusovi poďakovať
za poučné rozprávanie a zaželať mu veľa zdravia a tvorivých síl pri písaní nových
zaujímavých publikácií.
Alena Malá
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Klenoty spod Slovenskej brány
Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre otvorilo dňa 12.
novembra 2018 výstavu ľudového odievania a tradičnej
kultúry života obyvateľov Kozároviec od polovice 19.
storočia až po súčasnosť.
Ľudové tradície v Kozárovciach sú mimoriadne bohaté.
Obec symbolizuje množstvo
folklórnych a speváckych súborov, ktoré úspešne propagujú krásu folklóru doma
a v zahraničí. Uchovávaním
tohto krásneho bohatstva našich otcov a materí prinášajú
radosť všetkým milovníkom
starých slovenských ľudových
tradícií.

Vzácna zbierka
Dávida Hudeca
Výstava kozárovských krojov a súčastí ľudových odevov
v Zlatých Moravciach predstavuje vzácnu zbierku etnografa Dávida Hudeca z Kozároviec, ktoré získal darom

od vďačných ľudí po svojich
predkoch. Autor výstavy sa
začal venovať ľudovej kultúre
a krojom už počas pôsobenia
v Detskom folklórnom súbore
Vretienko a neskôr popri štúdiu na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre. Staré ľudové
kroje dlhé roky uchovávané
v truhliciach ho natoľko očarili,
že ich nielen začal zbierať, ale
i opravovať a šiť.

Jedinečný
svadobný kroj
Vkusne naaranžovaná expozícia výstavy je zaujímavá a je
ukážkou tradičnej dedinskej
izby so stolom s tkaným obrusom, za ktorým sa schádzala
celá rodina a posteľ s tkanými

duchnami a vankúšmi. Kozárovčania sa kedysi odievali
do šiat väčšinou z konopného plátna, ktoré niesli typické znaky tekovského kroja
skromne zdobené výšivkou.
Ženy skrášľovala sukňa, živôtik a zástera. Cez prsia si uväzovali šatku a na hlave nosili
čepiec. Ku klenotom muzeálnej zbierky ľudového odievania okrem prezentácie
krásnych ženských čepcov,

farbiarskych ženských sukní a množstva hodvábnych
ručníkov a tkanín patrí aj svadobný kroj a svadobná parta
z roku 1906. Mužský ľudový
odev prezentujú najmä košele
so širokými rukávmi, plátenné gate, rajtky a vyšívané náprsenky. Výstava ľudového
odievania v Kozárovciach potrvá do 15. januára 2019.
Anton Kaiser

Páračky v Mestskom múzeu
V predvianočnom čase, keď z dní čoraz viac ubúda
a noci sa predlžujú, organizujú sa rôzne kultúrne podujatia, ku ktorým patria aj páračky. Tieto staré slovenské
ľudové tradície nám oživujú svojimi vystúpeniami spevácke a folklórne súbory, aby sme si ich s úctou pripomínali a z nášho života sa nevytrácali.

Dňa 22. novembra 2018 na
4. ročníku Páračiek v Mestskom múzeu v Zlatých

Moravciach lektorka múzea pani Viera Tomová privítala členov Občianskeho

združenia Babička, žiakov zo
ZŠ Mojmírova, ZŠ Robotnícka
a Špeciálnej základnej školy,
s ktorými si pobesedovala
o zaužívaných zvyklostiach
a obyčajoch pri páraní peria.
V rámci výchovno-vzdelávacieho programu múzea si
v dopoludňajších hodinách
žiaci vyskúšali aj páranie peria
naživo. V popoludňajších hodinách sa podujatia zúčastnil
aj riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre Mgr. Anton Števko s manželkou a milovníci
ľudovej kultúry. Pán Števko
porozprával návštevníkom
o krásnom jesennom zvyku
páračiek, kedysi významnej
spoločenskej udalosti, ktorú
poznáme už iba z rozprávania
našich starých rodičov.

