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V tomto čísle:
Vedecká konferencia
Zlaté Moravce boli dejiskom
dvojdňovej vedeckej konferencie, ktorá bola zameraná
na prevenciu cestných dopravných nehôd.
Čítajte na strane 3

Poslanci schválili
rozpočet mesta
Dokument roka bol poslancami schválený tesne pred
vianočnými sviatkami. Zlaté
Moravce budú tento rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 7,796 milióna eur.
Čítajte na strane 3

Mikuláš v Zlatých
Moravciach
Svätý Mikuláš prišiel do Zlatých Moraviec aj v roku 2016,
aby obdaroval sladkou maškrtou všetky deti z nášho mesta.
Nechýbalo ani tradičné rozsvietenie vianočného stromčeka.
Čítajte na strane 8

FS Inovec oslávil
narodeniny
Inovec oslávil svoje 33. narodeniny vo veľkom štýle. V decembri sa folkloristi predstavili
so svojím bohatým kultúrnym
programom pred preplnenou
divadelnou sálou MSKŠ.
Čítajte na strane 10

Mestská nemocnica v Zlatých Moravciach.

Akcie nemocnice získala spoločnosť Agel
Zdanlivo nekonečný príbeh so zadĺženou mestskou nemocnicou predsa len vstúpil do svojho
záveru. Mesto predalo akcie svojho špitálu firme Agel. Toto rozhodnutie však vyvolalo veľkú
vlnu kritiky, ktorá dopadla na viacerých poslancov. Akcie totiž nezískala spoločnosť, ktorá za
ne ponúkla najviac peňazí.
Zlatomoravská mestská nemocnica je už dlhé roky stratová, čo spôsobuje mestu nemalé
finančné ťažkosti. Samospráva
sa preto rozhodla svoj špitál
transformovať z príspevkovej
organizácie mesta na akciovú
spoločnosť. Poslanci zároveň
rozhodli akcie tejto spoločnosti predať priamym predajom, čo
znamená, že pri ich kúpe rozhoduje cena, ktorú záujemca
za akcie ponúkne. Mestu však
aj naďalej ostane majetok nemocnice, víťazná spoločnosť
ho bude užívať len v rámci
prenájmu.
Záujem prejavili dvaja investori - Hartenberg Capital,
s.r.o. a Agel SK, a.s.. Prvá zmienená spoločnosť ponúkla za

dvadsaťštyri kusov akcií vyše
578-tisíc eur, čo je o vyše 127-tisíc eur viac, ako ponúkla akciovka Agel.

Hlasovalo sa o oboch
ponukách
O konečnom predaji akcií a víťazovi priameho predaja rozhodovali poslanci na zasadnutí mestského
zastupiteľstva začiatkom decembra.
Na počudovanie mnohých sa však
nehlasovalo len o najvyššej ponuke,
ktorú dala spoločnosť Hartenberg.
Poslankyňa Marta Balážová totiž podala návrh, aby sa hlasovalo o oboch
ponukách. „My sme požadovali od
investorov podstatne viacej vecí.
V rámci môjho svedomia a vedomia
ja jednoducho beriem do úvahy aj
iné veci,“ argumentovala Balážová,

ktorej očividným favoritom bol práve
Agel. „Keď niekto prevádzkuje osemnásť nemocníc v Čechách a sedem
na Slovensku, tak je to asi trošku iný
partner ako niekto, kto má len polikliniky a centrá riadenej reprodukcie,“ obhajovala spoločnosť s nižšou
ponukou.
Podobné názory odprezentovali
aj ďalší jej kolegovia, ako Jozef Paluška či Pavol Petrovič. Proti nim však
vystúpil Roman Šíra, ktorý bol rázne
proti schváleniu nižšej ponuky. „Nebudem vedome porušovať zákon.
Druhá vec je, že naše mesto potrebuje finančné prostriedky. Pokiaľ je
tu uchádzač, ktorý ponúkol najvyššiu
cenu, ja automatiky zahlasujem za
tohto uchádzača a nemám s tým
absolútne žiadny problém,“ povedal.
(pokračovanie na strane 2)
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Akcie nemocnice
získala spoločnosť Agel
(pokračovanie zo strany 1)
„Myslím si, že pre nás je podstatné to, ktorý z investorov dá tú väčšiu sumu,“ súhlasil so Šírom viceprimátor Marek Holub.

Agel zvíťazil

Vážení spoluobčania
Na prahu nového roka sa chcem
poďakovať všetkým, ktorým záleží na
rozvoji nášho mesta a ktorí sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom
pričinili o jeho rozvoj a zveľadenie,
o obohatenie jeho kultúrneho i duchovného života.
Každoročne prežívame prvé hodiny nového roka v slávnostnej
atmosfére a vyslovujeme želania pre
rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej
spolupatričnosti. Nový rok je čas začiatkov, prelomový vo svojej symbolike. V tomto období sa každý z nás
zamýšľa nad tým, čo nás čaká, čo budeme musieť zvládnuť a čomu chceme venovať energiu. Je to príležitosť
obzrieť sa a zrekapitulovať prežité
dni. Je to čas, pokúsiť sa rozpoznávať,
čo sa zmeniť dá a nachádzať v sebe
a v iných silu tieto zmeny uskutočniť.
Dôležité je stanoviť si hodnoty a trvať na nich. Život každého z nás je jedinečný a neopakovateľný. Aby bol aj
zmysluplný, bude záležať na konaní
každého z nás, lebo konať dobro, rozhodovať sa rozumne, citlivo a zodpovedne, má byť naším poslaním.
Milí spoluobčania!
Do nového roka vám chcem popriať hlavne to, čo sa nedá kúpiť
– zdravie, lásku, šťastie, porozumenie medzi blízkymi, priateľmi, kolegami a pri riešení každodenných
problémov ľudskosť. Čo sa týka
materiálnych vecí, tam stačí chcieť
a všetko sa dá robiť lepšie, rýchlejšie
a efektívnejšie, ale nie je to dôležitejšie ako človek, živá bytosť.
Ďakujem za spoluprácu a podnety, ktorými ste prispievali k rozvoju
nášho spoločného mesta a prajem
vám úspešný, pokojný a láskou naplnený rok 2017!

Svoj postoj na zasadnutí ukázala
aj hlavná kontrolórka mesta Alžbeta Esterková. „Ak sa postupovalo
priamym predajom, najmenej za
cenu znaleckého posudku, teória
hovorí, že je to malá obchodná
súťaž a víťaz je ten, kto ponúkol
najvyššiu cenu za akcie. Jediným
kritériom je v tomto prípade podľa mňa cena,“ vyjadrila sa. „Keď ste
si raz zvolili, že táto forma predaja
sa bude uskutočňovať práve priamym predajom, tak sa rozhoduje
o predaji. Čiže jediné jedno možné
kritérium je cena,“ upozornila poslancov i právnička mesta Michaela
Uličná Ivanová. Napriek tomu však
návrh Marty Balážovej, aby sa hlasovalo o oboch investoroch, pre-

generálnu prokuratúru, aby celú
vec prešetrila.
Primátor Dušan Husár na mieste
priznal, že ho čakajú neľahké rokovania s mnohými právnikmi, aby
zistil, či uznesenie poslancov môže
podpísať. Po týchto rokovaniach sa
však nakoniec rozhodol ho podpísať. „Zohľadnil som všetky za a proti. V prípade, že by som uznesenie
nepodpísal, alebo by som robil nejaké obštrukcie, je veľmi pravdepodobné, že mestská nemocnica
skončí,“ povedal primátor.

Schválenie akcionárskej zmluvy
V utorok 20. decembra sa konalo
ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Tu sa už schvaľovala
samotná akcionárska zmluva so
spoločnosťou Agel SK. Hneď na
začiatku diskusie poslankyňa Klaudia Ivanovičová skonštatovala, že
mestu môžu za kontroverzný predaj akcií v budúcnosti reálne hroziť
viaceré súdne spory. Primátor Husár však na to reagoval so slovami,
že do dňa konania 24. zasadnutia
mestského zastupiteľstva nedo-

Marián Kéry

šiel. Kontrolórka Esterková takéto
rozhodnutie dokonca označila za
absolútnu svojvôľu poslancov. Tí
v hlasovaní nakoniec rozhodli, že
akcie nemocnice dostane spoločnosť Agel, ktorá za ich kúpu ponúkla menej. V prospech Agel-u hlasovali poslanci: Ján Adamec, Marta
Balážová, Oto Balco, Pavol Petrovič, Jozef Paluška, Denisa Uhrinová, Michal Cimmermann, Pavel
Dvonč a Karol Švajčík. Posledný
menovaný hlasoval aj za Hartenberg. Po schválení návrhu sa sálou ozývala veľká kritika i zo strany
prítomných občanov mesta. Jeden
PaedDr. Dušan Husár miestny aktivista dokonca poslanPrimátor mesta Zlaté Moravce cov upozornil, že podá podnet na

stal žiadne písomné stanovisko
od firmy Hartenberg, ktorá akcie
nezískala.
Na rokovaní aj tentokrát odzneli k téme rôzne názory od viacerých poslancov mesta. Vyjadriť sa
dokonca prišiel aj poslanec NR SR
Marián Kéry, ktorý zlatomoravským
poslancom otvorene povedal, že
urobili chybu už pri schvaľovaní súťažných podmienok predaja akcií.
„Všetci rozprávate o tom, že vás zaujímalo okrem samotných financií
za akcie, aká je výška nájmu, aké sú
ďalšie veci. Ale pýtam sa, prečo ste
to tam nezahrnuli? Keď ste dali len
jednu súťažnú podmienku, tak vás
absolútne nemalo zaujímať niečo
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iné,“ povedal Kéry poslancom. Zároveň však poznamenal, že keby
bol na mieste primátora Dušana
Husára, uznesenie by taktiež podpísal. „Jeho nepodpísaním by sme
riskovali strašne veľa, že tá nemocnica zase ostane v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta,“ dodal a zároveň odporučil poslancom, aby zahlasovali za schválenie predloženej
akcionárskej zmluvy.

