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V tomto čísle:
Samospráva si
vzala dva úvery
Zlatomoravskí poslanci
schválili návrh na prijatie preklenovacieho a investičného
úveru v celkovej sume pol milióna eur. Peniaze budú použité na financovanie investícií
mesta.
Čítajte na strane 2

Rozpočet
mesta
Zastupiteľstvo odkleplo rozpočet mesta na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.
Rozpočet je vyrovnaný, čo
znamená, že v príjmovej časti
je v celkovej výške 12 084 360
eur a vo výdavkovej časti tiež
v celkovej výške 12 084 360 eur.
Čítajte na strane 3

Novinky
Mojmírky
Základná škola Mojmírova
zakúpila nové skrinky. Doposiaľ pripadala len jedna väčšia
skrinka pre celú triedu. Po novom majú žiaci svoje vlastné
skrinky uzamykateľné na kľúč.
Okrem toho pribudli aj nové
dvere do tried.
Čítajte na strane 5

Nový folklórny
súbor
Naše mesto je bohatšie
o ďalšie folklórne teleso. Reč
je o Folklórnom súbore Tribeč,
ktorý vznikol v septembri minulého roka.
Čítajte na strane 7

Ľudia počas protestu na Námestí Andreja Hlinku.

AGEL upokojuje situáciu,
nemocnica sa vraj zatvárať nebude
Najpreberanejšou témou úvodu nového roka bola v Zlatých Moravciach nemocnica. Začiatkom januára sa po
sociálnych sieťach začali šíriť informácie o jej údajnom
konci. Prevádzkovateľ nemocnice – spoločnosť AGEL SK
spoločne s vedením nášho mesta tieto správy popreli.
Správy o údajnom konci nemocnice odštartovalo zverejnené opatrenie lekára Nitrianskeho
samosprávneho kraja Ľubomíra
Ševčíka, ktoré bolo vydané v decembri minulého roka. V ňom sa
písalo, že akútne stavy z nášho
regiónu budú vyšetrené a hospitalizované v Nemocnici Levice, nie v Zlatých Moravciach.
Prevádzkovateľ zlatomoravskej
ústavnej pohotovostnej služby
(ÚPS) ho mal totiž informovať
o nedostatočnom personálnom
zabezpečení tejto služby. To na
sociálnych sieťach spustilo lavínu paniky. Ľudia sa obávali, že
takéto obmedzenie pohotovosti
by mohlo smerovať až k postupnému zániku celej nemocnice.

Tieto šíriace sa správy vyústili
až do zorganizovania verejného protestu a petičnej akcie za
zachovanie nemocnice, ktoré
sa uskutočnili na Námestí Andreja Hlinku v piatok 4. januára
2019. Protestu sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí a pod petíciu
sa podpísalo viac ako 4-tisíc občanov.

Šlo vraj
o dezinformácie
V ten istý deň sa na pôde
mestského úradu uskutočnilo
pracovné stretnutie predstaviteľov spoločnosti AGEL so zástupcami mesta, kde sa malo
objasniť fungovanie a ďalšie
smerovanie nemocnice.

„Na tomto stretnutí bolo jednoznačne konštatované, že
Nemocnica Zlaté Moravce a.s.
poskytuje zdravotnú starostlivosť v nezmenenom rozsahu.
Vedenie 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.,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení účastníkov
stretnutia.
Všetky informácie šíriace sa
verejnosťou o údajnom konci
nemocnice boli označené za
poplašné správy a dezinformácie. Predseda predstavenstva
spoločnosti Nemocnica Zlaté
Moravce Miroslav Jaška o tom
ubezpečil primátora Dušana Husára aj starostov okolitých obcí.
(pokračovanie na str. 2)
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AGEL upokojuje situáciu,
nemocnica sa vraj zatvárať nebude
(pokračovanie zo str. 1)

Odklon sanitiek
Nemocnica Zlaté Moravce aj naďalej prevádzkuje
oddelenie vnútorného lekárstva, ARO a oddelenie
chirurgie. Jediná zmena
podľa slov Miroslava Jaška
nastala v tom, že dochádza

k odkláňaniu sanitiek Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP),
ktoré dostali pokyn urgentné prípady odvážať do ambulancie ÚPS v Leviciach
alebo v Nitre.
Dôvodom tohto odklonu
má byť fakt, že zlatomoravský špitál nespĺňa zákonné
podmienky poskytovania