Ľudová tradícia
páračiek
Vo všeobecnosti je známe,
že páračky začínali v novembri po ukončení poľných prác
a trvali až do vyprázdnenia zásob alebo aj celú zimu. Perie sa
driapalo počas dlhých zimných
večerov do chystanej výbavy
vankúšov a perín pre dcéru,
nevestu alebo pred krstinami,
čo nebola ľahká robota. Preto sa husi dobre vykrmovali
a šklbali viackrát do roka, aby
peria bolo dostatok a starostlivo sa zbieralo a ukladalo do
komory. Driapanie peria bola
piplavá a zdĺhavá práca. Ženy
usadané za stolom odtrhávali
páperie z kostrniek pier, ktoré
sa odkladali pre ďalšie využitie.
(pokračovanie na str. 10)
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Páračky v Mestskom múzeu
(pokračovanie zo str. 9)
Predvianočné obdobie je magickým časom kúziel a čarov
ako stvorené pre páračky. Ľudová tradícia páračiek na dedinách
sa nezaobišla bez zábavy, kde sa
stretávali ľudia pri hudbe a speve až do neskorých večerných
hodín. Na páračkách si ženy rozprávali rôzne žartovné, strašidelné a tajomné príbehy. Dobrú

náladu na páračkách vytvárali
aj mládenci, ktorí neskoro v noci
chodili za dievkami a odprevádzali ich domov. Súčasťou páračiek bolo aj pohostenie, ktorým
gazdiná každého odmenila za
vykonanú prácu.

Ako za starých čias
Na páračkách v zlatomoravskom múzeu bolo aj tohto

roku veselo. Z bývalého kaštieľa rodiny Migazzi sa rozliehal
krásny spev členov Občianskeho združenia Babička pod
vedením Mariany Bencovej za
doprovodu harmonikára Rudolfa Partla a jeho muzeálnymi priestormi poletovalo perie
ako za starých čias.
Na záver sa pani Viera Tomová poďakovala členom Občianskeho združenia Babička
a organizátorom kultúrneho

December 2018

podujatia za vytvorenie príjemnej atmosféry predvianočného popoludnia. Nechýbalo ani pohostenie z domácich
kuchynských produktov,
mastný chlieb s cibuľou, ktoré pre návštevníkov pripravili
Ivana Valkovičová, Heda Hroncová, Štefan Doskoč a gazdinky z Občianskeho združenia
Babička.
Anton Kaiser

Stáž podnikateľov pre rozvoj vidieka v Poľsku
Aj v tomto školskom roku Stredná odborná škola
polytechnická pokračuje v medzinárodnom projekte
„Stáž podnikateľov pre rozvoj vidieka v Poľsku“ v rámci programu Erasmus+ v kategórii KA102 – Mobilita
učiacich sa a zamestnancov v OVP. Partnerskou školou
je Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki v Pszczyne v Poľskej republike.
V dňoch 16. 9. – 6. 10. 2018
sa uskutočnila 2. mobilita
šiestich vybraných žiakov 4.
ročníka a jednej absolventky
študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka, cieľom
ktorej bola trojtýždňová odborná prax. Spolu s nimi vycestovali majstri odborného
výcviku Mgr. Miloš Toman
a Bc. Vladimír Dekan.
Hostiteľská škola prostredníctvom agentúry MTT-PeJoh v Pszczyne zabezpečila pre žiakov takisto ako v 1.
mobilite tri atraktívne pracoviská so zameraním na využitie regionálnych tradícií
v malom podnikaní na vidieku. Išlo konkrétne o Záhradníctvo Henryk Szot so
špecializáciou na pestovanie a predaj črepníkových
rastlín, trvaliek a vresu, kde
sa žiaci zdokonalili v pestovaní sezónnych a lokálnych
okrasných rastlín. V Centre
záhradníctva a záhradnej architektúry Kapias so špecializáciou na tvorbu a úpravu

rôznych typov záhrad získavali poznatky v oblasti tvorby a úprav zelene na vidieku. V hoteli Karczma Kuban
si v práci na recepcii precvičili komunikáciu v priamom
kontakte s klientmi. Poobede
a cez víkendy navštevovali
kultúrne a historické pamiatky nielen v samotnom meste
Pszczyna, ale aj v jeho okolí.
V rámci monitorovacej
cesty navštívil jednotlivé
pracoviská aj riaditeľ školy
Ing. Ján Solčiansky. S potešením si vypočul slová chvály a pozitívne hodnotenia od
mentorov, ktorí vyzdvihli šikovnosť a pracovitosť našich
žiakov.