Chýbal podnikateľský
plán
Roman Šíra poznamenal, že
v mnohom s Kérym súhlasí, no so
schválením akcionárskej zmluvy
má aj napriek tomu nemalý problém. „Ideme schvaľovať akcionársku zmluvu, kde na poslednej strane je napísané, že súčasťou tejto
akcionárskej zmluvy je príloha číslo
jedna – podnikateľský plán. Ten tu
však nie je,“ upozornil Šíra, ktorý
ďalej poznamenal, že bez tejto prílohy sa nemá ako rozhodnúť. So
Šírom súhlasil viceprimátor Marek
Holub, podľa ktorého spoločnosť
Agel pri rokovaniach síce predložila
tento plán, no ten musí byť pevnou súčasťou aj samotnej zmluvy.
„Pokiaľ tu tá príloha nebude čierne
na bielom, nevieme, či bude korešpondovať,“ povedal.
Šíra nakoniec podal poslanecký
návrh, aby do akcionárskej zmluvy
bola doplnená príloha číslo jedna
– podnikateľský plán, ktorý spoločnosť predložila mestu v rámci súťažného dialógu. Poslanci Šírov návrh podporili. Po ňom bola
schválená už aj samotná akcionárska zmluva, ktorá bola doplnená
o spomínaný podnikateľský plán.
Na zasadnutí sa následne schválili
členovia do orgánov akciovej spoločnosti Mestská nemocnica Zlaté
Moravce. Za člena predstavenstva
bol vybraný Oto Balco a za predsedu dozornej rady nemocnice bol
zvolený viceprimátor Marek Holub.
Odsúhlasené bolo aj zrušenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc., Zlaté Moravce, ktorá oficiálne skončila 31. decembra 2016.
Od Nového roka bol zlatomoravský
špitál oficiálne transformovaný na
akciovú spoločnosť.
Peter Klimant
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Účastníci vedeckej konferencie.

Konferencia Inštitútu kriminologických štúdií
Zlaté Moravce boli dejiskom dvojdňovej vedeckej konferencie
pod názvom Kriminologická inžiniersko-technická prevencia
cestných dopravných nehôd, ktorú v našom meste zrealizoval
Inštitútu kriminologických štúdií z Banskej Bystrice.
Konferencia sa v Zlatých Moravciach uskutočnila v dňoch 8. a 9.
decembra 2016 v priestoroch jedného zo zlatomoravských hotelov.
Podujatie malo medzinárodnú
účasť. Okrem slovenských odborníkov tu prednášali aj ich kolegovia z Česka, Nemecka a Maďarska.

Celkovo tu odznelo dvadsať šesť
diskusných príspevkov, všetky
zamerané na prevenciu dopravných nehôd. „Hlavným cieľom celej konferencie bolo vyjadriť nové
názory na to, ako by sa dal znížiť
počet dopravných nehôd a ich následkov právnymi, organizačnými

Primátor Dušan Husár pri krste knihy.

Poslanci schválili rozpočet mesta
na rok 2017
Dokument roka bol poslancami odklepnutý na 24. zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Zlaté Moravce budú tento rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 7,796 milióna eur.
Rozpočet odhaduje bežné príjmy na rok 2017 vo výške 7 209 597
eur. Podstatnú časť rozpočtu bežných príjmov tvoria príjmy daňové, ktoré predstavujú 64,49 %
z príjmov bežného rozpočtu

a 13,36 % tvoria príjmy nedaňového charakteru. Hlavnú časť
daňových príjmov tvoria najmä
dane z príjmov fyzických osôb,
ktoré mesto získava prostredníctvom štátu. Významná je taktiež

a technicko-inžinierskymi prostriedkami,“ povedal profesor Vladimír Čečot z Inštitútu kriminologických štúdií (IKŠ).

Krst knihy
V prvý deň konferencie sa krstila
aj odborná publikácia pod názvom
Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia cestných dopravných nehôd, ktorú pripravil kolektív
autorov. „Kniha je výsledkom výskumu, ktorý robil Inštitút kriminologických štúdii a Ústav súdneho
inžinierstva v Žiline. Je to kolektív
autorov, mal som tú česť viesť tento
kolektív. Tá pestrosť knihy z hľadiska obsahu je cez právne, kriminologické problémy až po inžiniersko-technické problémy a končí to
takými príkladmi dobrej praxe, ktoré sa na Slovensku stali a pomohli
znížiť dopravné nehody,“ povedal
Čečot o knižnej novinke.
Krstným otcom novej vedeckej publikácie je primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár. Ten
daň z nehnuteľností a poplatok za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Bežné výdavky sú na rok 2017
plánované vo výške 6 935 597 eur.
Na školstvo z toho pôjde 3 183 932
eur (45,91 %), správa obce pohltí
1 947 060 eur (28,07 %), mestské
podniky 1 247 200 eur (17,98 %),
sociálne služby 332 420 eur (4,79 %)
a na mestskú políciu sa vynaloží
224 985 eur (3,24 %).
Čo sa týka príspevkov mesta
pre svoje príspevkové organizácie, najväčší príspevok sa na rok

knihe pri jej uvítaní do života zaželal, aby bola úspešná. Krstilo sa
šampanským.

Mesto vedy
IKŠ zorganizoval v minulosti už tri
vedecké konferencie. Štvrtá v poradí
však bola prvou, ktorá sa uskutočnila
na pôde Zlatých Moraviec. „Jednak
je to blízko Banskej Bystrice či Bratislavy, jednak aj preto, že je to pekný
kraj. Chceme trošku spropagovať aj
samotné mesto Zlaté Moravce,“ vysvetľuje Čečot výber miesta odborného podujatia.
Ako ďalej prezradil, nešlo o žiadnu
jednorazovú záležitosť. Zlaté Moravce by sa mali stať stálym miestom
konania všetkých ďalších ročníkov
konferencie IKŠ. „Ak sa nám podarí
každoročne usporiadať takúto konferenciu pod rôznymi témami kriminality, tak sa môže o pár rokov o meste
hovoriť nielen to, že je krásne, ale aj,
že je mesto vedy,“ dodal profesor.
Peter Klimant
2017 plánuje dať Technickým službám mesta, až 817 000 eur. Mestské stredisko kultúry a športu by
malo dostať 260 200 eur a Službyt
170 000 eur. Nakoľko bola mestská
nemocnica transformovaná z príspevkovej organizácie na akciovú
spoločnosť, v roku 2017 nedostane
žiadny príspevok. Pre zaujímavosť
však uvádzame, že vlani dostala
príspevok vo výške 334 450 eur.

Peter Klimant
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Finančná pomoc pre rodiny v núdzi
Dobrý skutok pred Vianocami. Na záver adventu dostali tri zlatomoravské rodiny, ktoré sa nachádzajú v sociálnej núdzi balíček
pomoci od firmy zo Zlatých Moraviec.

Katarína Laktišová (v strede)
Počas štvrtej adventnej nedele sa na Námestí Andreja
Hlinku uskutočnil záverečný

adventný koncert, na ktorom
Zlatomoravčanom zaspieval
vianočné koledy zmiešaný

spevácky zbor Carmina Vocum. Zároveň bola zapálená posledná sviečka na adventom venci mesta. Ešte
pred začiatkom samotného
koncer tu sa však uskutočnil dobročinný akt. Spoločnosť Aneko SK obdarovala
balíčkom pomoci v podobe finančných poukážok tri
rodiny z nášho mesta. „Rozhodli sme sa už tretí rok pokračovať v tradícií myšlienky pomoci, a teda podporiť
a obdariť rodiny v sociálnej
núdzi, pretože práve Vianoce
sú tým obdobím, kedy máme
k sebe bližšie, kedy myslíme
viac na svoje rodiny, svojich
blízkych, ale pritom nesmieme zabúdať ani na tých, ktorí
sa ocitli v núdzi, ktorí potrebujú našu pomoc,“ povedala
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pri odovzdávaní darov Katarína Laktišová zo spoločnosti
Aneko SK.
Ako ďalej uviedla, spoločnosť spolupracuje s mestom
Zlaté Moravce a taktiež s obcami nášho regiónu. „Oni poznajú sociálne prípady, rodiny, ktorým treba pomáhať,
takže oni nám navrhnú tie rodinky, ktorým mi odovzdáme túto finančnú pomoc,“
v ysvetľuje. „Verím, že tieto
finančné poukážky na nákup
v obchodnom reťazci prispejú aspoň trošku k uľahčeniu
tej situácie, v ktorej sa nachádzajú a prispejeme takto
k radostnejšiemu a pokojnému prežitiu vianočných sviatkov v ich rodinách,“ dodala
Laktišová.
Peter Klimant

Darcovia krvi si prevzali Jánskeho
plakety
V piatok 2. decembra sa v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ) uskutočnilo slávnostné udeľovanie bronzových,
strieborných, zlatých a diamantových Jánskeho plakiet. Darcom
ich odovzdali zástupcovia Slovenského Červeného kríža spoločne
s primátorom Dušanom Husárom.
Ocenení darcovia krvi z mesta
a okresu Zlaté Moravce si Jánskeho plakety preberajú pravidelne,
vždy v závere roka. V roku 2016
bolo ocenených až šesťdesiatdeväť darcov, plakety si osobne
v priestoroch MSKŠ prišlo prevziať
päťdesiattri z nich.
„Váš nesebecký humánny čin je
posolstvom okoliu a zároveň apelom pre generáciu našich detí,
pretože potreba darovať krv je

a zostane aktuálna. Nech vás to
teší a buďte na seba hrdí, že vaša
krv zachránila život, prinavrátila
zdravie mnohým ľudom, umožnila im byť šťastnými a robiť šťastnými iných,“ povedal darcom Dušan Husár.
Bronzových plakiet bolo udelených dvadsaťdeväť, striebornú získalo rovných dvadsať darcov, zlatú osemnásť. Najcennejšiu plaketu
– diamantovú v roku 2016 získali

Primátorská kvapka krvi
Aj túto zimu sa priestory zlatomoravského kaštieľa zaplnili darcami najvzácnejšej tekutiny, konala sa u nás Primátorská kvapka
krvi. Oproti vlaňajšku však prišiel nižší počet darcov.
V utorok 6. decembra sa
v priestoroch starej knižnice Mestského strediska kultúry
a športu konala zimná Primátorská kvapka krvi. Darcovia sem

chodili od ôsmej hodiny rána až
do obeda. Podľa vyjadrenia Márii Broďániovej z Národnej transfúznej služby SR prišlo tridsať
jeden darcov, z toho dvaja boli

Primátor Dušan Husár pri odovzdávaní plakiet.

dvaja darcovia. „Z odovzdávania
mám veľmi dobrý pocit. Prišlo veľa
darcov. Potešilo nás, že prišli aj s rodinnými príslušníkmi a so svojimi
deťmi. Myslím si, že všetci sa rozišli
s dobrým pocitom, že ich čin je

vážený,“ zhodnotila odovzdávanie Beáta Miškovičová, riaditeľka
územného spolku Slovenského
Červeného kríža.

prvodarcovia. „Oproti letu 2016
a zime 2015 sme zaevidovali nižší počet darcov,“ skonštatovala
Broďániová.
Primátorská kvapka krvi sa
v Zlatých Moravciach konáva počas roka pravidelne, zväčša jedna
v lete a jedna v zime. Za krv neexistuje doteraz nijaká iná umelo
vyrobená náhrada, a teda jediným zdrojom krvných prípravkov

je zdravý darca krvi. „Darovanie
krvi by malo byť považované
každým človekom za humánny
a etický ľudský čin, nakoľko nikto
z nás nevie, kedy bude on alebo
jeho rodinný príslušník krv na záchranu života potrebovať,“ dodala Broďániová.

