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V tomto čísle:
Plat
primátora
Na druhom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach sa okrem iného
schvaľoval aj návrh na určenie
platu primátora Zlatých Moraviec Dušana Husára. Koľko
bude dostávať?
Čítajte na strane 2

Zloženie
komisií
Mestské zastupiteľstvo
schválilo zloženie jednotlivých
komisií na aktuálne volebné
obdobie. Pozrite si kompletný
zoznam členov a predsedov.
Čítajte na strane 2

Nová
riaditeľka
Od prvého januára 2019 nastúpila do funkcie riaditeľky
Základnej školy na Robotníckej ulici Mária Herdová (53).
Školu povedenie nasledujúcich päť rokov. Vo funkcii vystriedala Janu Dudášovú.
Čítajte na strane 3

Výmena
okien
Koncom minulého roka sa
v Kaštieli Migazziovcov v Zlatých Moravciach uskutočnila
tretia etapa výmeny pôvodných historických okien. Na
prvom poschodí budovy sa
osadilo celkovo desať nových
okien.
Čítajte na strane 4

Zabalené kompostéry pripravené pre občanov na prevzatie.

Mesto zakúpilo kompostéry,
občania si ich môžu preberať
Vyše dvetisíc kompostérov je pripravených pre občanov Zlatých Moraviec žijúcich v rodinných domoch. Pre
každú domácnosť, bez ohľadu na počet jej členov, je
určený jeden kompostér. Občania všetkých mestských
častí si ich už môžu chodiť bezplatne preberať.
Samospráva začala kompostéry ľuďom vydávať tesne
pred Vianocami. Cez sviatky
bol však ich výdaj pozastavený a opätovne sa začali odovzdávať od pondelka 7. januára 2019, v pracovných dňoch
v čase od 09.00 do 12.00 hodiny. Miesto ich vydávania je
areál Službytu na adrese Radlinského 14.
„Kompostér môže prevziať
len osoba, ktorá je staršia ako
18 rokov na základe predloženia občianskeho preukazu
a má vlastnícky vzťah k danej

domácnosti (nájomca na základe zmluvy resp. vlastník),“
informuje magistrát.
Celkovo 2 042 kompostérov
o objeme štyristo litrov zakúpilo mesto vďaka schválenému nenávratnému finančnému príspevku z Operačného
programu Kvalita životného
prostredia. Dotácia bola o výške 156 550 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu boli
pred nákupom kompostérov
odhadované na sumu 164 789
eur. Konečná cena sa ale pri
súťaži jemne znížila na 161 000

eur. Mesto projekt spolufinancuje piatimi percentami.
Samospráva chce projektom
podporiť predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov a chce
prispieť k znižovaniu produkcie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v domácnostiach. Mesto Zlaté
Moravce ročne vyprodukuje
tento druh odpadu v objeme
854 ton. Vďaka kompostérom
sa má toto číslo znížiť. „Zníži
sa aj výskyt rôznych čiernych
skládok a taktiež i náklady na
vývoz biologicky rozložiteľného odpadu budú pre mesto
nižšie,“ dodáva primátor Dušan Husár.
Peter Klimant
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Poslanci schválili plat primátora
Na druhom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach sa okrem iného schvaľoval aj návrh na
určenie platu primátora Zlatých Moraviec Dušana Husára. Poslanci majú možnosť navýšiť jeho plat, ak tak
uznajú za vhodné. Priklepli mu zvýšenie o 35 percent.
Dušan Husár ako primátor
Zlatých Moraviec bude po novom mesačne zarábať 3 619
eur. Účinnosť schváleného návrhu je od 1. decembra 2018.
Základný mesačný plat primátora Zlatých Moraviec je
vypočítaný ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom

hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za
rok 2017 (954 eur) a násobku
2,81. Tento násobok je určený
na základe počtu obyvateľov
mesta. Na základe tohto vychádza základný mesačný primátorský plat na sumu 2 681
eur.

Túto čiastku majú mestskí
poslanci právo navýšiť podľa vlastného uváženia. Môžu
tak urobiť od nuly až po 60
percent. Poslanci sa rozhodli využiť túto možnosť a Husárovi priklepli zvýšenie o 35
percent, čo predstavuje sumu
938 eur. Tá sa bude pravidelne každý mesiac pripočítavať
k jeho základného platu. Celkový mesačný plat Dušana
Husára tak bude 3 619 eur.
„Primátorov plat sme navýšili o 35 percent preto, že Dušan Husár v predchádzajúcom

volebnom období spravil kus
roboty. Od kruhového objazdu až po vybudovanie
novej bytovky, a preto si tieto peniaze zaslúži. Väčšina
poslancov o tom vôbec nepochybovala a myslíme si, že je
to takto správne. Dúfame, že
aj do budúcna sa bude v našom meste pokračovať v dobre začatom trende rozvoja,“
vyjadril sa poslanec Stanislav
Ivanovič (SMER-SD).

Peter Klimant

Nové zloženie komisií mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo
na svojom druhom zasadnutí zloženie jednotlivých komisií na aktuálne volebné obdobie. Komisie mestského
zastupiteľstva sú stále poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány pre určenú oblasť, prípadne dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány na vyriešenie konkrétnej
úlohy. V našom meste máme osem komisií. Zložené sú
z mestských poslancov a odborníkov z radov občanov.
Tu je ich aktuálne zloženie na nasledujúce štyri roky:

1. Komisia finančná
l Členovia z radov poslancov: PharmDr. JUDr. Ivona
Vicianová, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ing. Marek Holub,
Ing. Marta Eckhardtová, MPH.
l Členovia z radov odborníkov: Ing. Kristína Bödorövá, Mgr.
Milan Galaba, Andrea Jenisová.
l Predseda komisie: Ing. Marek Holub.

2. Komisia sociálna, zdravotná a bytová

l Členovia z radov poslancov: PharmDr. JUDr. Ivona
Vicianová, Mgr. Pavel Šepták, Mgr. Erika Kukučková,
Ing. Marta Eckhardtová, MPH.
l Členovia z radov odborníkov: MUDr. Nina Horniaková,
Ing. Ladislav Boršč, Mgr. Jana Bošiaková.
l Predseda komisie: Ing. Marta Eckhardtová, MPH.

3. Komisia školstva, kultúry a športu

l Členovia z radov poslancov: PaedDr. Klaudia Ivanovičová,
PaedDr. Pavol Petrovič, PaedDr. Ida Ďurčeková,
PaedDr. Štefan Halgaš.
l Členovia z radov odborníkov: Marián Tomajko, Ing. Marián
Pánik, Michal Zőlder.
l Predseda komisie: PaedDr. Pavol Petrovič.

4. Komisia správy mestského majetku,
podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb
l Členovia z radov poslancov: JUDr. Michal Cimmermann, Ing.
Anna Pacalajová, Mgr. Pavel Šepták, Mgr. Denisa Uhrinová.
l Členovia z radov odborníkov: JUDr. Helena Rozborová,
Miroslav Záchenský, Ján Kocian.
l Predseda komisie: Mgr. Pavel Šepták.

5. Komisia výstavby, územného plánovania
a ŽP

l Členovia z radov poslancov: MVDr. Marta Balážová, Ing.
Erich Borčin, Ivan Madola, Ing. Ľuboš Orolín.
l Členovia z radov odborníkov: Monika Tižňovská,
Ing. Jaroslava Ďurišová, Ing. Mária Sýkorová.
l Predseda komisie: Ing. Erich Borčin

6. Komisia dopravy a správy miestnych
komunikácií

l Členovia z radov poslancov: Ivan Madola, Stanislav Ivanovič,
Ing. Ľuboš Orolín, Ing. Anna Pacalajová.
l Členovia z radov odborníkov: Emil Hudák, Mgr. Ing. Karol
Švajčík, Mgr. Miroslav Ďuráček.
l Predseda komisie: Ivan Madola.