Zápisky z denníkov
A čo napísali samotní študenti vo svojich pracovných
denníkoch?
Terézia: „V Poľsku sa mi naozaj páčilo. Prístup všetkých,
ktorí sa nám venovali bol úplne úžasný – snažili sa využiť
každú voľnú sekundu na to,

aby nám niečo ukázali. Poľsko je pred nami v prístupe
k pamiatkam – sú naozaj udržiavané a prístupné aj s výkladom. V hoteli Karczma
Kuban bolo super – všetko
sme rýchlo spravili, až sa nám
smiali, že si nevieme robotu
šetriť.“
Andrea: „V záhradníctve
Szot boli krásne skleníky, krásne kvety a príjemné prostredie. Snažím sa zapamätať si
čo najviac, lebo mám z toho
robiť maturitnú prácu.“
Lenka: „Práca v záhradníctve bola úžasná a ľudia boli
veľmi milí. Naučila som sa
veľa nových vecí. Po práci

v záhradnom centre Kapias
som bola unavená, ale aj
hrdá, pretože nás tam chválili. Okrem práce sme mali rôzne výlety. Boli sme v koncentračnom tábore Osvienčim.
Mala so tam veľa zmiešaných
pocitov. Smutné, nahnevané
a pocity ľútosti…“
Bibiána: „Čo sa mi páčilo?
Nemožné opísať len pár vetami, boli to predsa tri týždne!“
Nikola: „V soľnej bani Wielička to bolo úžasné! Chodí tam
7000 ľudí denne!“

Mgr. Jindra Kanyicsková,
Mgr. Barbora Podskalická

Strana 11

ŠKOLY

December 2018

Novovytvorená školská dielňa

V súčasnej dobe opäť smeruje vzdelávanie žiakov aj
technickým smerom. Proces
tohto typu vzdelávania začína už v základných školách,

aby u žiakov neabsentovali
pracovné zručnosti a záujem
o prácu a štúdium v priemyselných a technických odvetviach.

Práve z tohto dôvodu sa rozhodla riaditeľka školy Lenka
Herdová zefektívniť výučbu
technických predmetov vybudovaním novej učebne.
V Základnej škole na Pribinovej ulici 1 v Zlatých Moravciach tak majú žiaci od nového školského roka 2018/2019
k dispozícii novovytvorenú
školskú dielňu, ktorá bude slúžiť na posilňovanie a precvičovanie ich manuálno-technických zručností.
Školská dielňa je vybavená
novými dielenskými stolmi,

zverákmi, vŕtačkami, hoblíkmi, pílami, spojovacím materiálom a rôznym ručným
náradím. Žiaci sa tu v rámci
technických predmetov budú
učiť opracovávať kovy i drevo,
plast a taktiež sa budú učiť využívať druhotné suroviny pri
výrobe vlastných výrobkov.
Vybudovanie novej učebne
aj so zakúpením potrebného
zariadenia stálo 14 100 eur.
Táto čiastka bola uhradená
z rozpočtu našej školy.

zručného drevorezbára, keramikára a obdivovali krásu
a čaro krojovanej výšivky.
Počas celého dopoludnia
spríjemňoval a dotváral atmosféru tohto výnimočne
krásneho dňa folklórny súbor Kolovrátok nielen spevom, ale i vtipným slovom.
ĎAKUJEME všetkým, ktorí
si našli čas a prišli medzi nás
a naučili nás niečo nové. Ďakujeme aj našim šikovným
a iniciatívnym žiakom, vďaka
ktorým naša škola opäť zažila

niečo nevšedné a inšpirujúce.
Prežili sme spolu krásny deň
plný nezabudnuteľných zážitkov, ktorý ešte dlho zostane
v našich mysliach a zanechá
v nás stopy, ktoré budeme aj
my môcť odovzdávať ďalším
generáciám. Určite môžeme
všetci s úsmevom na tvári povedať, že si chceme Tradičný
deň na Pribinke ešte zopakovať, pretože to bol deň, ktorý
stál za to!