Peter Klimant

Peter Klimant
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Uvítanie malých Zlatomoravčanov do života
Rodičia sa zapísali do pamätnej
knihy mesta Zlaté Moravce a prijali dary z rúk primátora Dušana
Husára. „Držíte na rukách svoje
deti. Prišli na svet ako plody vašej lásky, sú vašou budúcnosťou,
ale aj budúcnosťou nášho mesta
a národa. Ich osud je vo vašich
rukách. Rodičovskú lásku a dobrú
výchovu, ktorú dostanú od vás aj
oni, raz budú odovzdávať ďalším
generáciám. Venujte im ju preto
v takej miere, aby z nich vyrástli

statoční občania nášho mesta,“
povedal rodičom primátor Husár
vo svojom prejave. Naposledy
sa Vítanie detí do života konalo
v Zlatých Moravciach 2. júla 2016.
Pre porovnanie, vtedy prijali pozvanie rodičia tridsiatich šiestich
detí, z celkovo päťdesiatich siedmich detí, ktoré sa u nás narodili
v prvom polroku.

Peter Klimant

Vítanie zlatomoravských detí do života.
V závere každého polroka sa v našom meste pravidelne koná slávnostné uvítanie novonarodených Zlatomoravčanov do života. Stalo
sa tak i v prvý decembrový víkend, kedy primátor Dušan Husár privítal vyše dvadsať malých detí narodených v druhom polroku 2016.
Slávnosť Vítania detí do života
sa v Zlatých Moravciach uskutočnila v sobotu 3. decembra
v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu. Na slávnosť prijali pozvanie rodičia

dvadsaťjeden malých Zlatomoravčanov, ktorí sa narodili v druhom polroku 2016, z celkového
počtu šesťdesiat jeden novorodencov. Stretnutia sa zúčastnili
aj ich malé ratolesti.

Najpopulárnejšie mená detí Počet obyvateľov mesta klesol
v roku 2016
Vlani sa v Zlatých Moravciach narodilo viacero detí. Pozreli sme
sa na to, aké mená si rodičia pre svoje ratolesti vyberali najčastejšie, no všimli sme si aj tie menej tradičné.

V Zlatých Moravciach sa od začiatku roka až do 15. decembra 2016
narodilo 130 detí. Títo drobci dostali
od svojich rodičov rôzne mená. Podľa Moniky Danišovej z referátu evidencie obyvateľstva bolo u dievčat
najpopulárnejšie meno Kristína, za
ňou nasledovala Eliška, Nina, Hana
a Laura. U chlapcov vlani najviac

bodovalo meno Sebastián, no populárne boli aj mená - Adam, Filip,
Michal či Kristián.
Ide o pomerne bežné mená. Niektorí rodičia zo Zlatých Moraviec však
svojim ratolestiam dávali aj menej
netradičné pomenovania. V roku
2016 tak v našom meste pribudli
malé slečny s menami ako Amira,
Chanel, Lukrécia, Samia alebo Maria Lurdes.
Čo sa týka chlapcov, tak radnica
eviduje napríklad aj mená - Diego,
Brian, Sava, Théo, Nathaniel i Armani.
Peter Klimant

Aj keď sa Zlatomoravčanov v minulom roku narodilo viac, než ich
zomrelo, obyvateľov je o niečo menej. Počet tých, ktorí sa zo Zlatých
Moraviec odsťahovali, je totiž oproti prisťahovaným poriadne vyšší.

Hoci pôrodnosť za posledných
dvanásť mesiacov bola síce nepatrne, ale predsa len vyššia než
úmrtnosť, úbytok Zlatomoravčanov
vysťahovaním bol vyšší než prirodzený prírastok. Ako informovala
Monika Danišová z referátu evidencie obyvateľstva z mestského
úradu, od začiatku roka 2016 do 15.
decembra 2016 zomrelo 125 občanov Zlatých Moraviec a matkám
s trvalým bydliskom v tomto meste
sa narodilo 130 detí. Pomer medzi
prirodzeným prírastkom a úmrtnosťou je tak pomerne vyrovnaný.
Problémom však je počet tých
Zlatomoravčanov, ktorí sa z mesta

sťahujú a hľadajú domov v iných
slovenských mestách, obciach
či v zahraničí. Z mesta sa v spomínanom termíne odsťahovalo 284 a prisťahovalo sa doň len
158 ľudí. Dôvodom úbytku obyvateľov Zlatých Moraviec je teda
ich vysťahovanie sa z mesta, ktoré prevýšilo dosiahnutý prirodzený prírastok. Ku dňu 15. decembra
2016 bolo v našom meste evidovaných presne 12 370 obyvateľov. Pre
porovnanie, v roku 2015 bolo u nás
evidovaných 12 491 ľudí.

Peter Klimant

Strana 06

SPRAVODAJSTVO

Obec a susedské spory
Už ste niekedy počuli príslovie „Dobrý sused lepší ako rodina“?
Ak vám nič nehovorí, mali by ste sa nad jeho významom zamyslieť,
pretože svojvôľa je bohužiaľ stále častejším spôsobom riešenia
vzťahu v občianskom živote.
Nanešťastie sa tak deje najmä
tam, kde ekonomicky či právne
silnejší zneužíva svoje postavenie voči občanom v slabšom postavení. Pri vzájomnom spolunažívaní so susedom by sme mali
ctiť pravidlo „Nerobme druhému
to, čo nechceme, aby oni robili
vám“. Prípadným nezhodám sa
z času na čas nevyhneme, a tak
by sme mali dbať na to, aby sa
prípadné spory riešili najpokojnejšie, napr. dohodou s pomocou
mediátora.
Treba však rozlišovať, kedy už
problém prekračuje „všetky hranice“ a aj preto je dôležité poznať práva a povinnosti zakotvené v právnych normách, ktoré
nám dávajú ďalšie možnosti na
koho sa obrátiť v prípade nášho
problému.
Poskytnutie ochrany
mestom pred zrejmým zásahom do pokojného stavu
Slovenský právny poriadok poskytuje viacero možností, ktoré sú
k dispozícií pri riešení susedského
sporu, jednak klasicky súdnu cestu či pomoc polície, ale máme aj

istú alternatívu, ktorú občania využívajú len veľmi zriedka.
Tento typ ochrany sa poskytuje vo vzťahoch súkromnoprávnych, avšak nie prostredníctvom
súdu, ale obce, ktorá vo veci vedie
správne konanie. Tento hybridný
spôsob má byť efektívnejší z toho
dôvodu, že obce sú bližšie k ľuďom a poznajú miestne pomery
a danú situáciu.
V čom sa možno obrátiť na
mesto?
Pokojný stav možno charakterizovať ako faktický stav, ktorý je
(bol) subjektmi mlčky či výslovne akceptovaný a nie je (nebol)
nimi žiadnym spôsobom po určitú dobu rušený. Najčastejšími
zásahmi do pokojného stavu sú:
držba pozemku, bránenie vstupu
na pozemok alebo dom, organizovanie večierkov, rušenie nočného pokoja.
K zásahu do pokojného stavu dôjde vtedy, ak nastane jeho
zmena určitým protiprávnym konaním alebo určitou protiprávnou skutočnosťou, ktorú možno
niekomu pripísať a kvôli ktorej

je niekto vo svojom pokojnom
stave rušený. Preverenie zásahu
do pokojného stavu bude mesto
najčastejšie vykonávať miestnym
zisťovaním, svedeckými výpoveďami, ale ak je to potrebné, aj znaleckými posudkami.
Podanie návrhu na mesto
Slovenský právny poriadok neustanovuje lehotu, dokedy možno podať návrh, avšak z praxe súdov z Českej republiky vyplýva,
že sú to tri mesiace. Predmetný
návrh musí byť adresovaný mestu, v ktorom ku zásahu do pokojného stavu došlo a jeho znenie
musí obsahovať: vaše údaje, popis
vášho prípadu a návrh rozhodnutia obce.
Existenciu zásahu je potrebné
preukázať. V texte návrhu je tiež
potrebné uviesť konkrétne ustanovenie  Občianskeho zákonníka - § 5, z ktorého vyplýva, že sa
má využívať pri susedských sporoch. Citovaním tohto ustanovenia predídete zámene vášho
návrhu za sťažnosť či podnet na
prešetrenie priestupku.
Prejednanie veci a rozhodnutie mesta
Mesto by po vašom návrhu malo
nariadiť ústne pojednávanie, riadiace sa ustanoveniami Správneho poriadku. Pri prejedaní sa
nemá zaoberať právnym posúdením
veci, jeho úlohou je chrániť faktický
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stav – skúmať či došlo k zásahu do
pokojného stavu.
Jedinou právnou otázkou, ktorou sa
obec musí zaoberať, je, či bol zásah
vykonaný v súlade s právom alebo
protiprávne. Ak bol vykonaný zákonným spôsobom, mesto ho nemôže
zakázať.
Po zistení všetkých skutočností vydá
primátor v mene mesta rozhodnutie,
ktoré môže byť trojakého charakteru:
a) mesto návrh zamietne ako
nedôvodný;
b) podľa § 48 Správneho poriadku
mesto schváli zmier;
c) mesto predbežne zakáže zásah
do pokojného stavu alebo pôvodcovi zásahu uloží povinnosť obnoviť
predošlý pokojný stav.
Proti rozhodnutiu podľa písmena a)
a c) je možné sa odvolať na miestne
príslušný krajský súd.
Plusy a mínusy
Tento spôsob nie je univerzálnym
liekom na všetky problémy, ktoré
vznikajú pri susedskom spolunažívaní, no predsa môže byť aspoň
z časti užitočný, a to hlavne z dôvodu, že je relatívne rýchly a málo
nákladný. Jeho mínusom je ľudský
faktor - nedostatočná fundovanosť
a nevedomosť starostov o § 5 Občianskeho zákonníka a postupe z
toho vyplývajúcom.