7. Komisia ochrany verejného poriadku,
CO a vojenských záležitostí

l Členovia z radov poslancov: Stanislav Ivanovič, PaedDr.
Štefan Halgaš, Ing. Marek Holub.
l Členovia z radov odborníkov: Ing. Slávka Hasprová, Ivan Malý.
l Predseda komisie: Stanislav Ivanovič.

8. Komisia pre ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií funkcionárov mesta

l Členovia z radov poslancov: PaedDr. Ida Ďurčeková, Ing.
Erich Borčin, MVDr. Marta Balážová.
l Predseda komisie: PaedDr. Ida Ďurčeková.
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Novou riaditeľkou Základnej školy Robotnícka
je Mária Herdová
Od prvého januára 2019 nastúpila do funkcie riaditeľky Základnej školy na Robotníckej ulici Mária Herdová
(53). Školu povedenie nasledujúcich päť rokov. Vo funkcii vystriedala Janu Dudášovú.
Mária Herdová bola za
novú riaditeľku zvolená
v novembri 2018. Oficiálne
sa však ujala funkcie až po
Novom roku. Herdová nie
je na škole žiadnym nováčikom. Pracuje tu osemnásť
rokov ako učiteľka slovenského jazyka, etickej výchovy a pred nástupom na post
riaditeľky robila aj výchovnú
poradkyňu.
Ako sama povedala, jej
zvolenie za riaditeľku ju
trošku prekvapilo, no na
nové výzvy sa už veľmi teší.
„Na jednej strane je to veľká
výzva, na druhej strane je to
trošku obava, či splním všetky očakávania tých ľudí, ktorí
do mňa vložili svoju dôveru
a či sa mi podarí túto školu postaviť na nohy, pretože Robotnícka v poslednom
čase nemala až také dobré meno. Dúfam, že sa to

zlepší,“ vyjadrila sa Herdová.
Medzi priority novej riaditeľky patrí prilákanie väčšieho počtu detí do školy,
chce, aby na pracovisku medzi zamestnancami fungovali korektné vzťahy a chce
zlepšiť komunikáciu školy
s mestom, rodičmi ale aj deťmi. „Chcem dokončiť začaté
projekty. Mám ale aj viaceré
vlastné plány, zatiaľ ale nebudem prezrádzať detaily.
Určite chcem, aby sa naša
škola trošku viacej zviditeľnila tým spôsobom, že budeme robiť nové veci, nové akcie. Chcem osloviť nejakých
investorov, ľudí, ktorí by nám
pomohli. Dúfam, že sa nám
to podarí. Z tejto školy vyšli skvelí žiaci, ktorí viem, že
by sa určite radi podieľali na
tom, aby Robotnícka znovu
dostala to meno, ktoré mala,“
prezradila riaditeľka.

Mária Herdová
Herdová okrem riadenia
školy plánuje aj naďalej učiť.
Ako hovorí, prácu učiteľky má
veľmi rada a kontakt s deťmi
si chce ponechať. Priznáva
ale, že za katedrou bude musieť sedieť pomenej. „Budem
pár hodín učiť slovenčinu aj
etickú výchovu. Už to nebude
až také aktívne, ako to bolo
doposiaľ. Budem skôr tou
manažérkou a ekonómkou,
čo nie je až tak mojou šálkou
kávy, ale na druhej strane sa
zas teším na to, že to bude
niečo nové,“ hovorí.

Na záver vyjadrila prianie,
aby zlatomoravské základné školy „konečne prestali
spolu súperiť“ a aby začali
spolupracovať. „Všetky školy,
všetci učitelia, ide nám o to
isté, aby sme vychovávali
a vzdelávali skutočne slušných a dobrých ľudí a spravili
aj pre toto mesto niečo. Dúfam, že spolupráca s ostatnými pani riaditeľkami bude
dobrá,“ želá si Herdová.

Peter Klimant

V kaštieli pokračuje výmena historických okien
Koncom minulého roka sa v Kaštieli Migazziovcov
v Zlatých Moravciach uskutočnila tretia etapa výmeny
pôvodných historických okien. Na prvom poschodí
budovy sa osadilo celkovo desať nových okien.
Budova kaštieľa je sídlom
Mestského strediska kultúry
a športu (MSKŠ). Podľa jeho
riaditeľky Simony Holubovej
vyšla výmena okien na 27 098
eur. „Mesto na túto rekonštrukciu vyčlenilo zo svojho
rozpočtu 22-tisíc eur. Sumou
2 400 eur prispel Nitriansky

samosprávny kraj. Zvyšok šiel
z rozpočtu MSKŠ,“ uviedla Holubová.
Ako ďalej povedala, nové
drevené okná spĺňajú všetky predpísané požiadavky
pamiatkového úradu. Ide
o presné repliky pôvodných
historických okien, ktoré boli

už vplyvom času a poveternostných podmienok v žalostnom stave a ich výmena bola
potrebná.
Ide o v poradí tretiu rekonštrukciu okien na prvom poschodí kaštieľa. Aj po nej tu
však ostáva niekoľko okien nevymenených a v zlom stave.
Holubová preto plánuje v rekonštrukcii pokračovať a ďalšia
výmena sa pravdepodobne,
ak sa mestskému podniku podarí získať potrebné financie,

uskutoční v podobnom dátume v roku 2019. Okrem
toho chce riaditeľka MSKŠ rekonštruovať aj vonkajšok budovy, nielen jej okná.
„Dúfame, že nám vyjdú naše
podané projekty aj v rámci ministerstva kultúry a dúfame,
že v roku 2019 bude už rozsiahlejšia rekonštrukcia Kaštieľa Migazziovcov, hlavne čo sa
týka jeho fasády a štítu,“ dodala na záver.
Peter Klimant
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Udeľovanie Janského plakiet
Zástupcovia Slovenského Červeného kríža odovzdali
koncom novembra viacnásobným dobrovoľným darcom
krvi Janského plakety. Cenu si prevzali desiatky darcov
z okresu Zlaté Moravce.
Slávnostné odovzdanie plakiet sa uskutočnilo vo štvrtok
29. novembra 2018 v obradnej sále Mestského strediska
kultúry a športu. Plakety odovzdávali zástupcovia Slovenského Červeného kríža spoločne s primátorom Dušanom
Husárom. Ocenenie bolo udelené 75 darcom krvi z okresu
Zlaté Moravce. Z toho bronzovú plaketu získalo 41 darcov, striebornú 21 darcov, zlatá
bola vystavená pre 11 darcov
a dvaja si domov odniesli diamantovú Janského plaketu.

„My sme veľmi radi, že na
Zlatomoravecku sa ten počet
darcov každoročne udržuje.
Je tu silná tradícia darcovstva
krvi a stále sa v nej ďalej pokračuje. Ďakujeme za to všetkým,“ vyjadrila sa Beáta Miškovičová, riaditeľka územného
spolku Slovenského Červeného kríža v Nitre. Ako ďalej povedala, je nesmierne rada aj
tomu, že sa v našom regióne
pravidelne pri odberoch vyskytujú prvodarcovia. „Sú to
mladí ľudia, veľakrát aj z radov stredoškolákov. Sme

Janského plakety.

Darcovia krvi.
veľmi vďační školám, ktoré
si dajú záležať na tom, aby
robili mobilné odbery v spolupráci s Národnou transfúznou službou, v spolupráci
so Slovenským Červeným
krížom, pretože tým zabezpečujú naozaj dostatok krvi
pre ľudí, ktorí ju potrebujú,“
dodala.
Pri príležitosti oceňovania
darcov krvi Slovenský Červený kríž zvykne oceňovať
aj svojich členov alebo dobrovoľníkov. Plaketa Slovenského červeného kríža bola
tentokrát udelená Jánovi
Šabíkovi. „Tento pán pracoval dlhé roky ako náš člen.