Ing. Miriam Bezušková

Tradičný deň na Pribinke
Občas sa môže zdať, že dni
idú za sebou a stále sú o tom
istom. V našej škole sme sa
však 8. novembra 2018 presvedčili znovu o opaku. Nie
každý deň musí byť rovnaký, môžu prísť aj dni, ktoré
sú niečím zvláštne. A práve
takýto bol náš, síce názvom
tradičný, ale výnimočný, špeciálny a nezabudnuteľný Tradičný deň na Pribinke.
V tento deň sme všetci učitelia i žiaci, vyzerali akosi
inak. Boli sme oblečení v ľudovom. Malo to svoj dôvod.
Telocvičňa našej školy sa premenila na priestor, kde sme
zažili akési cestovanie v čase.
Vrátili sme sa totiž do starších čias a zaspomínali sme si
spoločne so starými rodičmi,
rodičmi, priateľmi i známymi
na časy minulé.
Našich žiakov vždy veľmi zaujímalo, ako sa žilo v období,
keď oni ešte neboli na svete, prípadne boli veľmi malí,
a tak si na mnohé pamätajú
len z rozprávania svojich rodičov či starých rodičov.

Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život ľudí,
ale naši žiaci mali pocit, že im
chýbajú niektoré informácie.
A práve preto vzišla z iniciatívy žiakov zoskupených
v žiackej školskej rade myšlienka priblížiť život v starších
časoch, a tým oživiť tradície,
ktoré sú našou neoddeliteľnou súčasťou, hoci sa už dnes
na mnohé zabúda.
Pre všetkých bolo veľmi
podnetné a obohacujúce
priučiť sa mnohým zaujímavým remeslám a činnostiam,
ktoré sa kvôli moderným
technológiám dostávajú do
úzadia. Počas nášho netradičného dopoludnia sme
sa mohli nielen pozerať, ale
si aj vyskúšať pletenie košíkov, háčkovanie, vyšívanie,
páranie peria, štrikovanie,
brúsenie kosy, výrobu trubičiek, oblátok a lokší, šitie
darčekových a ozdobných
predmetov. Absolvovali sme
odborný výklad o mede, jeho
druhoch a použití. S nadšením sme sledovali prácu

Mgr. Marianna Hajková
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Spolupráca s partnerskou školou v Angoulême
vo Francúzsku
Koncom októbra SOŠ obchodu a služieb nadviazala
spoluprácu s partnerskou školou vo Francúzsku v Angoulême - Lycée privé Sainte-Marthe Chavagnes. Podpísaním certifikátu o medzinárodnej spolupráci sa zrealizujú výmenné pobyty žiakov troch krajín Slovensko
- Francúzsko - Nemecko v rámci projektu Erazmus. Za
každým úspechom a dôležitým krokom stojí správne
rozhodnutie zanietených ľudí a tak tomu bolo aj teraz.
Angoulême je krásne mesto
na juhu Francúzska, na malej náhornej plošine s výhľadom na rieku Charente. Má
43 000 obyvateľov. Historické, veľmi staré mesto je nositeľom ocenenia Ville d‘art
et d‘histoire (Mesto umenia
a dejín). Pozýva vás objavovať
všetko v jeho hradbách, uliciach a príjemnej atmosfére.
Pri prechádzke ulicami Angoulême možno vidieť živé
nástenné maľby, okná, dvere
a steny, ktoré ožívajú dielami
umelcov.
Jeho slávny medzinárodný komiksový festival zaplní

každý kútik mesta. Oslavuje sa každý rok a priťahuje
množstvo návštevníkov.
Žiaci a pedagógovia pripravili veľmi srdečné privítanie,
bohatý sprievodný program
a milé spomienkové darčeky.
Počas štvordňového pobytu
v dňoch 20. - 23. októbra 2018
sa naši vzácni hostia oboznámili so základnými informáciami z histórie aj súčasnosti školy, ako aj s plánmi do
blízkej budúcnosti. Kolegovia
z partnerskej školy ocenili organizáciu vyučovania, vysoko
vyzdvihli úroveň vyučovania
cudzích jazykov, odborných