Michal Cimmermann

Žiaci Pribinky úspešní v súťaži
Veľvyslanectva SRN na Slovensku
Dňa 7. decembra 2016 bola v rezidencii nemeckého veľvyslanca
na Slovensku vyhodnotená súťaž Nemeckej centrály pre turistiku
a Goetheho inštitútu na tému -sto najobľúbenejších pamätihodností v turistickej krajine Nemecko.
Do tejto súťaže sa zapojilo dvadsať súťažných družstiev zo základných škôl na Slovensku, medzi
nimi aj žiaci ZŠ, Pribinova 1, v Zlatých Moravciach. V rámci súťaže
mali žiaci ľubovoľnou technikou
a zo zvoleného materiálu zostrojiť model niektorej z nemeckých
turistických atrakcií. Nemecko je

veľká, na turistické atrakcie a pamätihodnosti bohatá krajina, a tak
výber nebol pre žiakov vôbec jednoduchý. Nakoniec si naši žiaci Samuel Rosinský, Matúš Pavlenda
a Erik Havetta vybrali ako model
Katedrálu vo Freiburgu.
Urobili veľmi dobre, lebo tento
model sa zdal odbornej porote

Žiaci zo ZŠ Pribinova.
najzaujímavejší.Nakoniec sa stal
víťazným modelom celej súťaže.
Žiaci si teda spolu s iniciátorkou
projektu a zároveň ich učiteľkou nemeckého jazyka Zuzanou
Čižmárikovou odniesli priamo z

rúk nemeckého veľvyslanca JoachimaBleicker prvú cenu, ktorou
je trojdňový poznávací zájazd do
Mníchova.
Mgr. Zuzana Čižmáriková
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Národný deň čísla tiesňového volania 112
Zvyšovanie povedomia obyvateľstva o európskom čísle tiesňového volania 112 je povinnosťou
každého členského štátu EÚ. Slovensko v zastúpení MV SR v spolupráci s okresnými úradmi je jediným členským štátom Európskej
únie, v ktorom sa vykonáva oslava
národného dňa 112. Okresný úrad
Zlaté Moravce – odbor krízového riadenia každoročne participuje na propagácií Národného
dňa čísla tiesňového volania 112.
V roku 2016 bol odbor krízového
riadenia organizátorom 4. ročníka
výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému „Záchranár
civilnej ochrany – môj kamarát,“
ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo práve 1. 12. 2016. Cieľom súťaže je priblížiť deťom hravou
formou tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným
európskym číslom tiesňového
volania 112.

Do okresného kola bolo celkom
prihlásených 34 výtvarných prác
žiakov MŠ Choča, Martin nad Žitavou, Zlaté Moravce – Kalinčiakova,
žiakov ZŠ Čaradice, Martin nad
Žitavou, Tesárske Mlyňany, Zlaté Moravce – Mojmírova a žiakov
Spojenej školy Zlaté Moravce. Porota, ktorú tvorili žiaci Základnej
umeleckej školy Zlaté Moravce určila poradie výhercov v jednotlivých kategóriách nasledovne:
Kategória materské školy :
1. miesto Patrícia Babiaková, Kalinčiakova, Zlaté Moravce
2. miesto Eva Molnárová, Kalinčiakova, Zlaté Moravce
3. miesto Olívia Bajanová, Choča
Kategória základné školy
I. stupeň:
1. miesto Elenka Brenkusová, Čaradice
2. miesto Liana Luknišová, Martin nad
Žitavou
3. miesto Martina Dzianová, Martin
nad Žitavou

Víťazi si preberajú svoje ocenenia.

Kategória základné školy II.
stupeň:
1. miesto Natália Lipnická, Tesárske
Mlyňany
2. miesto Nina Sládeková, Mojmírova,
Zlaté Moravce
3. miesto Matúš Horvát, Tesárske
Mlyňany
Kategória špeciálna základná
škola:
1. miesto Alžbeta Cigáňová, Zlaté
Moravce
2. miesto Jakub Valkovič, Zlaté Moravce

Účastníci World Art 2016.

World Art v Zlatých Moravciach
V utorok 29. novembra Občianske združenie (OZ) Platan v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu a s finančnou podporou Mesta Zlaté Moravce zorganizovalo 3. ročník podujatia pod
názvom World Art.
„Išlo o kultúrno - vzdelávacie
podujatie, prostredníctvom ktorého záujemcovia získali vedomosti
a zručnosti o novátorské techniky ako maľovanie na hodváb, košíkovú techniku, výrobu netradičných predmetov,“ povedala Klaudia

Ivanovičová z OZ Platan. Workshopu sa zúčastnili žiaci základnej školy
na Pribinovej ulici, pedagógovia
škôl a Základnej umeleckej školy
i mladí aj starší obyvatelia mesta
Zlaté Moravce. „Ukážky pracovných techník predvádzali Zuzana

Miškeová zo Základnej umeleckej
školy, Viktória Káčerová a Alžbeta
Fraňová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, riaditeľka
MSKŠ Simona Holubová a taktiež
i ja,“ uviedla Ivanovičová.
Na podujatí bola pripravená

3. miesto Samuel Stolár, Zlaté
Moravce
Absolútnym víťazom všetkých
kategórií sa stala Natália Lipnická
- ZŠ Tesárske Mlyňany. Víťazné práce postupujú do národného kola,
ktoré sa uskutoční 22. marca 2017
v Bytči pod záštitou MV SR.

Ing. Michaela Bučková,
vedúca odboru krízového
riadenia OÚ Zlaté Moravce

i sprievodná akcia. Účastníci si
mohli prezrieť výstavu obrazov
Štefana Partla, ktorý žiakom urobil aj odborný výklad k jeho dielam. „Je to už po tretíkrát, čo sme
usporiadali vzdelávaciu aktivitu
pre mladých, ale aj seniorov. Každá aktivita je výmenou odborných skúseností medzi záujemcami. Spolupráca so subjektmi
ZUŠ, MSKŠ a finančné dotácia
Mesta Zlaté Moravce bola veľkým prínosom pre workshop, za
čo veľmi pekne ďakujeme,“ dodala Ivanovičová.
OZ Platan počas svojej existencie usporiadalo mnoho vzdelávacích seminárov pre pedagógov,
športových aktivít pre obyvateľov
ako aj pre družobných partnerov
mesta Zlaté Moravce. Ich aktivity smerujú k výchove detí a mládeže, k organizovaniu seminárov, k vytváraniu podmienok pre
aktívne trávenie voľného času,
k všestrannému rozvoju mesta.

Peter Klimant
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Vianoce v terénnej sociálnej práci

Mikuláš v Zlatých Moravciach.

Mikuláš v Zlatých Moravciach
Svätý Mikuláš prišiel do Zlatých Moraviec aj v roku 2016, aby
obdaroval sladkou maškrtou všetky deti. Nechýbalo ani tradičné rozsvietenie hlavného vianočného stromčeka nášho mesta.
V utorok 6. decembra prišiel do
Zlatých Moraviec Mikuláš. Presne
o 16.00 hodine dorazil na Námestie
Andreja Hlinku na svojom koči, ktorý ťahali kone z Národného žrebčína Topoľčianky. Spolu s ním prišli
aj jeho verní pomocníci – anjelik
a dvaja čerti.
Hneď po príchode nasledovalo
rozsvietenie vianočného stromčeka na námestí. Po tomto slávnostnom akte už začali k Mikulášovi postupne prichádzať malí

Zlatomoravčania. Niektoré deti mu
zaspievali, iné zarecitovali básničku,
prípadne ho aspoň pozdravili. Všetky však od Mikuláša dostali sladkú
odmenu.
Podujatie už tradične pripravilo
mesto v spolupráci s Mestským
strediskom kultúry a športu. Za
mikulášskou maskou sa už tretí rok
po sebe skrýval Stanislav Ivanovič,
vedúci kina Tekov.
Peter Klimant

Dopoludnie plné zábavy
Počas sviatku sv. Mikuláša bolo na Základnej škole na Robotníckej ulici veselo. Žiaci sa neučili, miesto toho tu na nich čakalo
dopoludnie plné zábavy. Samozrejme, prišiel i Mikuláš.
Šiesty december sa na Základnej
škole Robotnícka v Zlatých Moravciach niesol v duchu mikulášskeho
dňa. Pre deti bol už tradične pripravený bohatý program. „Pre žiačikov prvého stupňa bol pripravený
program s Mikulášom, čertom a anjelikom, súťaž Milujem Slovensko
a rôzne ďalšie mikulášske aktivity. Pre
žiakov druhého stupňa boli pripravené tvorivé dielne, v ktorých si deti
vyrábali napríklad svietniky, snehuliakov, vianočné ikebany, či ozdoby na
stromček,“ povedala učiteľka Hana
Verešpejová, podľa ktorej si Mikuláša
s čertom a anjelom, tak ako každý rok,
zahrali žiaci deviateho ročníka.

Počas dňa boli na pôde školy
pripravené i rôzne súťaže. Žiaci
si mohli zahrať šach v rámci šachového turnaja a uskutočnil sa
i mikulášsky futbalový turnaj. Deti
načerpávali atmosféru Vianoc pri
tradičnom pečení medovníkov,
ktoré si i samé zdobili. Okrem
toho do vianočného šatu vyzdobovali aj svoje triedy. „Deťom sa
tento mikulášsky deň veľmi páčil.
Vytešovali sa, vyrobili si niečo pre
seba, zahrali sa a poriadne sa zabavili,“ zhodnotila celú akciu pani
učiteľka Verešpejová.
Peter Klimant

Pri príležitosti dňa Sv. Mikuláša
sa kancelária Terénnej sociálnej
práce premenila na vianočné dielne. O tejto akcii sme rodiny zapojené v našom projekte informovali
počas predchádzajúceho mesiaca.
V spomínaný deň v našej kancelárií
panovala vianočná atmosféra, počúvali sme vianočnú hudbu, jedli
vianočné pečivo a pili horúci čaj.
Vianočných dielní sa zúčastnilo niekoľko rodín z Chyzeroviec spolu so
svojimi deťmi. Bolo tu veselo, deti
sa hneď pustili do práce. Vyrábali
sme vianočnú výzdobu, ktorá teraz
zdobí našu kanceláriu. Spoločne
sme vystrihovali snehové vločky,

ktoré zdobia naše okná. Taktiež sme
vyrábali vianočné kvety z roliek toaletného papiera a vianočný stromček z otlačkov našich rúk.
Cieľom vianočných dielní bolo vyplniť voľný čas deťom, stlmiť rodinné väzby medzi matkou a dieťaťom
a taktiež spoločná aktivita pri plnení úloh. Podľa ohlasov, ktoré sme
dostali, sa nám podarilo rodinám
a  deťom spríjemniť tieto chladné
dni a zato sme vďační. Veríme, že
v budúcnosti sa nám podarí zorganizovať viac podobných akcií pre
rodiny a ich deti.
Terénna sociálna práca