Organizoval na Zlatomoravecku odbery krvi, bol členom kontrolnej rady Slovenského Červeného kríža
v Nitre,“ povedala v krátkosti
o ocenenom Miškovičová.
Darovanie krvi je výnimočný humánny čin. Darca môže
niekomu prinavrátiť zdravie,
v mnohých prípadoch až
doslovne zachrániť život.
Pravidelné darcovstvo krvi
vedie podľa odborníkov aj
k osobným zdravotným benefitom. Okrem toho, že sa
darcom tvorí nová krv, majú
veľmi dobrý prehľad o svojom krvnom obraze.
Peter Klimant

veľmi pekne organizátorom
za tak veľkú účasť,“ povedala
Mária Hudecová z NTS SR, odberové centrum Nitra.
Primátorská kvapka krvi sa
v Zlatých Moravciach konáva
počas roka pravidelne, zväčša

jedna v lete a jedna v zime. Organizovaná je naším mestom
a Mestským strediskom kultúry a športu za spolupráce s nitrianskou pobočkou NTS SR.

Primátorská kvapka krvi
V závere minulého roka sa v Zlatých Moravciach konala
zimná Primátorská kvapka krvi. Účasť bola vysoká. Prišlo
až takmer sto darcov. Nie každý však mohol darovať krv.
Primátorská kvapka krvi sa
konala v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu
v Zlatých Moravciach v utorok
11. decembra 2018. Darcovia
prichádzali v čase od ôsmej
hodiny rána do obeda.
Podľa informácií poskytnutých od Národnej transfúznej služby, odberového centra Nitra, prišlo až 94 darcov.
Z nich mohlo darovať krv 84
ľudí. Prvodarcovia prišli v počte 24.

Pre porovnanie, zimná Primátorská kvapka krvi v roku
2017 mala oveľa nižšiu účasť,
vtedy prišlo len 68 ľudí, z ktorých mohlo darovať krv 61
osôb. V tom čase šlo pritom o nadpriemernú účasť.
Z toho sa dá vydedukovať,
že darcov v našom regióne
každoročne pribúda, čo je
dobrá správa. Spokojní boli aj
zástupcovia Národnej transfúznej služby (NTS). „S účasťou
sme boli spokojní. Ďakujem

Peter Klimant
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Zlatomoravská nemocnica zakúpila medicínsku
techniku za 29-tisíc eur
Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, zakúpila
modernú medicínsku techniku v hodnote takmer 29-tisíc
eur. Nový anestéziologický prístroj je určený na podanie
celkovej anestézie pacientom nemocnice pri akútnych
a plánovaných operačných zákrokoch.
Nová prístrojová technika je
určená na podávanie celkovej
anestézie pri chirurgických
a diagnostických výkonoch.
Táto elegantná, kompaktná,
všestranná a ľahko použiteľná anestéziologická stanica je
navrhnutá tak, aby vyhovovala obmedzeným priestorom
a najťažším výzvam. V Nemocnici Zlaté Moravce ju budú využívať hospitalizovaní pacienti
pri operačných zákrokoch ako
aj pacienti, ktorým bude operačný zákrok vykonaný v rámci
jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Prístroj doplnil morálne a aj technicky zastaraný
a opotrebovaný starší typ.
„Tešíme sa, že Nemocnica Zlaté Moravce postupne

obnovuje prístrojovú techniku a tým zabezpečuje pacientom nášho regiónu skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.“
uviedla primárka oddelenia
anestézie a intenzívnej medicíny Jarmila Dekrétová.
Kúpou tohto prístroja má nemocnica možnosť zabezpečiť
anestéziu všetkým hospitalizovaným pacientom pri akútnych ako aj plánovaných operačných výkonoch. Obstaranie
nového prístroja s integrovaným respiračným modulom
prispeje k zvýšeniu kvality
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pomôže lekárom
poskytovať efektívnu, precíznu a spoľahlivú anestéziologickú starostlivosť pri riešení

Nový anestéziologický prístroj.
dnešných najťažších problémov.
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny je svojou
pôsobnosťou nadregionálne a ošetruje pacientov nielen z okresu Zlaté Moravce,
ale aj obyvateľstvo z hraničných obcí okresov Nitra, Levice a Žarnovica. Momentálne
disponuje 4 lôžkami. Ročne
je na ňom hospitalizovaných

viac ako 170 pacientov, z čoho
si takmer 75 pacientov vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu.
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny vykoná ročne
približne 745 anestézií, z toho
35 akútnych. V nemocnici sa
ročne vykoná viac ako 1300
anestéziologických predoperačných vyšetrení.
Mgr. Alžbeta Sivá,
hovorkyňa AGEL SK

Adventné nedele v Zlatých Moravciach
Mesto Zlaté Moravce spoločne s Mestským strediskom
kultúry a športu si pre svojich občanov pripravili počas
obdobia adventu sériu kultúrnych vystúpení. Spojené
boli so slávnostným zapaľovaním sviec na adventnom
venci Zlatých Moraviec.

Zapaľovanie prvej adventnej sviečky.
Adventné nedele sa pomaly v našom meste udomácňujú ako tradícia. Ide o sériu

kultúrnych vystúpení, ktoré sa
konajú, ako už z názvu vyplýva, počas adventných nedieľ.

Na Námestí Andreja Hlinku
došlo každú adventnú nedeľu najskôr k slávnostnému
zapáleniu jednej zo sviec
adventného venca mesta.
O to sa zakaždým postaral
primátor Dušan Husár. Keď
už svieca horela, prišla na
rad kultúra. Každú nedeľu
vystúpil niekto iný.
Prvú nedeľu vystúpili deti
z detského folklórneho súboru Zlatňanka. Pri zapaľovaní druhej sviečky vystúpili pred Zlatomoravčanov
folkloristi z Inovca a spevácky súbor Zlatomoravčianka. O týždeň neskôr sa po
zapálení sviečky program
presunul z námestia do

divadelnej sály MSKŠ, kde
sa o zábavu postaralo populárne hudobné zoskupenie Kollárovci. Posledná
adventná nedeľa, deň pred
Štedrým dňom, bola v znamení vážnej hudby. Vianočné koledy spieval zlatomoravský zmiešaný spevácky
zbor Carmina Vocum.
Organizátori vyjadrili spokojnosť s priebehom tretieho ročníka Adventných
nedieľ. V začatej tradícii plánujú pokračovať aj o rok, na
čo sa už veľmi tešia.

Peter Klimant
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Čaro Vianoc v Zlatých Moravciach
V sobotu 15. decembra 2018 mali Zlatomoravčania
možnosť zažiť výnimočný kultúrny zážitok. V divadelnej
sále zlatomoravského kaštieľa sa uskutočnil koncert pod
názvom Čaro Vianoc.
Podujatie pripravil podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry
spoločne s Mestským strediskom kultúry a športu Zlaté
Moravce. Autorom programu bol Ladislav Švihel. Divákom sa predstavil Orchester
ľudových nástrojov Miroslava
Dudíka, Kňažský zbor sv. Jakuba z Prešova a sólisti Opery
SND: Jana Bernátová, Miroslav
Dvorský a Ján Babiak. Moderátorom programu bol Vladimír
Dobrík.
„Pamätám sa, keď sme začali prvý ročník tohto vianočného koncertu. Bolo to
pred piatimi rokmi. Teší ma,
že sa z toho stala pekná tradícia. Chcel by som poďakovať
pánovi Ladislavovi Švihelovi,

ktorý nám každý rok pomáha,
aby sa tento pekný vianočný koncert uskutočnil u nás,
v Zlatých Moravciach. Teší ma,
že ľudia opäť prišli vo veľkom
počte. To ma oprávňuje, aby
som povedal, že v takýchto
akciách budeme pokračovať
aj v budúcnosti,“ vyjadril sa ku
koncertu Marián Kéry.
Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka patrí
k stáliciam tohto koncertu. Samotný Miroslav Dudík chodí
do Zlatých Moraviec pred Vianocami vždy veľmi rád. „Špeciálne Zlaté Moravce sú mi
blízke z mnohých dôvodov.
Hlavne ale preto, že sú tu srdeční ľudia, vždy prídu v hojnom počte. Človek tu dostane
zadosťučinenie, že za to, čo tu

Divákom sa predstavil aj známy operný spevák Miroslav Dvorský.
zahrá, dostane ocenenie v podobe aplauzu,“ povedal.
Ľudia prišli na koncert naozaj v hojnom počte. Divadelná
sála bola plná. Vstup bol, samozrejme, zdarma. Vrcholom
programu bola pieseň Tichá
noc, ktorú spolu so všetkými
účinkujúcimi spievala v stoji
celá sála. Koncert sa ukončil
zapriatím šťastných, radostných, pokojných a požehnaných vianočných sviatkov.