Vyhodnotenie výtvarnej
súťaže v MŠ Štúrova

V mesiacoch september-október 2018 organizovala
SEA-Agentúra pre vzdelanie
a vedu súťaž „Viem, čím budem a prečo,“ do ktorej sa zapojila aj naša materská škola.
Naša žiačka Karolína Trubinská sa vo svojej kategórii umiestnila na krásnom
1. mieste. Jej obrázok pani

učiteľky mal veľký úspech.
Štvrtok 8. novembra 2018 sa
na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky v bratislavskej Inchebe konalo vyhodnotenie tejto
súťaže, kde si naša Karolínka
prevzala hodnotné ceny, ktoré potešili ju a rovnako aj jej
kamarátov v materskej škole.
MŠ Štúrova

predmetov i prevádzok odborného výcviku.
Medzinárodné stretnutie
prebiehalo v príjemnej a tvorivej atmosfére, o čo sa zaslúžilo najmä vedenie našej školy - pán riaditeľ Štefan Halgaš
a pani zástupkyňa Eva Chrapková. Poďakovanie patrí aj prípravnému tímu: pedagógom
a žiakom, nepedagogickým
zamestnancom, pretože bez

ich podpory a spolupráce by
sa táto návšteva nemohla zrealizovať.
Prvá návšteva sa veľmi vydarila a pevne veríme, že je
začiatkom dlhodobej partnerskej spolupráce medzi
školami, riaditeľmi škôl, pedagógmi aj našimi žiakmi.

PaedDr. R. Chrenová

Úcta k starším,
Materská škola Štúrova
Pondelok 22. októbra 2018
patril v Materskej škole na Štúrovej ulici opäť babkám a dedkom. Škôlkari pre nich pripravili
príjemné, pestré jesenné popoludnie. Svojim starým rodičom
ukázali svoju šikovnosť prostredníctvom tanca a nezabudli ani na básničky, ktorými ich
potešili. Deti boli za ich snahu

odmenené potleskom od svojich najbližších a naopak starí
rodičia dostali za ich lásku od
svojich vnúčat darček – sovičku.
Pre deti a ich starých rodičov
a rodičov boli pripravené tvorivé dielne, kde si mohli spoločne
užiť príjemne strávené chvíle.
Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova
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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: maloobchod, služby.
n nebytové priestory o výmere 88,00 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom
3282, na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C“,
č. parcely 2606/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade
Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: skladové priestory, priestory na výrobné účely,
servisy a dielne.
n nebytové priestory o výmere 43,90 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: kancelárie na administratívne účely, maloobchod.
n nebytový priestor č. 13 nachádzajúci sa na podzemnom podlaží nehnuteľnosti – stavby súpisné číslo 3027 (bytový dom), na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanýv katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 5091, účel: garážové státie.
n nebytové priestory o výmere 7,02 m²v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna
budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 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: skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 138,94 m2 (administratívna budova) nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 3344, na Ul. Tekovská 37 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcele KN registra „C“, č. parcely 3430/9 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísaná
na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: kancelárske priestory, obchodné priestory, služby, skladové priestory.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. 12. 2018 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemkov získate na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, (Mestský úrad;
Predaj, prenájom), prípadne na č. telefónu 037/6923922 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ
Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

Vážení občania, podľa harmonogramu skúšok systému vyrozumenia
AE Mochovce na rok 2018, uskutoční sa
dňa 14. decembra 2018 (v piatok) o 12.00 hod.
skúška sirén dvojminútovým stálym tónom.