Posedenie Únie žien Slovenska
Na sviatok svätého Mikuláša sa spoločne stretli členky Únie žien
Slovenska zo Zlatých Moraviec. Na stretnutie zavítal i samotný Mikuláš, ktorý prítomné ženy nezabudol obdarovať malou pozornosťou.
Členky Základnej organizácie
(ZO) Únie žien Slovenska v Zlatých Moravciach mali 6. decembra spoločné mikulášske posedenie. Stretli sa v priestoroch jednej
zo zlatomoravských reštaurácií. „Je
to také slávnostné ukončenie toho
nášho celého aktívneho roka, ktoré
sa uskutočnilo vďaka našej členke
Zite Koprdovej, ktorá nás pozvala
na toto krásne podujatie,“ povedala
Anna Kiššová, predsedníčka zlatomoravskej ZO Únie žien Slovenska,
ktorá má v súčasnosti v našom meste dvadsaťdva členiek.
Ženy z tejto organizácie sa vždy
v závere roka stretávajú pravidelne.
Toto však bolo po prvýkrát, kedy
na stretnutie zavítal aj Mikuláš

Posedenie Únie žien Slovenska.

s anjelom a čertom. Ten všetky
prítomné ženy obdaroval mikulášskym balíčkom. Jedna z členiek mu
dokonca predniesla i básničku. „Je
to úžasné stretnutie, vrátili sme sa
do takých detských čias. Ja si myslím, že z tohto bude pekná tradícia,“
zhodnotila Kiššová.
Únia žien Slovenska je nezávislá
mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Ide o dobrovoľnú organizáciu, ktorá nezávisle
na politickej príslušnosti, národnosti, vierovyznaní, veku a profesii rieši problémy jednotlivcov, ich detí
a rodín - tých, ktorí hľadajú pomocnú ruku, morálnu, materiálnu či finančnú podporu.
Peter Klimant
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Mikuláš na MŠ Štúrova
Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom nemohli obísť
počas svojej cesty materskú školu na Štúrovej ulici. Netrpezlivo
na neho čakali všetci škôlkari. A nielen tí.
Prišli aj súrodenci, rodičia, starí
rodičia a známi, aby sa presvedčili, či si deti balíčky s prekvapením zaslúžia. A po vystúpeniach
všetkých detí nikto nepochyboval
o tom, že si ich odnesú domov.
Deti svojou prítomnosťou a potleskom prišli podporiť aj pán primátor Dušan Husár a referentka
pre oblasť školstva Danuša Hollá.
Po mikulášsko-vianočnom
programe si mohli prítomní pochutnať na vianočnom punči a mastnom chlebe s cibuľou,
ktoré pre nich pripravili pani

kuchárky. V priestoroch materskej
školy sa konala vianočná burza,
ktorú zorganizovali rodičia pod
vedením Kristíny Tuhej. Počas nej
mohli rodičia a prítomní podporiť
materskú školu kúpou výtvarných
prác svojich detí alebo výrobkov,
ktorými do burzy prispeli rodičia
detí. Ďakujeme!
Opäť na nás nezabudla ani pani
riaditeľka Eva Horná z Obchodnej
akadémie, ktorá nás pozvala na
Mikuláša, kam sa deti veľmi tešili. Radosť mali z Mikuláša, čertov aj anjelov, ktorí sa do areálu

Deti z MŠ Štúrova.
Obchodnej akadémie priviezli na
krásnych koňoch. Ďakujeme za
pozvanie!
V tomto predvianočnom
období a s blížiacim sa koncom
roka 2016 pani riaditeľka Ivana

Detský čin roka 2016 – naša úspešná premiéra
Už niekoľko rokov sa ZŠ Pribinova pravidelne zapája do projektu Detský čin roka, v ktorom deti
z celého Slovenska ukazujú, že vedia, čo je dobro. Doposiaľ sme sa do projektu zapájali len ako detská porota, ktorá hodnotí skutky iných detí. A potom prišla tá myšlienka...

Detský čin roka 2016, zdroj: SITA.
„Dobré detské činy nemusia byť
len obdivuhodné hrdinské činy.
Niekedy k malému veľkému činu
stačí kus empatie, neľahostajnosti k trápeniu iných a každodenné
mini skutky, ktoré môžu zlepšovať
niečí život. Veď ja mám takéto skutky už dva roky rovno pod nosom.“
A tak som sadla k počítaču a napísala náš príbeh.
“Dobrý deň. Chcela by som prispieť príbehom o deťoch z mojej
triedy. V tomto čase už končia tretí
ročník. V triede máme spolužiaka
Paľka, u ktorého sa už v druhom
ročníku začala prejavovať fóbia
z gombíkov. Áno, z tých malých

neškodných predmetov s dierkami. Paľko už od predškolského veku
mal apatiu voči gombíkom. Odtŕhal
ich z paplónov či košieľ. V škole sa
od nás odťahoval vždy, keď sme
mali gombík na košeli alebo svetríku. Neskôr jeho fóbia prerástla až
do rozmerov, že slovo gombík nemohol ani len počuť. Mojim deťom
to bolo najskôr smiešne, ale neskôr
si uvedomovali, že Paľkovi to veľmi
ubližuje. Zachovali sa úplne inak,
než som od nich čakala. Namiesto
zámerného strašenia chceli Paľkovi
skutočne pomôcť. A tak sa začali
navzájom upozorňovať na gombíky na oblečení.“Dnes nechoď

zbytočne k Paľkovi, aby sa nebál.
Máš na sebe gombík!“ často si hovorievali. V treťom ročníku dokonca sledovali texty v čítankách, aby
ma vopred upozornili na „to“ slovo.
Vždy sme slovo prelepili papierikom so slovom „pupček, tlačidlo“.
Paľko si slovo gombík neuvedomuje už tak často. Z našej triedy
tak odišiel strach, výskanie a plač.
Pre niekoho môže byť tento príbeh maličkosťou, pre Paľka je to ale
veľmi dôležité. Z maličkostí sa totiž
skladá svet. Deti svojou vlastnou
iniciatívou a toleranciou prispievajú
k Paľkovým lepším dňom. A ja som
hrdá učiteľka.”

Homolová, celý kolektív materskej
školy a hlavne deti – ďakujeme
všetkým, ktorí počas celého roka
akoukoľvek formou pomohli našej
materskej škole.
Kolektív MŠ Štúrova
Na začiatku tohto školského roka
mi prišiel e-mail, vraj náš príbeh bol
vybraný z 5 000 detských príbehov a bude spolu s 35 ďalšími príbehmi zaradený do metodického
materiálu Detský čin roka 2016. Aj
náš príbeh bol zrazu medzi tými,
za ktoré sme mohli ako detská porota hlasovať.
A detská porota rozhodla! Získali sme krásne 1.miesto v kategórii
Cena Sašky Fischerovej – Malý veľký
čin. A vraj: „ Srdečne Vás pozývame
na slávnostné vyhodnotenie.“ Nenechali sme si to ujsť a vybrali sme
sa na dvojdňový výlet do Bratislavy.
Nadišiel deň slávnostného vyhodnotenie, na ktorom nechýbal ani
prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Veľmi ľudskými slovami
sa prihovoril všetkým zúčastneným
deťom. Uistil ich, že to, čo robia, robia správne. Pre mnohých dospelých môžu byť vzorom.
Po krásnom vyhodnotení nasledovala prehliadka vianočnej Bratislavy. Poprechádzali sme sa medzi
stánkami na vianočných trhoch,
ešte stále plní dojmov z dopoludnia. Deti ma v škole privítali s otázkou: „Ste šťastná, že sme to vyhrali?“ Odpovedala som jednoducho:
„Šťastná, ale ešte viac hrdá na vás.
Na vás – vy moji malí hrdinovia!“
Na záver už len krátko. Nebojme
sa konať dobro, aj keď maličké. Na
maličkostiach sa zakladá svet.
Mgr. Lenka Dibalová
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Predvianočné trblietanie
V sobotu 17. decembra sa v Zlatých Moravciach uskutočnil vianočný koncert pod názvom Predvianočné trblietanie. Záštitu nad
programom prevzal minister práce Ján Richter.
Koncert sa uskutočnil v priestoroch divadelnej sály Mestského
strediska kultúry a športu (MSKŠ).
Podujatie pripravil poslanec NR
SR Marián Kéry spoločne s MSKŠ
Zlaté Moravce. Autorom a režisérom programu bol Ladislav Švihel. Záštitu nad podujatím prevzal minister práce, sociálnych
vecí a rodiny Ján Richter.
Ten sa však koncertu osobne nezúčastnil. Pre chorobu ho
ospravedlnil štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš, ktorý ho na podujatí zastúpil. „Hoci nechcem, aby to
vyznelo zle, musím povedať, že
mám šťastie, že som sem dnes

mohol prísť a môžem ho tu dnes
zastupovať,“ povedal Ondruš na
záver koncertu. Zároveň všetkým
prítomným zaželal radostné, pokojné Vianoce a úspešný nový
rok. Podobné priania v závere
akcie vyslovili Marián Kéry i primátor Zlatých Moraviec Dušan
Husár.
Vianočného koncertu sa okrem
vyššie zmienených osobností
zúčastnili aj ďalšie známe tváre
z politického a spoločenského
života – štátna tajomníčka MŠVVaŠ Oľga Nachtmannová, Milan
Belica – predseda NSK, Milan Galaba – poslanec NSK, Tibor Tóth
– primátor mesta Vráble a Zita

Ján Babjak, Jana Bernáthová
Koprdová – prednostka OÚ v Zlatých Moravciach.
Na koncerte vystúpili hudobníci – Miroslav Dudík, Ján Kružliak,
Jozef Petrík, Juraj Bajús, Martina
Ovečková, Michal Kolárik a Rudolf

Členky FS Inovec.