„Všetkým Zlatomoravčanom a všetkým ľuďom v našom okrese, ale aj na celom
Slovensku, chcem popriať
pokojné, požehnané, v zdraví, šťastí a spokojnosti prežité
vianočné sviatky a úspešné
vykročenie do nového roka,
roka 2019,“ povedal na záver
Marián Kéry.

Peter Klimant

Mikuláš rozsvietil stromček nášho mesta
V predvianočnom čase zavítal do Zlatých Moraviec
svätý Mikuláš. Na Námestí Andreja Hlinku rozsvietil
vianočný stromček nášho mesta. Samozrejme, sladkými
maškrtami obdaroval všetky deti, ktoré ho prišli privítať.

Dušan Husár víta Mikuláša v našom meste.
Mikuláš prišiel do nášho mesta vo štvrtok 6. decembra 2018. Rovnako
ako po minulé roky ho na

námestie priviezol koč ťahaný koňom. Mikuláša sprevádzali jeho verní spoločníci –
anjel a dvaja čerti. „Všetkým

prajem veľa, veľa zdravia,
pretože to je to najdôležitejšie a veľa darčekov v tomto
krásnom sviatočnom období,“ odkázal Mikuláš ľuďom.
Mikuláša na pódiu privítal
primátor Dušan Husár. Po
krátkom príhovore sa pristúpilo k slávnostnému rozsvieteniu vianočného stromčeka.
Stromček sa rozžiaril úderom
Mikulášovej palice o zem. Po
tomto úkone už začali k Mikulášovi postupne chodiť
deti. Mnohé z nich potešili
Mikuláša peknou básničkou
či pesničkou. Všetky od neho
dostali sladkú odmenu.
Všetky sladkosti, ktoré Mikuláš rozdával deťom, získalo

mesto darom od súkromného sponzora. „Chcel by som
poďakovať sponzorovi, ktorý zabezpečil sladkosti pre
všetky deti. Je to spoločnosť
Nitrazdroj, ktorej touto cestou veľmi pekne ďakujeme,“
povedal Dušan Husár.
Podujatie zorganizovalo
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu. Do mikulášskeho rúcha sa už piaty
rok po sebe odel Stanislav
Ivanovič, vedúci kina Tekov
a mestský poslanec Zlatých
Moraviec.

Peter Klimant
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Tradičné Vianoce v Mestskom múzeu
Vianoce patrili vždy k najkrajším cirkevným sviatkom
roka, ktoré naši predkovia prežívali v láske a pokore,
v silnej viere a skromnosti. Počas adventu si ich pripomíname rôznymi kultúrnymi podujatiami.
Druhý adventný týždeň Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym
múzeom v Nitre otvorilo dňa 12.
decembra 2018 pre žiakov okolitých škôl vianočnú výstavu spojenú s rozprávaním o zvykoch
a tradíciách štedrovečerného stolovania v minulosti pod názvom
Tradičné Vianoce. Pri štedro prestretom stole a vôni ihličia si lektorka múzea pani Viera Tomová
pobesedovala o Vianociach so
žiakmi ZŠ z Tekovských Nemiec,
ZŠ Mojmírovej a ŠZŠ zo Zlatých
Moraviec. O čare Vianoc a rôznych
zaujímavostiach, ako kedysi naši
predkovia prežívali vianočné sviatky, žiakom porozprával aj autor
vianočnej výstavy a vzácny hosť
dopoludňajšieho programu, etnograf Dávid Hudec z Kozároviec.

Príprava na Vianoce
Pred blížiacim sa štedrým
dňom gazdiné vstávali po polnoci, aby napiekli čerstvý chlieb
a koláče. Na štedrovečerný stôl
prestretý bielym obrusom poukladali taniere s jedným navyše pre
prípadného pocestného. Keďže
bol pôst, podávali sa len koláče
s bielou kávou. Umývalo sa ovocie, pralo šatstvo v korytách a pláchalo v potoku. V domácnostiach
a celom gazdovstve muselo byť
všetko čisté a domy vybielené
vápnom. Vianočný stromček visel na hrade. Na stole boli jablká
a oriešky, ktoré sa hádzali do kútov a pritom sa hovorilo, - kúty
moje kúty, nemám vás čím obdarovať, preto vám darujem tieto oriešky. Pod stôl sa dala slama
a nohy obviazali reťazou. Slama
predstavuje symbol Vianoc - Ježiškove narodenie. Reťaz súdržnosť rodiny. Štedrý večer bol plný

obyčají, ktoré mali priniesť šťastie
a prosperitu do budúceho roka.

Najobľúbenejšie
vianočné jedlo
Pred večerou všetci vstali, pomodlili sa otčenáš a zaželali šťastné sviatky s prípitkom. Otec urobil
deťom krížiky na čelo a jedli sa
oblátky s medom a cesnakom.
Mama rozkrojila najkrajšie jablko
a každému z neho dala kúsok.
Keďže od stola sa nesmelo odchádzať, všetkých obsluhovala
gazdiná. Štedrá večera pozostávala z deviatich chodov. Jedlo sa
z veľkej misy drevenými lyžicami.
Oblátky s medom, hriate a vianočná polievka. Kaša listová, kukuričná
a šošovicový prívarok. Podávali
sa rezance s makom, orechmi, zemiakové pirohy s kapustou, ryba
varená aj pečená. Nakoniec bolo
ovocie, čerstvé a sušené jablká,
hrušky, slivky a orechy. Kedysi sa
jedlo iba to, čo sa urodilo. Večera
končila pupáčikmi, najobľúbenejším vianočným jedlom, ktoré sa
dodnes zvyknú polievať medom,
maslom alebo cukrovou vodou.
Vianoce boli skromné, bez darčekov, ale radostné, lebo sa prežívali v duchovnej atmosfére.

Vzácny hosť
vianočného programu
V popoludňajších hodinách lektorka múzea pani Viera Tomová
privítala vzácneho hosťa vianočného programu, Mužskú spevácku skupinu Matičiar z Kozároviec
pod vedením Igora Benčaťa, ako
aj všetkých milovníkov folklóru
a ľudových tradícií. O mnohých
zvyklostiach našich starých otcov a materí, ktoré boli v minulosti spojené s rôznymi magickými úkonmi, prišiel návštevníkom

kultúrneho programu porozprávať riaditeľ Ponitrianskeho múzea
v Nitre Anton Števko. Príjemnú
atmosféru Vianoc dotváralo vystúpenie SSk Zlatomoravčianka
so svojím vianočným programom
a spevom vianočných kolied. Adventné popoludnie končilo v príjemnej atmosfére blížiacich sa
Vianoc pohostením vianočnými
pupáčikmi, želaniami príjemného

prežitia vianočných sviatkov v láske a šťastí a spoločným zaspievaním si najkrajšej vianočnej piesne,
Tichá noc, svätá noc.
Výstava Tradičné Vianoce s ukážkou štedrovečerného stolovania
a tradičným vianočným stromčekom je návštevníkom múzea
sprístupnená do 28. decembra
2018.
Anton Kaiser