Program KINA TEKOV
n ROBIN HOOD - 7.a 11.- 12.
12. 2018 - piatok 16.45, utorok
19.00, streda 18.00 – 4 € a 5 €
n SPIDER-MAN: PARALELNÉ SVETY - 13.- 14.- 15.
12. 2018 - štvrtok 17.00, piatok
17.45, sobota 18.45 – 5 €
n AQUAMAN - 13.- 14.- 15.
12. 2018 - štvrtok 19.15, piatok
20.00, sobota 21.00 – 4 € a 5 €
n DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDÁCH - 16.17.- 18. 12. 2018 - nedeľa 18.30,
pondelok 18.00, utorok 19.00
–4€a5€
n VIANOCE A SPOL. - 20.21. 12. 2018 - štvrtok 17.00, piatok 17.00 – 4 € a 5 €
n BUMBLEBEE - 20.- 21.22.- 23. 12. 2018 - štvrtok 19.00,
piatok 19.00, sobota 18.00, nedeľa 18.00 – 4 € a 5 €
n ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA - 22.- 23. 12. 2018 - sobota
16.00, nedeľa 16.00 – 4 € a 5 €
n PO ČOM MUŽI TÚŽIA 22.- 23. 12. 2018 - sobota 20.00,
nedeľa 20.00 – 4 € a 5 €
n ZRODILA SA HVIEZDA 25.- 26. 12. 2018 - utorok 18.00,
streda 18.00 – 4 € a 5 €
n BOHEMIAN RHAPSODY - 27.- 28. 12. 2018 - štvrtok
18.00, piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
V KRAJINE ZRKADIEL - 28.29.- 30. 12. 2018 - piatok 17.00,
sobota 16.00, nedeľa 16.00 –
4€a5€
n NÁVRAT MARY POPPINS - 29.- 30. 12. 2018 - sobota 18.00, nedeľa 18.00 – 4
€a5€
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Mestské stredisko kultúry
a športu, Zlaté Moravce
Program na mesiac december

9. december 2018 o 15.00 hod. - 2. adventná nedeľa – vystúpenie FS INOVEC a SS Zlatomoravčianka,
10. december 2018 o 17.00 hod. - Ľadové kráľovstvo – muzikál pre deti - v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji 8
eurá, v deň predstavenia – 10 eur,
16. december 2018 o 15.00 hod. (3. adventná nedeľa) - Kollárovci – hudobný program pre dospelých v divadelnej sále
MSKŠ, vstupné – 16 eur,
23. december 2018 o 15.00 hod. (4. adventná nedeľa) –
vystúpenie Carminy Vocum na Námestí A. Hlinku v Zlatých
Moravciach,
31. december 2018 o 23.45 hod. – Silvester na Námestí A.
Hlinku – slávnostný príhovor primátora a ohňostroj.

Pripravujeme:
13. január 2019 o 16.00 hod. (v nedeľu) – muzikál FSK Čaradčan, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji 3 eurá,
v deň predstavenia – 5 eur,
18. január 2019 o 19.00 hod. (v piatok) – TTT – Tri tvorivé
tvory, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji 11 eurá, v
deň predstavenia – 13 eur,
29. január 2019 o 18.00 hod. (v utorok) – Koncert speváčky Marty Vančovej, AT BAND a JOŽKU JOŹKA, v divadelnej sále
MSKŠ, vstupné v predpredaji 10 eurá, v deň predstavenia – 13 eur.
Spracovala: Klaudia Ivanovičová

December 2018
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Inzercia
Agro Hosťovce s.r.o., Vám ponúka na predaj surové, kravské mlieko zo svojho mliečneho automatu umiestneného na
Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach medzi Jednotou
Diskont a Zdravotným strediskom Žitava. Cena je 50 centov za
1 liter mlieka. Mlieko je pod stálou štátnou veterinárnou a hygienickou kontrolou.
59/2018