FS Inovec oslávil 33. výročie založenia

Cikratricis. Spievali – Ján Babjak,
Jana Bernáthová, Miroslav Dudík
a Vladimír Dobrík, ktorý bol zároveň aj moderátorom programu.
Peter Klimant
slávnostnom vystúpení, od svojho
nástupu si vedie evidenciu o súbore. „Za dvadsaťsedem rokov mal súbor presne 897 vystúpení. Na zahraničný zájazd súbor vycestoval
presne 50-krát. V súbore sa vystriedalo približne 170 účinkujúcich. Prvý
zájazd do zahraničia bol v roku 1990,
šlo sa do Talianska,“ uviedol Bakaľár.
Inovec vystúpil i v rôznych ďalších
krajinách. Naši folkloristi sa predviedli napríklad v Anglicku, Belgicku,
Tunisku, Portugalsku, Francúzsku,
Poľsku, či vo Švédsku.

Mierny pokles

Za rok 2016 má Inovec na konte 26
Folklórny súbor Inovec zo Zlatých Moraviec oslávil svoje 33. narodeniny vo veľkom štýle. V nedeľu vystúpení a jeden zahraničný zájazd
18. decembra sa folkloristi predstavili so svojím bohatým kultúrnym programom pred preplnenou v Chorvátsku, čo je však podľa Badivadelnou sálou Mestského strediska kultúry a športu.
kaľára mierny pokles oproti minulým rokom. „Budeme sa snažiť ešte
„Naprieč Slovenskom... a ne- – dievčenská spevácka skupi- Lazúr, ktorý svojou prácou ešte viac trošku viac propagovať slovenský
vestu som si aj tak v Tekove naj- na Trnky a tanečná skupina Old zušľachtil vstúpenia folklórneho sú- folklór, či už doma alebo v zahranišou.“ Tak znel názov slávnost- School Brothers.
boru Inovec,“ opisujú svoje začiatky čí,“ povedal na vystúpení.
ného programu folklórneho
folkloristi z Moraviec. V roku 1990
FS Inovec sa skladá z tanečnej i husúboru (FS) Inovec, ktorý bol
Vznik pri MSKŠ
sa do čela súboru postavil Rado- dobnej zložky. Zlatomoravskí folklovenovaný 33. výročiu jeho zaFS Inovec bol založený v roku 1983. van Bakaľár, ktorý vedie Inovec do risti vo svojom programe prezentujú
loženia. Program bol rozdelený „ Pri jeho vzniku stáli pani Marta Her- dnešných dní. Už hneď po nástu- ľudovú kultúru z celého Slovenska.
na dve časti. Začalo sa folklórom manová, vtedajšia kultúrna pracov- pe do funkcie sa stal choreografom V ich vystúpeniach tak môžeme viz nášho regiónu, prešlo sa na níčka pri MsKS v Zlatých Moravciach a manažérom v jednej osobe.
dieť napríklad tanec z Lehoty, SľaVýchodné Slovensko a pomaly a pani Zuzana Kiššová, prvá vedúca
žian, no aj Tanec s lyžičkami z Východného Slovenska.
cez Liptov a Detvu sme sa vrátili súboru. Dve sudičky, ktoré vdýchli
Vystupujú doma
znovu na Tekov. Podujatie bolo život tomuto malému tanečnému i v zahraničí
ukončené pásmom Svadba z To- telesu. Po niekoľkých rokoch ich
Bakaľár však do súboru prišiel ešte
Peter Klimant
poľčianok. Vystúpili tu i hostia vo vedení súboru vystriedal Cyril skôr, v roku 1989. Ako povedal na
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Vianoce v minulosti
Krása vianočných sviatkov v minulosti spočívala v láske a pokore, v silnej viere a skromnosti, s ktorou naši predkovia prichádzali
k vianočnému stolu.
Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a Speváckym
súborom Zlatomoravčianka pripravili v dňoch 14. a 15. decembra 2016
pre žiakov okolitých škôl a širokú
kultúrnu verejnosť tradičný vianočný program s neopakovateľným
čarom prichádzajúcich Vianoc. Pri
tejto príležitosti si žiačky zo ZŠ Robotnícka ulica pod vedením Márie
Herdovej v predvianočnej tvorivej
dielni múzea upiekli linecké koláčiky
ako jednu z vianočných pochúťok.
Súčasťou podujatia bola i výstava
Vianoce v minulosti - Štedrý deň
vyššej spoločnosti, ktorá potrvá do
11. januára 2017.
Na predvianočnom popoludní
v múzeu lektorka múzea pani Viera Tomová privítala primátora mesta Dušana Husára, riaditeľku MSKŠ
Simonu Holubovú, ako aj všetkých
milovníkov folklóru, starých ľudových zvykov a tradícií. Riaditeľ Ponitrianskeho múzea Anton Števko
v zaujímavom rozprávaní návštevníkom kultúrneho podujatia priblížil atmosféru Vianoc v minulosti
a štedrovečerné stolovanie šľachty.
Za hlavným štedrovečerným stolom sedel vždy domáci pán ako koruna tvorstva a jeho najbližší príbuzní. Pre ženy a služobníctvo boli
pripravené vedľajšie stoly. To, že pán
mal vedľa seba aj dámu, sa objavilo
až v polovici 18. storočia. V tomto

Vianočný koncert ZUŠ 2016.

storočí sa už používal príbor podobný tomu nášmu, z ktorého lyžicu si šľachtici nosievali so sebou.
Štedrovečerné prestieranie bývalo
farebne zladené so servisom stolovania. Šľachtici mali svoje osobitné
zvyky. Hudba bola v šľachtických
rodinách neodmysliteľnou súčasťou
večerných posedení. Každá šľachtičná či dcéra, ktorá mala či nemala
talent, musela sa naučiť hrať na nejakom hudobnom nástroji a pri rôznych príležitostiach mala za úlohu
zabávať spoločnosť svojimi kultúrnymi vystúpeniami. V 16. a 17. storočí v katolíckych a šľachtických rodinách tiež dodržiavali pôst. Na štedrý
večer, na rozdiel od nášho vyprážaného kapra, konzumovali niekoľko
druhov varených a pečených rýb,
ktoré boli ochutené drahým korením z Indie. Domáce panstvo takto
dokazovalo svoje bohatstvo. V tej
dobe sa vyváralo veľa špenátových
a šťaveľových omáčok. Kedysi bol
aj cukor veľmi vzácnou dovážanou
potravinárskou surovinou. Používal
sa len trstinový cukor a na koláčoch
sa vynímal tiež ako honos šľachty. Na stole nechýbalo ani ovocie
z orientu ako banány, pomaranče
a citróny. A čo bolo zvláštnosťou za
štedrovečerným stolom? Nekonzumovali zemiaky, ale chlieb z bielej
múky, ktorý sa podával ku každému
jedlu. Namiesto kvasníc sa do cesta
dávalo kyslé mlieko.

Ukážka vianočného stolovania šľachty.
Prvý štedrovečerný stromček
sa spomína v Kaunase ako veľký
strom. Symbolizoval znovuzrodenie a silu. Prvý cisársky stromček
sa objavil v Anglicku v 18. storočí, kedy manžel kráľovnej Viktórie
zaviedol takýto vianočný nemecký zvyk a šľachtici ho mali vždy na
stoloch. V sedliackych rodinách sa
vianočné stromčeky začali používať
až po prvej svetovej vojne. Bola to
najskôr iba halúzka a neskôr stromček, ktorý sa vešal na hradu povaly. Šľachtici napriek tomu, že stále
bojovali a spravovali svoje majetky,
tiež si našli čas aj na darčeky, ktoré
neboli zabalené, ale iba voľne položené na stole. K Vianociam patria
aj betlehemy, ale tie sú známe už
od 7. storočia.
V hlavnom kultúrnom programe
vystúpil Spevácky súbor Moravčianka, ktorý pre návštevníkov pripravil
malé prekvapenie. K štedrovečernému stolu zasadol sám palatín
Juraj Turzo s manželkou Alžbetou,
ktorý žil na prelome 17. a 18. storočia. Ako palatín s manželkou v krásnom dobovom oblečení sa predstavili vedúci Speváckeho súboru
Vladimír Rumanko a pani Mária

Šabová. Starobylými priestormi bývalého kaštieľa rodiny Migazziovcov sa rozliehal krásny ženský spev
členiek speváckeho súboru, ktorý
dotváral neopakovateľnú romantiku Vianoc. V kultúrnom programe
vystúpila hrou na harmonike a spevom aj vedúca Speváckeho súboru
Kolovrátok z Prílep, pani Irena Vencelová. Poďakovala sa za možnosť
celoročnej prezentácie súboru na
kultúrnych podujatiach v múzeu,
ako aj v Kultúrnom dome v Šali a televízii Markíza. Príjemnú atmosféru
Vianoc dotvárali aj medovníky pani
Heleny Tomajkovej a drevorezby na
vianočné motívy Štefana Doskoča.
Predvianočné popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére blížiacich
sa Vianoc, ktoré vždy patrili a patria
stále k najkrajším cirkevným sviatkom roka s prianím príjemného
prežitia vianočných sviatkov v šťastí, láske a rodinnej pohody. A na záver si všetci spoločne zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň, Tichá noc,
svätá noc.

Vianočný
koncert ZUŠ

života školy za prítomnosti pána
primátora a predstaviteľov mesta.
Samozrejme Vianocami predýchanej atmosfére neodmysliteľne patrí
vianočný punč, na ktorý boli pozvaní všetci hostia koncertu. Prežili sme krásnu adventnú atmosféru. Bol to koncert plný umeleckého
slova a nádhernej hudby vytvorenej žiakmi a pedagógmi našej
školy. Ďakujeme našim hosťom za
pozornosť a tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia.
Mgr. Zuzana
Hudecová Molnárová

Dňa 14. decembra 2016 sa uskutočnil nádherný vianočný koncert v podaní Základnej umeleckej školy Zlaté Moravce. Vianoce
sú časom obdarovávania a lásky,
preto sme si aj my u nás v umeleckej škole darovali hneď dva
darčeky. Prvým bola rekonštrukcia budovy a druhým skvelý klavír. Oba darčeky sme uviedli do

Anton Kaiser
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Výstava v Dennom centre

Medovníkový sen
Vianočná hudba, ligot svetielok i krásne vyzdobené pódium privítali 20. decembra
2016 rodičov i vzácnych hostí
na slávnostnej akadémii v ZŠ
Mojmírova, ktorá niesla názov „Medovníkový sen“.
Do pútavého programu sa zapojili žiaci všetkých tried a opäť
dokázali, že vedia žiť nielen školskými povinnosťami, ale sú aj
šikovní recitátori, herci, speváci
i tanečníci. Započúvali sme sa
do vianočných piesní, obdivovali sme milé tanečné kreácie
a nechýbali ani scénky, dokonca
v anglickom jazyku.
Ukončenie programu a zároveň neopakovateľnú chvíľu vo
svetle blikajúcich lampášikov
umocnila spoločne zaspievaná
pieseň „Tichá noc“. Pani riaditeľka poďakovala všetkým účinkujúcim žiakom i učiteľom za

Január 2017

V dňoch 5. až 9. decembra sa v priestoroch Denného centra na
Mojmírovej ulici v Zlatých Moravciach uskutočnila Vianočný výstava ručných prác spojená s predajom.