Vianočná akadémia
v Chyzerovciach

Vidieť sme mohli aj krátke divadelné scénky.
V kultúrnom dome v mestskej časti Chyzerovce sa v sobotu 8. decembra 2018 uskutočnila tradičná Vianočná
akadémia s pestrým programom. V jeho závere prišiel
aj Mikuláš.
Vianočnú akadémiu v Chyzerovciach pripravilo Občianske
združenie (OZ) Chyzerovce. Určená bola pre malých aj veľkých,
pre všetkých ľudí, ktorí chceli načerpať pravú predvianočnú atmosféru.
Vystúpili tu miestne hudobné
a tanečné zoskupenia - Chyzerovčanka, Trnky, Street Lup, Lupienok a hudobná skupina Lupiniari.
Tí si pre divákov pripravili koledy,
rôzne tanečné čísla , aj krátke divadelné scénky s vianočnou tematikou z tradičného ľudového
prostredia. Na záver prišiel Mikuláš, ktorý, samozrejme, obdaroval
prítomné deti sladkosťami.
Diváci si mohli popri vystúpeniach pochutnávať na

vianočnom punči a rôznych
iných dobrých maškrtách. Podávala sa i domáca kapustnica,
o ktorú sa postaral primátor Dušan Husár. „Túto mikulášsku kapustnicu som zastrešil ako primátor, pretože považujem za
potrebné obyvateľom mestskej
časti Chyzerovce sa poďakovať aj
za výsledok vo voľbách. Dúfam,
že to príjmu ústretovo a možno
sa z toho stane tradícia, že v Chyzerovciach bude pravidelne bývať takáto mikulášska kapustnica,“
vyjadril sa Dušan Husár.
Takmer dvojhodinový vianočný program si prišli pozrieť desiatky ľudí, ktorí zaplnili celú sálu chyzeroveckého kultúrneho domu.
Peter Klimant
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Recitačná súťaž v Mestskej knižnici
Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa na pôde Mestskej
knižnice v Zlatých Moravciach uskutočnil druhý ročník
súťaže v prednese poézie a prózy Janka Kráľa. Svoj talent tu predviedli deti, mládež aj dospelí.
Súťaž zorganizoval Miestny
odbor (MO) Matice Slovenskej Zlaté Moravce v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce
a Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ). Súťažilo sa
v troch kategóriách. Prvá bola
do 15 rokov, druhá od 15 do 25
rokov a tretia kategória bola
nad 25 rokov.
Účasť bola podľa organizátorov veľmi slušná. Prihlásilo sa
celkovo 29 súťažiacich z radov
žiakov, študentov i dospelých.
„Bolo veľmi ťažké vybrať tých

najlepších. Konkurencia bola
v tomto ročníku naozaj veľmi
silná. Nakoniec sa nám to ale
podarilo,“ uviedla predsedníčka MO Matice Slovenskej Zlaté
Morave a riaditeľka MSKŠ Simona Holubová, ktorá sedela
aj v porote súťaže.
Víťazi jednotlivých kategórií
boli ocenení za prítomnosti
primátora Zlatých Moraviec
Dušana Husára. „Všetkým
účinkujúcim ďakujeme za
účasť, víťazom srdečne blahoželáme, ďakujeme riaditeľom

škôl i pedagógom za spoluprácu a tešíme sa na stretnutia
pri podobných podujatiach,“
povedala šéfka zlatomoravskej knižnice Alena Malá. „Som
veľmi rada, že sa zapojili školy, ktoré pustili svojich žiakov

recitovať. Verím, že aj takto
o rok bude účasť rovnako
vysoká, snáď ešte aj o niečo
vyššia,“ dodala na záver Holubová.
Peter Klimant

Beseda so spisovateľkou Janou Pronskou
Milovníci slovenskej literatúry si pred Vianocami prišli v Zlatých Moravciach na svoje. Do Mestskej knižnice
zavítala spisovateľka Jana Pronská, aby sa tu stretla so
svojimi fanúšikmi a diskutovala o svojej tvorbe. Táto
autorka je považovaná za nekorunovanú kráľovnú slovenskej historickej romance.

Zlatých Moraviec opäť vrátim,“ ohodnotila spisovateľka
besedu.
Jana Pronská žije na východe Slovenska, na dolnom
Spiši. Knižne debutovala
historickou romancou Zlatníkova chovanica (2008). Jej
najnovší román Jorga je už

v poradí sedemnástou knihou, ktorú vydala. Ako Pronská prezradila priamo na besede, toto číslo ani zďaleka
nie je konečné a jej fanúšikovia sa môžu tešiť už čoskoro
na ďalší zaľúbený román.
Peter Klimant

Mikuláš v Terénnej sociálnej práci

Alena Malá, Jana Pronská (vpravo)
Beseda sa konala vo štvrtok
13. decembra 2018 v podvečerných hodinách. Pronskú
si prišli vypočuť desiatky čitateľov. Tá do nášho mesta
prišla verejne vystúpiť vôbec
po prvýkrát. Autorka rozprávala o svojej tvorbe, o najnovšej knihe, ktorú vydala, pod
názvom Jorga, no prezradila

aj zaujímavosti zo svojho
osobného života a o tom,
čo všetko obnáša práca spisovateľa na Slovensku.
V závere stretnutia sa konala autogramiáda autorky
spojená s predajom jej románov. „Beseda bola skvelá, ľudia boli úžasní. Ak dostanem
pozvanie, veľmi rada sa do

Magický deň, predovšetkým pre tých najmenších, je
6. december. Deň, ktorý nesie
v kalendári meno Mikuláš, má
čarovnú moc, ktorou dokáže
rozžiariť oči i dušu azda všetkých detí. Nezabudli sme ani
na tie, ktoré sa ocitli v sociálnej
a hmotnej núdzi. Preto v obedňajších hodinách zavítal do
týchto rodín Mikuláš so svojimi
pomocníčkami. Nebol to čert
s anjelom, ale TSP pracovníčky,
ktoré sa o takéto rodiny starajú
po celý rok. Priniesli deťom balíčky, ktoré dostali od sponzora.

V popoludňajších hodinách
navštívil Mikuláš aj priestory TSP,
kde na neho čakali deti, ktoré
navštevovali, alebo ešte navštevujú Špeciálnu základnú školu
v Zlatých Moravciach. Radosť
a prekvapenie v ich detských
očkách bola neopísateľná...,o to
väčšia bola aj naša radosť, že
sa nám podarilo spríjemniť deťom dnešný mikulášsky deň .
Mgr. Zuzana Šútorová,
terénna sociálna pracovníčka
Klaudia Antolová,
terénny pracovník
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Náučná cykloturistická trasa a obnovený
Informačný mobiliár
Na jeseň minulého roku bolo slávnostné otvorenie Náučnej cykloturistickej trasy po sakrálnych pamiatkach
Zlatých Moraviec, ktoré patria k historickým, kultúrnym
a turistickým zaujímavostiam mesta.

V roku 2013 sme z Trenčianskej
nadácie získali 997 eur na realizáciu projektu Rozšírenie a obnovu NTCh a vytvorenie Informačného mobiliáru z nefunkčnej
telefónnej búdky. V tomto roku
nás podporil NSK, za čo sme im
vďační. Všetko, čo robíme, je na
báze dobrovoľnosti a mesto nás
v rámci možností podporuje.“

Projekt realizovaný
z grantu NSK
Informačný mobiliár.
Projekt zameraný na rozvoj
turistického ruchu nášho okresného mesta bol odovzdaný do
užívania dňa 22. októbra 2018.
Iniciátorom a autorom projektu
je Ľudovít Chládek, cykloturistický značkár a bývalý dlhoročný predseda Klubu slovenských
turistov MsO Zlaté Moravce. Zrealizoval vyznačenie Náučnej cykloturistickej trasy v dĺžke 18 kilometrov a vydanie podrobnej
turistickej mapy so sprievodným
textom.