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo ponúka do
prenájmu priestory bývalej Reštaurácie v nákupnom stredisku
v Novej Bani (Terminál Club).
Bližšie informácie Vám budú podané na tel. čísle 045/6812447
alebo 0905878049.
60/2018

Ubytujem robotníkov v dvojposteľových izbách. Jedna osoba
140 eur s nákladmi. Telefónny kontakt: 0940 730 680
61/2018

Poďakovanie

Vyjadrujem poďakovanie zdravotníckemu personálu interného oddelenia nemocnice v Zlatých Moravciach pod vedením
primárky MUDr. M. Končálovej a vrchnej sestry Bc. T. Melencovej
za profesionálnu a humánnu starostlivosť o p. J. Hudeca. Počas
hospitalizácie dostal odbornú liečbu od lekárov, zdravotných
sestier, ošetrovateliek a opatrovateľa, ktorí mu popri fyzicky,
psychicky a časovo náročnej práci poskytli potrebnú terapiu,
zmiernili bolesť, ošetrili rany, slovne povzbudili a pomohli mu
dôstojne dokončiť púť života.
Ďakujem v mene celej rodiny Hudecovej z Kozároviec.  
62/2018

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

PRACUJEME
PRE VÁS

TRESTNÉ PRÁVO • OBCHODNÉ PRÁVO • OBČIANSKE PRÁVO
PRACOVNÉ PRÁVO • RODINNÉ PRÁVO • KOMUNÁLNE
VYMÁHANIE PODHĽADÁVOK
Advokátska kancelária
CIMMERMANN s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 1735/23
953 01 Zlaté Moravce

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

+421 908 428 021
+421 905 945 291
office@cimmermann.com

www.cimmermann.com
63/2018
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Úspešná sezóna mladej tenistky
Ana Šabíková úspešne reprezentuje tenisový klub TK
Zlaté Moravce po celom Slovensku a túto sezónu aj na
medzinárodných turnajoch
Tennis Europe Junior Tour.
V individuálnych súťažiach
v rámci Slovenska vo svojej
vekovej kategórii starších
žiačok vo štvorhre získala
trikrát 3. miesto v Kysuckom
Novom Meste, v Levoči a na
kurtoch Slovana Bratislava,
v dvojhre bola dvakrát vo finále, v Trenčianskych Tepliciach a v Kysuckom Novom
Meste, v Levoči turnaj vyhrala. V tejto sezóne zaznamenala aj štyri finále v dvojhre na
turnajoch vo vyššej vekovej
kategórii dorasteniek, v Novej
Dubnici, Liptovskom Mikuláši, Nitre a Trenčíne. Celkovo
vo svojom ročníku narodenia
2004 na Slovensku skončila
na 11. mieste.

V súťaži družstiev starších
žiačok bola v pozícii jednotky
oporou tímu TK Zlaté Moravce, keď vyhrala všetky zápasy v dvojhre aj v štvorhre, na
hosťovaní v Slávia SPU Nitra
bola súčasťou tímu dorasteniek.
Najväčší úspech sezóny zaznamenala v dvojhre na medzinárodnom turnaji ITF Eurovia Sparta Cup U14 v Prahe.
Bez predchádzajúceho rankingu a nasadenia sa prebojovala až do semifinále, kde
postupne porazila Melichovú
6:0,6:2, Hanákovú (nas.5) 6:2,
6:3, Líbalovú (všetky ČR) 6:4,
7:6, Ibragimovu ( Rus. – nas.4)
6:2,6:2 a podľahla až prvej nasadenej Havlíčkovej 4:6, 2:6.
Koncom augusta nadviazala na tieto výsledky na
medzinárodnom turnaji
v Budapešti, v dvojhre porazila Maďarku Murzsa, Češku

Ana Šabíková
Hanákovú a v osemfinále ju
vyradila Udvardy (Maď.). Spolu s Češkou Denisou Hanákovou dosiahli tri víťazstvá,
čo znamenalo celkové druhé

miesto v štvorhre. Gratulujeme k úspešnej sezóne a prajeme veľa chuti do ďalšieho
tréningu.
Henrieta Šabíková
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