Deti zo ZŠ Mojmírova.
pripravený program, výzdobu
a prítomným za účasť na vianočnej akadémii.
Všetci naši milí hostia si odniesli
domov maľované medovníčky,
ktoré boli výtvorom našich šikovných detí. Privítali sme sviatky spoločne a urobili sme radosť
nielen sebe ale aj našim blízkym.
Opäť sme raz dokázali, že: „Spolu
dokážeme viac“.
Mgr. Mária Záhorcová,
PaedDr. Ingrid Hippová

Vianočná výstava v Dennom
centre vznikla v rámci podpory remesiel na Slovensku. Podľa
organizátorov sa týmto spôsobom podarilo vytvoriť priestor na
prezentáciu handmade tvorcov
v Zlatých Moravciach. Zakladateľom tejto myšlienky sú občianske združenie Free Time SK a
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska (ÚNSS).
„Chceli sme predstaviť verejnosti svoju tvorbu, ale aj tvorbu
Handmade - žien zo Zlatých Moraviec a okolia. Návštevníci videli
rôzne dekorácie a vianočné ozdoby, ktoré vyrobili deti z krúžku
OZ Free Time SK. Ukázali, že fantázia nemá hranice a pod mojím vedením vyrobili dekorácie
a vianočné ozdoby, kde sa snažili

Vianoce v nás

Peter Klimant

Čaro Vianoc
v našej škôlke

„S prvým vdýchnutím mrazivého vzduchu a nesmelou
vločkou skrytou v dlani spoznáte, že prichádzajú Vianoce.“ Týmito slovami sa začala
13. decembra 2016 vianočná
akadémia žiakov zo Základnej
školy na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach.
Každoročne si naši žiaci pod
vedením pani učiteliek pripravia bohatý program plný piesní,
tancov, folklórnych prvkov i scénok s posolstvom. Privítajú tak
Vianoce spolu, skôr než zasadnú
všetci k štedrovečernému stolu.
Pozvanie do krásne vyzdobených
priestorov školy prijali nielen rodičia, starí rodičia, priatelia školy, ale
i primátor a viceprimátor mesta so
zástupcami odboru školstva, ktorí
spoločne s moderátormi a účinkujúcimi hľadali „Vianoce v nás“.
Hostí pri vstupe do budovy vítal
živý betlehem s hudbou. Oproti
betlehemu sa nachádzala vianočná tržnica. Jej súčasťou boli výrobky zhotovené šikovnými rukami

využiť potenciál recyklačných
materiálov,“ povedala lektorka
Monika Paulová z OZ Free Time SK.
Ako ďalej uviedla, ÚNSS predstavila výrobky z pediggu, ktoré
vyrábajú jej členovia. Tvorcovia
handmade vystavovali rôzne dekorácie z textilu, ako napríklad
vankúše, hračky, prehozy, čiapočky, zástery, háčkované vianočné ozdoby, deky a podobne.
Okrem toho tu boli prezentované
aj rôzne mydlá, ikebany, bižutéria, šperkovnice z vajíčok, trubičky a veľa iných výrobkov. „Naše
výrobky vyrábame s láskou a pre
radosť, vkladáme do nich seba
a zachovávame tradície,“ dodala
Paulová.

Vianočná akadémia žiakov ZŠ Pribinova.
našich žiakov i učiteľov. Celú atmosféru umocňovalo spievanie kolied. Tohtoročná akadémia sa niesla v znamení pokoja a lásky, ktorú
musí každý hľadať vo svojom srdci,
pretože „láska tá len v srdci býva.
Ak ju v sebe nájdete, Vianoce sú
na svete.“
Neskromne môžeme tvrdiť, že
decembrové predvianočné popoludnie prinieslo so sebou to, čo
bolo jeho cieľom. Všetci prítomní
prežili neobyčajne krásne popoludnie plné nezabudnuteľných zážitkov s úsmevom na tvári, radosťou
v srdci, so slzami dojatia a posolstvom, ktoré vo svojom príhovore povedala riaditeľka školy Lenka

Herdová: „Teraz je ten správny čas,
aby sme na chvíľu spomalili a nechali sa unášať krásnym vianočným
čarom. Všetko, čo je dôležité, nebude pod stromčekom. Nebude
to zabalené a nemá to cenovku.
To, čo je dôležité, nájdete v objatí,
jednoduchom úsmeve, pohľade či
v bozku. To, čo je dôležité, by malo
prísť k srdcu a objať našu dušu.“ Ak
pochopíme posolstvo Vianoc, nájdeme tie najkrajšie Vianoce, ktoré sú len a len v nás. Vianoce tak
môžeme mať po celý rok. Musíme
sa však riadiť tým, čo nám hovorí
naše srdce.
Mgr. Marianna Hajková

Adventný veniec, zapaľovanie
sviečok, vyzdobená jedlička a rozžiarené detské očká. To všetko sú
symboly vianočných sviatkov nielen v rodinách, ale i v MŠ na Slnečnej v Zlatých Moravciach.
Okrem vianočného programu
detí pri jedličke pribudla aj vianočná tržnica. Za výdatnej pomoci šikovných a ústretových mamičiek
sme zorganizovali vianočnú tržnicu. Výrobky na predaj vyrobené mamičkami ,ale aj p. učiteľkami boli krásne, dopĺňali vianočnú
atmosféru.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým
,ktorí sa do vianočnej tržnice zapojili. Peniaze utŕžené za predaj
výrobkov budú použité výlučne
pre deti našej škôlky.
Eva Zuzulová

Deti z MŠ Slnečná.
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Vianočné stretnutie dôchodcov z DOS
Zlatomoravskí seniori z Domu opatrovateľskej služby (DOS) sa
pred Vianocami stretli na vianočnom posedení. V priestoroch Centra
voľného času na nich čakal kultúrny program i menšie pohostenie.
Vianočné stretnutie dôchodcov
z DOS sa uskutočnilo v utorok 13.
decembra 2016. Organizátorom
bolo mesto spoločne s vedením
DOS. O kultúrny program sa postarali žiaci zlatomoravskej Základnej
umeleckej školy a deti z Materskej
škôlky na Kalinčiakovej ulici.
„Stretli sme sa pri príležitosti adventu a prípravy na Vianoce. Potešili
sme sa v kruhu maličkých detí. Takéto milé stretnutie pred Vianocami
sa uskutočnilo prvýkrát a sme veľmi
radi, že si mesto takýmto spôsobom na nás spomenulo,“ vyjadrila

sa Jana Bošiaková, vedúca DOS.
Po kultúrnom programe nasledovalo pohostenie a prítomným seniorom sa odovzdali i menšie dary.
Podľa slov Bošiakovej šlo o veľmi
vydarenú akciu, z ktorej by sa vraj
v budúcnosti mohla stať tradícia. To
by uvítali i samotní seniori. „Aj každý mesiac to môže byť,“ povedala
nám s úsmevom oslovená dôchodkyňa Mária Pániková, ktorá bola
s podujatím nadmieru spokojná.

Peter Klimant

Robíme školu pre život
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Zlatých Moravciach
sa rozhodla po Burze povolaní a ďalšom úspešnom Dni otvorených dverí predstaviť a zviditeľniť aj širokej verejnosti pod heslom
školy: „Robíme školu pre život“.
Sme škola, ktorá sa má čím chváliť. Veď jej korene siahajú až hlboko
do minulosti, resp. čias Rakúsko-Uhorska pod názvom Živnostnícka obchodná škola a právom si zakladá na svojej dlhoročnej profilácii
na obchod a služby.
V súčasnosti ponúka odborné
vzdelanie v oblasti ekonomiky,
podnikania, cestovného ruchu, obchodu a služieb. Jej aktivity a úspechy boli ocenené v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Rozhodnutie „ísť s kožou na trh“
padlo v čase, kedy zrejme nestačí mať výsledky a byť úspešný, ale
je potrebné ísť medzi ľudí a presvedčiť ich, že naši skúsení pedagógovia, kvalitní majstri odbornej
výchovy sú po odbornej stránke
kompetentní pracovať s kreativitou,
zručnosťami a talentom našich študentov. V predvianočnom čase dňa
15. decembra 2016 sa konalo prezentačné podujatie SOŠ obchodu
a služieb pod záštitou primátora

Prezentačné podujatie SOŠ obchodu a služieb.

Vystúpenie detí z MŠ Kalinčiakova.

mesta Dušana Husára a v spolupráci s ÚPSVaR zastúpenom vedúcou
pracoviska oddelenia služieb pre
občana Denisou Uhrinovou a MSKŠ
v Zlatých Moravciach.
Námestie A. Hlinku v Zlatých
Moravciach sa postupne zapĺňalo zvedavými pohľadmi okoloidúcich, ktorých neustále pozýval
skvelý moderátor školského rádia
Afrika2 Adam Ondriaš (obchod
a podnikanie). Mnohí sa nechali
zlákať vôňou domácej vianočnej
kapustnice, uvarenej šikovnými
kuchármi a servírovanej zručnými čašníkmi. Keďže bolo slnečné,
no mrazivé popoludnie, vhodne
zahrial aj vianočný punč. Kto však
chcel radšej maškrtiť, mal pripravené sladké pečené koláče a horúcu
kávu. Stánok s Burzou dobrej knihy
propagovali študenti marketingu
s ušľachtilým cieľom. Výťažok, ktorý
získali, poputuje pre deti z detského domova. Žiaci zo ZŠ Pribinova
sa zaujímali o všetky prezentované
odbory a zaujali ich napr. katalógy, vizitky, propagačné materiály
úspešných cvičných firiem na vysokej profesionálnej úrovni. Najväčší
zážitok snáď mali najmenšie deti
po tom, čo ich skrášlili naše kozmetičky a kaderníčky. Ich srdečný
smiech a radosť sa rozliehali po celom námestí.
Študenti SOŠ obchodu a služieb
popri náročnom štúdiu zvládajú aj
mimoškolské aktivity. Zavŕšením

prezentačného podujatia bol
kultúrny program na umeleckej
úrovni. Najskôr dušu pohladila talentovaná speváčka Romanka Ďurčeková (kozmetička), sprevádzaná
akordeónom Lukáša Kouřila. Po nej
srdce potešil folklórny súbor Čaradčan s našimi študentkami Saškou
Hasprovou (obchod a podnikanie)
a Jankou Jánošovou (kaderníčka).
Krásny spev, tanec, pestrofarebné
kroje obdivovali všetci prítomní diváci. SOŠ obchodu a služieb ponúka široké spektrum svojich služieb,
bez ktorých sa v každodennom živote nemožno zaobísť. Ak sa rozhodnete pre niektorý z jej odborov, oceníte, že sme univerzálna
škola v krásnom prostredí s vlastnými prevádzkami, s možnosťou
praxe v súkromných i štátnych firmách a dobrým základom do života. Takéto ojedinelé podujatie
by sa neuskutočnilo bez nadšenia,
obetavosti a spolupráce všetkých
zainteresovaných, t.j. pedagógov,
majstrov odbornej výchovy a študentov. Úprimné poďakovanie patrí
Denise Uhrinovej, Marekovi Holubovi – zástupcovi primátora, Márii
Ďurčekovej – predsedníčke RZ pri
SOŠOaS za pomoc pri organizácii
a za podporu pri prezentácii odborov a firmám, ktoré pomohli a finančne podporili túto akciu.