Autor projektu
„Ako už názov projektu napovedá, ide o poznávacie putovanie na bicykli. Na cyklotrase je
spolu 47 zastavení pri sakrálnych
pamiatkach Zlatých Moraviec
a v mestskej časti Chyzerovce.
Väčšinu sakrálnych pamiatok
Zlatomoravčania zaiste poznajú,
ako napríklad kostoly, cintoríny,
sochy svätých, kaplnky či kríže.
Som presvedčený, že vďaka tejto
cyklotrase mnohí objavia doteraz nepoznané sakrálne pamiatky, ktoré stoja desiatky až stovky rokov na rôznych odľahlých
a často aj skrytých miestach
nášho mesta. Pre zaujímavosť
prezradím, že najstarší kamenný
kríž bol postavený v roku 1817
a najstaršia kaplnka pochádza

dokonca až z konca 18. storočia.
Súčasne vznikla vytvorením cykloturistickej náučnej trasy aj cyklomapa s fotografickou a textovou časťou v tlačenej forme
so všetkými dôležitými informáciami o jednotlivých sakrálnych
pamiatkach Zlatých Moraviec.
Dostupná bude predovšetkým
v Informačnej kancelárii mesta,
ktorá sa nachádza na prízemí
MSKŠ.“

Rozvoj turizmu
a cestovnému ruchu
„V našom meste sa nám už niekoľko rokov darí vďaka úspešným projektom podporovať
rozvoj turizmu a vytvárať podmienky pre cykloturistiku. V roku
2004 som vytvoril Náučný turistický chodník Zlatými Moravcami, na ktorom sú informačné
tabule pri desiatich najvýznamnejších turistických pamiatkach
mesta. O rok neskôr sme z Eurofondov získali na rozvoj cestovného ruchu 200 000 Sk na projekt Vybudovanie Požitavských
cyklotrás a propagáciu mesta.
Z finančných prostriedkov sme
vytvorili vyše 250 kilometrov
cyklotrás, ktoré prechádzajú
všetkými historickými pamiatkami a turistickými zaujímavosťami regiónu horného Požitavia.

Rovných 1000 eur sa podarilo
získať Ľudovítovi Chládekovi (OZ
Zmena) z grantu NSK. Menšou
čiastkou prispel sponzor i SOŠ
technická. K projektu sa aktívne
pripojili žiaci SOŠ technickej aj
tým, že zrealizovali nové technológie, solárne panely a osvetlenie.
„Podobne ako pri prvom projekte, vtedy naši žiaci zabezpečili
fotovoltaickú časť a nepretržité
osvetlenie mobiliáru v nočných
hodinách. Som rada, že sme
mohli byť aj pri druhom projekte“, zhodnotila riaditeľka SOŠ
technickej Eva Koprdová.
„Projekt poukazuje na sakrálne a prírodné hodnoty zlatomoravského územia a ponúka
možnosť na ich pohodlné a bezpečné spoznávanie, podporuje
kultúru, šport a udržateľný ekoturizmus, a tým aj zdravší životný štýl,“ myslí si hlavný majster
odbornej výchovy na SOŠt Róbert Pallya.
„Som rád, že sa podarilo vďaka
iniciatíve dobrovoľníkov obnoviť
Informačný mobiliár, pôvodne
nefunkčná telefónna búdka. Nedávno bol kritizovaný za schátralý vzhľad a boli hlasy za jeho likvidáciu a odstránenie. Dnes opäť
spĺňa svoj účel a súčasne skrášľuje Župnú ulicu,“ povedal primátor Dušan Husár.
Anton Kaiser

Január 2019

Spomienkový
koncert
zmiešaného zboru
Carmina Vocum
Dňa 17. novembra 2018
sa uskutočnil koncert zmiešaného speváckeho zboru
Carmina Vocum, ktorý zaujal miesto nielen v povedomí Zlatomoravčanov, ale
je uznávaným umeleckým
programom i v celoslovenskom rozmere. Myšlienka vytvorenia projektu spomienkových koncertov sa zrodila
pred šiestimi rokmi, kedy si
zbor Carmina Vocum chcel
svojim prednesom nádherných zborových diel uctiť
všetkých tých, ktorí už nie
sú medzi nami a tak tomu
bolo aj v novembri 2018.
Na pôde dolného kostola v Zlatých Moravciach
odzneli diela autorov ako napríklad Bach, Mozart, Bruckner, Trnavský, Liszt, Kodály,
Čajkovskij a iní. Prednesom
diel svetových autorov sme
si uctili všetkých tých, ktorí nás predišli do večnosti
a myšlienka na nich ostáva
stále živá.
Milí naši diváci a poslucháči, ďakujeme za vašu podporu, za váš potlesk. Veríme,
že sa vám náš koncert páčil a zanechal vo vás v tomto pietnom období hlboký
umelecký zážitok. Tešíme sa
na ďalšie stretnutia s vami pri
nádhernej viachlasej hudbe

Mgr. Zuzana Molnárová,
Dirigent
Carmina Vocum
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Štedrý večer na Pribinke
Čas adventu je každoročne znamením aj pre našu školu, aby sme si spoločne vychutnali nadchádzajúcu sviatočnú chvíľu.
Vianočná akadémia Na Štedrý večer sa konala 17. decembra 2018 v telocvični školy.
Ústrednou témou tohtoročnej
akadémie boli tradičné Vianoce. Celú akadémiu sprevádzalo slovo Dariny Laščiakovej,
ktorá v nás všetkých ešte viac
upevnila hodnotu Vianoc. Na
akadémii vystupovali žiaci 1.4. ročníka, žiaci zo školského

klubu detí a tiež žiaci šiesteho
a siedmeho ročníka. Program
bol pestrý, plný nielen tanca,
spevu, ale i hovoreného slova. Na tvárach prítomných žiaril radostný úsmev, občas sa
im zaleskli slzy v očiach, čo je
znamením toho, že sa program
dotkol ich sŕdc. Domov odchádzali dojatí a plní nezabudnuteľných spomienok.

Pri vstupe do priestorov
školy upútal pozornosť hostí
živý Betlehem sprevádzaný
tradičnými ľudovými piesňami v podaní našich žiakov, čím
sa navodila ozajstná vianočná
atmosféra. Ďalšie kroky viedli cez „vianočné mestečko“
plné tradičných stánkov, kde
sa predávali výrobky našich
šikovných žiakov a pani učiteliek. Výber bol naozaj pestrý.
Malým darčekom môžu tak
mnohí vyčariť úsmev na tvári
svojim blízkym.
S radosťou v srdci môžeme povedať, že tento ročník

akadémie sa naozaj vydaril.
Bol iný... Slovo Dariny Laščiakovej umocňovalo v každom
z nás význam Vianoc a význam vecí, ktoré sú v živote
skutočne dôležité. Celé vianočné čaro podčiarkla krásna výzdoba a vrátila nás tak
do detských čias. Konečne si
všetci môžeme želať: „ ... nech
príde k nám všetkým Tá nádherná správa, že prichádza
niekto, kto iba dáva ...“

Mgr. Lenka Dibalová,
Mgr. Marianna Hajková

Vianočné aranžovanie na Mojmírke
V pondelok 3. decembra 2018 sa Základná škola Mojmírova premenila na vianočnú dielňu. Konalo sa tu
podujatie pod názvom Vianočné aranžovanie, kde deti
za pomoci svojich rodičov a učiteľov vytvárali krásne
vianočné dekorácie.
Škola túto akciu organizuje
pravidelne. Žiaci majú možnosť rozvíjať svoju kreativitu.
Vytvárali dekorácie rôzneho
druhu. Od adventných vencov po vianočné ozdoby na
stromček, okná či štedrovečerný stôl. „Tešíme sa z toho,
že sme mohli zorganizovať
túto akciu a že nás prišli pozrieť všetci tí, ktorí chcú Vianoce prežiť s láskou. Deťom
želáme, aby sa mali dobre,

aby boli šťastné a spokojné,“
povedala riaditeľka Mojmírky Viera Striešková.
Žiakov pri ich tvorení prišiel podporiť aj primátor
Dušan Husár. „Je to veľmi
tvorivé. Všimol som si tu
veľa pekných vecí, ktoré
som bežne nevidel ani na
vianočných trhoch. Tá tvorivosť žiakov, samozrejme
pod dozorom pani učiteliek a ich rodičov a starých

rodičov, je naozaj veľká. To
oceňujem. Som rád, že škola
pristúpila k takémuto projektu,“ povedal.
Všetk y v ý tvor y žiakov
zdobili do Vianoc priestory

školy. Tesne pred sviatkami
si ich deti mohli zobrať domov, aby nimi skrášlili aj svoje príbytky.
Peter Klimant
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„Zóna bez peňazí“ v ZŠ Robotnícka
Podaruj, vymeň, recykluj a urob radosť! To sú hlavné
heslá charitatívnej akcie, ktorá sa realizuje po celom
Slovensku. Zóna bez peňazí vznikla ako malá komunitná
akcia, ktorá sa postupne rozrástla a koná sa v mnohých
mestách na Slovensku súčasne. Rozhodli sme sa ju opätovne zorganizovať aj na našej škole.
A tak žiaci v priebehu týždňa od 26. do 30. novembra prinášali do školy hračky,
knižky, hry a iné veci, ktoré
už doma nepotrebujú, ale
niekomu ešte môžu urobiť
radosť. Táto akcia sa totiž
nesie v duchu pomoci a má
dokonca aj ekologický rozmer. Hovorí: „Ak prestaneme
riešiť peňažnú hodnotu vecí
a začneme si pomáhať tak,
že jeden druhému urobíme
láskavosť, časom môžeme
uspokojiť väčšinu svojich
potrieb prostredníctvom

vzájomnej pomoci a zároveň podporiť recyklovanie
vecí, ktoré môžu ešte niekoľko rokov pokojne slúžiť.“
Zozbierané veci sme v piatok vystavili v jedálni našej
školy a bolo ich naozaj nesmierne množstvo. Žiaci,
ktorí sa do akcie zapojili, si
v piatok 30. novembra mohli
vybrať z hračiek, kníh, skladačiek a iných vecí. Veci tak
dostali šancu na nový život
a potešili naše deti. Sme
radi, že sa nám aj tento rok
podarilo zorganizovať túto

akciu a ukázať deťom, že
ľudia si vedia urobiť radosť
a navzájom pomôcť aj takýmto spôsobom. Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí pomohli vyčariť

úsmev na tvári svojich spolužiakov a tešíme sa na ďalšie podobné akcie.

PaedDr. Hana Verešpejová

Mikuláš v Materskej škole Štúrova
Po roku sme sa opäť dočkali. Dňa 5. decembra 2018
nastal znova ten čas, na ktorý sa najviac tešia všetky
deti. Najobľúbenejšie vystúpenie, na konci ktorého čaká
všetky poslušné deti sladká odmena.

Priestory materskej školy sa
po roku znova rozvoňali vianočným punčom, ktorý spolu
s mastným chlebom s cibuľou
pripravili na občerstvenie pani
kuchárky. Mamičky a babičky
sa zas postarali o sladké voňavé vianočné pečivo a veselé,

sviatočné popoludnie plné
básní a tanca sa mohlo začať.
Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertíkom a anjelikom
to pozorne sledovali, aby každého spravodlivo odmenili.
A vyzerá to tak, že všetko bolo
tak, ako má byť, lebo každé

dieťa nakoniec odchádzalo zo
škôlky domov s rozžiarenými
očkami a balíčkom v ruke.
V priestoroch materskej školy sa konala Mikulášska burza, kde sa predávali výrobky
našich šikovných škôlkarov
a rovnako aj výrobky, ktorými
prispeli do burzy rodičia. Všetkým, ktorí akoukoľvek formou

podporili materskú školu veľmi pekne ĎAKUJEME!
Celý kolektív Materskej školy na Štúrovej ulici v Zlatých
Moravciach vám praje krásne
a príjemné vianočné sviatky.
Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova
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Biodiverzita do škôl
Dňa 15. novembra 2018 sa
v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach uskutočnilo
prvé vzdelávanie k projektu
Biodiverzita do škôl. Na vzdelávaní sa zúčastnili žiaci I.A,
I.B a II.B. triedy, ktorí prejavili
záujem zapojiť sa do realizácie projektu. Pedagógov zastupovali vyučujúce biológie
- R. Kunová, riaditeľka školy, Ľ.
Minárová a J. Kováčová. Vzdelávanie nášho akčného tímu
viedla zamestnankyňa Nadácie Ekopolis Lucia Rossová
a zástupkyňa Veolie, ktoré sú
garantom projektu.
Na úvod sa zúčastnení navzájom predstavili a zoznámili,
čo umožnilo navodiť nielen
pracovnú, ale aj neformálnu
atmosféru. Nasledovalo monitorovanie drevín v areáli školy
a ich zakreslenie do nákresu
pôdorysu školy. V ďalšej časti vzdelávania žiaci pracovali

v skupinách nad návrhmi, ako
zvýšiť biodiverzitu v areáli školy tvorbou objektov a výsadby v závislosti od doterajšieho
stavu drevín a kvetinových záhonov. Na záver vzdelávania
každý člen akčného tímu bol
zaradený do riešenia určitej
aktivity. Našou úlohou je vypracovať návrhy na zvýšenie biodiverzity v areáli našej
školy.
Žiaci hlasovali za šesť
návrhov:
n Výsadba ovocných drevín
a kríkov.
n Tvorba kvetinových
skaliek.
n Zavedenie oddychovej
zóny – paletové sedenie.
n Tvorba vtáčích búdok.
n Vyvýšený záhon s liečivými
rastlinami a bylinkami.
n Záhon pre opeľovače.
Najviac hlasov získali návrhy číslo 3, číslo 1 a číslo 5.

Zakreslovanie drevín do pôdorysu školy žiakmi 2.B.
V jarnom vzdelávacom cykle spolu s odborníkom – architektom pripravíme finálnu
podobu premeny nášho školského areálu podľa požiadaviek žiakov a našich možností.
Už teraz sa tešíme na spoluprácu. Sponzormi projektu

sú: Nadácia Ekopolis, Veolia, Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť a.s.,
Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť a.s..

Ľ. Minárová

Strana 13

MESTO INFORMUJE

Január 2019

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 nehnuteľnosti na rok 2019 je rozhodujúci stav k 1. januáru 2019.
V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo
k zmene stavu vlastníctva počas roka 2018 (kúpa, predaj, darovanie, stavebné povolenie, prístavba, nadstavba, kolaudačné rozhodnutie, zmena účelu užívania stavby a pod...), je potrebné
uvedené skutočnosti uviesť, a to podaním priznania k dani z nehnuteľností, resp. čiastkového
priznania k dani z nehnuteľností v termíne do 31. 01. 2019.
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.

Daň za stavebné pozemky
Daňovníci, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, sú povinní túto skutočnosť uviesť
v daňovom priznaní. Pri zdanení stavebného pozemku je rozhodujúce právoplatné stavebné povolenie.Podľa § 6 ods. 4 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na stavbu.Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla
sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia rozčlenenie pôvodnej parcely uvedenej
v stavebnom povolení geometrickým plánom na iné druhy pozemkov o menšej výmerenemá
vplyv na celkovú výmeru stavebného pozemku..
Ak stavebný úrad vydá stavebné povolenie na prístavby, nadstavby, stavebné úpravy už existujúcej stavby, na účely zákona o miestnych daniach nejde o stavebný pozemok.
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 Mestskom úrade v Zlatých Moravciach a na webovom sídle mestahttp://www.zlatemoravce.
eu/miestne-dane-a-vymahanie-pohladavok.html

Zníženie poplatku za komunálne odpady občanom nad 62 rokov
bez žiadosti
Mesto Zlaté Moravce poskytne v roku 2019 zníženie poplatku za komunálne odpady poplatníkom, ktorí k 1.1.2019 dovŕšia 62 rokov vo výške 25 % z ročnej sadzby poplatku. Zníženie poplatku
bude aj v roku 2019 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

Kalendáre pre občanov

Vážení občania,
Slovenské elektrárne pre vás pripravili kalendár na roky 2019-2020 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 2019.
Obyvateľom mestskej časti Prílepy budú kalendáre doručené v priebehu mesiaca január 2019.