PaedDr. R. Chrenová
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Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľností!

Mesiac január je každý rok
spätý aj s termínom podávania
daňových priznaní k miestnym
daniam. Na vyrubovanie dane
z nehnuteľností pre rok 2017 je
rozhodujúci stav k 1. januáru
2017. V praxi to znamená, že ak
fyzická alebo právnická osoba
nadobudla nehnuteľnosť, resp.
došlo k zmene stavu vlastníctva
počas roka 2016, je potrebné

uvedené skutočnosti priznať,
a to podaním priznania k dani
z nehnuteľností, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností v termíne do 31. 01. 2017. Ak
v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie
k dani z nehnuteľností do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti.

INFORMÁCIA o prenájme
voľných nebytových priestorov
a pozemku
Mesto Zlaté Moravce na základe
§ 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté
Moravce účinné od 01. 01. 2017 poskytne do priameho prenájmu
nebytové priestory v budove so
súpisným číslom 3286 na Ul. Viničnej č. 1 v Zlatých Moravciach a
časť pozemku /prislúchajúcu časť
dvora/ - parcela KN registra „C“, č.p.
2606/1 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) - LV č. 3453:
n nebytový priestor (dva skladové priestory - 51,57 m2 a 75,18
m2) o celkovej výmere 126,75 m²,

n pozemok – prislúchajúca
časť dvora o výmere 185,05
m 2 , účel využitia prenájmu
priestorov: skladové priestory.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. 01. 2017
o 13.00 hod. Bližšie informácie
o prenájme vyššie uvedených
nebytových priestorov získate
na úradnej tabuli a webovej
stránke Mesta Zlaté Moravce n
www.zlatemoravce.eu, /Mestský
úrad; Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/69 239 22
(Oddelenie majetkovo – právne
MsÚ Zlaté Moravce).

Za nepredloženie daňového
priznania sa ukladá pokuta, ide
o správny delikt, ktorého sa podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov dopustí
ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote na podanie daňového priznania. Obec
ako správca dane, uloží pokutu
najviac do výšky vyrubenej dane
alebo poplatku, nie menej ako 5
eur. Samotné uloženie pokuty
neznamená, že zanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bola
pokuta uložená.
Tlačivá priznania k dani
z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie
prístroje spolu s úplným znením
VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľností sú dostupné na webovom

sídle mesta http://www.zlatemoravce.eu/miestne-dane-a-poplatky.html
Zníženie poplatku za komunálne odpady občanom nad 62 rokov bez žiadosti
Mesto Zlaté Moravce poskytne v roku 2017 zníženie poplatku
za komunálne odpady poplatníkom, ktorí k 1.1.2017 dovŕšia
62 rokov vo výške 25 % z ročnej
sadzby poplatku. Zníženie poplatku bude aj v roku 2017 poskytnuté bez žiadosti poplatníka
na základe podkladov z evidencie obyvateľstva v súlade s § 5
VZN č. 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Oddelenie miestnych daní
a vymáhania pohľadávok
Mestský úrad Zlaté Moravce

Vážení občania,
Slovenské elektrárne pre vás pripravili kalendár na roky 2017-2018
s príručkou na ochranu obyvateľstva v ochrannom pásme Atómovej
elektrárne Mochovce. Kalendáre sú určené občanom Zlatých Moraviec
(1 ks pre domácnosť).
Môžete si ich prevziať na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, Ul. 1.
mája 2, vo vestibule budovy počas stránkových hodín úradu v termíne
do 31.marca 2017. Obyvateľom mestskej časti Prílepy budú kalendáre
doručené v priebehu mesiaca január 2017.

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Nové knihy z Fondu na podporu umenia
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach v roku 2016 získala z Fondu na
podporu umenia dotáciu 1 500,- € na nákup literatúry. Z týchto prostriedkov bolo zakúpených 247 kníh.

Harmonogram zasadnutí mestského
zastupiteľstva na rok 2017:
n 12. januára 2017
n 09. februára 2017
n 20. apríl 2017

n 22. júna 2017 (Prílepy)
n 21. septembra 2017 (Chyzerovce)
n 09. novembra 2017
n 07. decembra 2017
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PROGRAM KINA
TEKOV
v La La Land - 3.-4.1.2017 - utorok
18.00, streda 19.00 - 4 €
v Pasažieri - 5.-6.1.2017 - štvrtok
19.00, piatok 20.00 - 4 €
v V pasci - 5.-6.1.2017 - štvrtok
17.00, piatok 18.00 - 4 €
v Ozzy - 6.-7.-8.1.2017 – piatok,
sobota, nedeľa 16.00 - 4 €
v Veľký čínsky múr - 7.-8.1.2017 –
sobota, nedeľa 18.00 - 4 €
v Až na severný pól - 10.-11.1.2017
– utorok, streda 17.00 - 3 €
v Všetko alebo nič - 12.-13.14.1.2017 - štvrtok 17.00, piatok,
sobota 18.00 - 4 €
v Pod rúškom noci - 12. a 13.1.2017
- štvrtok 19.00, piatok 20.00 - 4 €
v Lichožrúti - 13.-14.1.2017 piatok,
sobota 16.00 - 4 €
v XXX: Návrat Xandera Cagea 19.-20.-21.1.2017 - štvrtok 17.00,
piatok 18.00, sobota 20.00 - 4 €
v Rozpoltený - 19.-20.1.2017 štvrtok 19.00, piatok 20.00 - 4 €
v Spievaj - 20.-21.1.2017 – piatok,
sobota, nedeľa 16.00 - 4 €
v Všetko alebo nič - 21.-22.1.2017
– sobota, nedeľa 18.00 - 4 €
v Divoké vlny 2 - 27.-28.-29.1.2017
– piatok, sobota, nedeľa 16.00 -4 €
v Resident Evil: Posledná kapitola - 27.-28.1.2017 – piatok, sobota
20.00 - 4 €
v Miluje ťe modře - 27.-28.1.2017
– piatok, sobota 18.00 - 4 €
v Spojenci - 29.-30.1.2017 – nedeľa,
pondelok 18.00 - 4 €

Povedali si
spoločné áno
Sobáš 16. 12. 2016
Ján Kozolka Zlaté Moravce
a
Adriana Tonkovičová
Zlaté Moravce,
sobáš bol v Zlatých Moravciach

Mestské stredisko kultúry a športu
Program na mesiac január
17. január 2016 o 19.00 hod. v divadelnej sále MSKŠ, divadelné
predstavenie - Radošínské naivné divadlo. Vstupné 14,- €.
24. január 2016 o 17.00 hod. v divadelnej sále MSKŠ, predstavenie pre
deti - Smejko a Tanculienka. Vstupné 8,- €.
26. január o 18.00 hod. v divadelnej sále MSKŠ, koncert - Ľudovít
Kašuba. Vstupné 8,- €.

02/2017

Opustili nás
Mária Nyékiová nar. 1948
 zom. 29.11.2016
Viera Sulíková nar. 1926
 zom. 01.12.2016
Katarína Gordíková nar. 1926
 zom. 04.12.2016
Marta Knorová nar. 1945
 zom. 05.12.2016
Ladislav Valachy nar. 1939
 zom. 05.12.2016
František Civáni nar. 1928
 zom. 06.12.2016
Štefan Solár nar. 1927
 zom. 08.12.2016
Alžbeta Valkovičová nar. 1945
 zom. 18.12.2016
Libuša Rakovská nar. 1924
 zom. 20.12.2016
Michal Benčat nar. 1936
 zom. 20.12.2016
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Koniec jesennej časti Zlatomoraveckej
hokejbalovej ligy
Zlatomoravecká hokejbalová liga (ZMHL) má za sebou jesennú porciu
zápasov, v ktorých sa najviac darilo obhajcovi titulu, mužstvu Routiners, ktoré nenašlo na jeseň premožiteľa. Vysokú kvalitu po návrate zo
zaniknutej Vrábeľskej hokejbalovej ligy potvrdilo mužstvo Ananásov
a zaslúžene sa umiestnilo na druhom mieste, a to má ešte k dobru
jeden neodohratý zápas.
Na treťom mieste sa nachádza vrábeľský mančaft Midus, ktorý je
nováčikom v ZMHL, ale na jeho výkonoch to nebolo badať a na jeseň
vyhral 4 zápasy zo 6. Na opačnom konci tabuľky sa nachádza tradičný
moravecký klub Lemons-Corgons, ktorý prechádza generačnou obDňa 6. 12. 2016 zorganizovalo
menou. Jarná časť ZMHL štartuje začiatkom marca.
CVČ z poverenia OÚ odbor školstva v Nitre školské MO Zlaté Moravce v stolnom tenise žiačok SŠ.
Počet účastníkov: 14

Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce
v stolnom tenise žiačok SŠ
školský rok 2016/2017

Výsledky finálových stretnutí :
n GJK Zlaté Moravce – SOŠ OaS
Zlaté Moravce 3 : 4
n SOŠ OaS Zlaté Moravce – OA Zlaté Moravce 3 : 4
n OA Zlaté Moravce - GJK Zlaté Moravce 4 : 3

Konečné poradie všetkých škôl:
1. miesto Obchodná akadémia
Zlaté Moravce
2. miesto SOŠ OaS Zlaté Moravce
3. miesto GJK Zlaté Moravce
Do krajského kola postupujú žiačky Obchodnej akadémie
Zlaté Moravce.
Mgr.Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

01/2017
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