Program KINA TEKOV
n GRINCH - 5.- 6. 1. 2019 sobota 17.00, nedeľa 16.00 –
4€a5€
n NOVÁ ŠANCA - 5.- 6. 1.
2019 - sobota 19.00, nedeľa
18.00 – 4 € a 5 €
n HOVORY S TGM - 8.- 9.
1. 2019 - utorok 19.00, streda
18.00 – 4 € a 5 €
n RALPH BÚRA INTERNET - 10.- 11.- 12. a 19.- 20.
1. 2019 - štvrtok 17.00, piatok
17.00, sobota 17.00, sobota
16.00, nedeľa 16.00 - 4 € a 5 €
n PAŠERÁK - 10.- 11. 1. 2019
- štvrtok 19.00, piatok 19.00 –
4€a5€
n BEAUTIFUL BOY - 12. 1.
2019 - sobota 19.00 – 4 € a 5 €
n ZRODILA SA HVIEZDA
- 13.-14. 1. 2019 - nedeľa 19.00,
pondelok 18.00 - 4€ a 5€
n STUDENÁ VOJNA - 15. 1.
2019 - utorok 18.00 – 4 € a 5 €
n GLASS - 17.a 19. 1. 2019
- štvrtok 18.00, sobota 20.00
–4€a5€
n CENA ZA ŠŤASTIE - 19.a
21. 1. 2019 - sobota 18.00, pondelok 18.00 – 4 € a 5 €
n TRHLINA - 20.a 24.- 25.26.- 27. 1. 2019 - nedeľa 18.00,
štvrtok 19.00, piatok 20.00, sobota 20.00, nedeľa 18.00 – 5 €
n ĽADOVÁ SEZÓNA 2 25.- 26.- 27. 1. 2019 - piatok
16.00, sobota 16.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n NÁVRAT DOMOV - 25.26.a 28. 1. 2019 - piatok 18.00,
sobota 18.00, pondelok 17.00
–4€a5€
n SERENITY: TICHO PRED
BÚRKOU - 31. 1.a 1. 2. 2019 štvrtok 18.00, piatok 19.00 –
4€a5€
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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 24,93 m²v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti“), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2
o výmere 849 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce,
účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: služby.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 28. 01.
2019 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

Právnické okienko
V priebehu roka sme aj zabudli na sneh a poľadovicu, ale táto zimná téma je dnes opäť aktuálna. Určite ste si všimli, že chodníky bývajú miestami pokryté súvislou ľadovou vrstvou,
ktorá spôsobuje problémy. V minulosti platilo,
že za schodnosť priľahlých chodníkov k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom
území a hraničí s cestnou komunikáciou, boli
zodpovední vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Išlo hlavne o závady v súvislosti s napadnutým snehom a poľadovicou. Od
mája tohto roka však nastala zmena spôsobená
tzv. chodníkovou novelou zákona o cestnej premávke. Podľa nových pravidiel zodpovednosť za
stav chodníkov nesú priamo ich majitelia, teda
väčšinou mestá a obce.

JUDr. Michal Cimmermann,
Advokátska kancelária CIMMERMANN, s. r. o.
01/2019
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Vyhlásenie mesta k pracovnému
stretnutiu ohľadom Nemocnice
Zlaté Moravce
Dňa 4. 1. 2019 sa na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach za prítomnosti zástupcov spol. Nemocnica Zlaté Moravce a.s., vedenia Mesta Zlaté Moravce
a poslancov Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého
predmetom bolo objasnenie fungovania a ďalšieho
smerovania nemocnice.
Na tomto stretnutí bolo jednoznačne konštatované,
že Nemocnica Zlaté Moravce a.s. poskytuje zdravotnú
starostlivosť v nezmenenom rozsahu.
Vedenia Mesta Zlaté Moravce, poslanci Mestského
zastupiteľstva a zástupcovia spol. Nemocnica Zlaté
Moravce a.s. sa dohodli, že sa budú navzájom informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa
fungovania Nemocnice Zlaté Moravce a.s..
MsÚ Zlaté Moravce

Strana 15

MESTO INFORMUJE

Mestské stredisko kultúry
a športu, Zlaté Moravce
Program na mesiac január 2019
n 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,
n 18. január 2019 o 19.00 hod. (v piatok) – TTT – Tri tvorivé
tvory, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji 11 eur,
v deň predstavenia – 13 eur,
n 29. január 2019 o 18.00 hod. (v utorok) – Šláger - Koncert
speváčky Marty Vančovej, AT BAND a JOŽKU JOŹKA, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji 10 eurá, v deň predstavenia – 13 eur.

Pripravujeme:
n 2. február 2019 o 18.00 hod. (v sobotu) – „Láska“ - divadelné
predstavenie, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji 12
eurá, v deň predstavenia – 15 eur,
n 15. február 2019 o 19.00 hod. - Mestský ples vo ViOne na
Továrenskej ul. v Zlatých Moravciach,
n 23. február 2019 o 16.00 hod. (v sobotu) – vystúpenie zahraničného súboru - Balalajka v divadelnej sále MSKŠ, vstupné
v predpredaji – 6 eur, v deň predstavenia – 8 eur.
Spracovala: Klaudia Ivanovičová

Január 2019
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Box Club Zlaté Moravce
V októbri 2018 sa začala
v Bratislave prvá bratislavská
liga v Engerau aréne za účasti
slovenských a českých boxerov. Úvodného kola sa zúčastnili aj boxeri z nášho klubu
a nepočínali si vôbec zle. Zlaté
medaily získali Marek Galamboš, Rado Nehéz, Lukáš Fernéza a cennú striebornú medailu
si odniesol Bruno Stopper náš
najmladší talent. V budúcnosti
sa budeme pravidelne zúčastňovať týchto turnajov, ktoré
dajú našim boxerom veľké
skúsenosti.
V dňoch 14. až 17. novembra
2018 sa konal memoriál Juliusa
Tormu v Prahe. Na kvalitne obsadenom turnaji sa zúčastnil
aj náš borec Lukáš Fernéza.

V prvom kole zdolal veľmi
kvalitného ruského boxera.
Do semifinále nastúpil proti
domácemu boxerovi, ktorého
jednoznačne zdolal na body.
Vo finále Luky zdolal slovinského reprezentanta, taktiež
jednoznačne na body.
V dňoch 30. novembra až
2.decembra 2018 sa konali
MSR v Nitre. Náš klub reprezentoval Lukáš Fernéza, kde
si prvýkrát vyskúšal vyššiu
váhovú kategóriu do 81 kg.
Lukáš nás všetkých príjemne
prekvapil, keď mu nestíhal
žiadny zo súperov a s prehľadom sa stal majstrom SR, keď
súpera vo finále porazil už
v druhom kole. V budúcej sezóne nás čaká ďalšia náročná

Zľava: Bruno Stopper, Lukáš Fernéza, Marek Galamboš
a Rado Nehéz
sezóna s novými talentovanými boxermi, ktorí sa už teraz
pripravujú a tešia sa na svoje
zápasy. V našom klube sme
momentálne otvorili aj skupinové cvičenia pre ženy, ktoré
majú veľký úspech. Pri nich si

môžu naše cvičenky formovať
postavu a zároveň aj získavať
kondíciu. V novom roku radi
privítame nových cvičencov,
ktorí si budú chcieť zlepšiť
svoju kondíciu.
Box Club Zlaté Moravce
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