ÚPS. Jaška uviedol, že v Zlatých Moravciach nie je k dispozícii špeciálne diagnostické zariadenie, ako napríklad
CT a dostatočné odborné
personálne zabezpečenie
denne počas celých 24 hodín. Odklon sanitiek RZP
tak má byť vraj v záujme
pacientov, aby im bola čo
najskôr poskytnutá pomoc

Február 2019

a kvalitná zdravotná starostlivosť.
Spoločnosť AGEL SK je od
januára 2017 vlastníkom 24
akcií Nemocnice Zlaté Moravce. Mesto si ponechalo len jednu akciu. Zmluva
s prevádzkovateľom je na
25 rokov.
Peter Klimant

Nové vianočné osvetlenie
Mesto koncom minulého roka dokúpilo vianočné osvetlenie pre Námestie Andreja Hlinku. Sviatky sme tak mali
s bohatšou výzdobou. Koľko to celé stálo?

Rokovanie zástupcov mesta so spoločnosťou AGEL.

Nová svetelná vianočná výzdoba bola v centre mesta
namontovaná ešte v predsviatočnom období. Ako informovalo vedenie mesta, šlo
o studené biele led svetlá, ktoré boli inštalované na osem
stromov z námestia. Za svetlá
a ich montáž zaplatilo mesto
dokopy 2 266 eur.

Podobný nákup sa uskutočnil aj rok pred tým, na Vianoce
v roku 2017. Vtedy bolo zakúpené osvetlenie pre päť stromov z Námestia Andreja Hlinku, pribudli i ozdoby na troch
stĺpoch verejného osvetlenia.

Peter Klimant

Mesto si zobralo úvery na financovanie investícií
Poslanci schválili na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach návrh na prijatie preklenovacieho a investičného úveru v celkovej sume pol milióna eur.
Peniaze budú použité na financovanie investícií mesta.
Preklenovací úver si samospráva zoberie vo výške
452 265 eur. Určený bude na
predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov na základe
schválených investičných aktivít mesta a už schválených
projektov.
Investičný úver bude v objeme 47 735 eur. Poslúži na
spolufinancovanie oprávnených výdavkov a dofinancovanie neoprávnených výdavkov investičných akcií
schválených prostriedkov

z fondov Európskej únie.
Tieto úvery budú využité
pri realizácii výstavby komunitného centra, dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho
odpadu v meste, vybavenie
učební pre Základnú školu
Mojmírova a ďalších projektoch na investičné akcie mesta schválené mestským zastupiteľstvom.
Ide o projekty, ktoré sú
z veľkej časti hradené z rôznych nenávratných dotácií.
Je tu však potrebná finančná

Zlatomoravskí poslanci.
spoluúčasť mesta. Väčšinou
ide o sumu minimálne piatich
percent z celkových oprávnených nákladov projektov.
A práve na takéto dofinancovanie budú použité spomínané dva úvery.
Kontrolórka mesta Alžbeta

Esterková vydala pred schválením návrhu stanovisko,
podľa ktorého je naše mesto
dostatočne finančne zdravé
a spĺňa všetky podmienky na
prevzatie úverov.
Peter Klimant
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Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2019
Na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 24. januára 2019 bol schválený Rozpočet
Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 s výhľadom na roky
2020 a 2021. Najdôležitejší dokument mesta bol predložený a schválený ako vyrovnaný rozpočet, čo znamená, že v príjmovej časti je rozpočet v celkovej výške
12 084 360 eur a vo výdavkovej časti tiež v celkovej výške
12 084 360 eur.
Príjmovú časť rozpočtu tvoria
bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Bežné príjmy vo výške
9 285 668 eur sú rozdelené na
daňové príjmy, nedaňové príjmy a príjmy z darov a transferov. Daňové príjmy predstavujú 63,71 % z príjmov bežného
rozpočtu, ktoré vychádzajú
najmä z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických
osôb, ktoré mesto získava
prostredníctvom štátu. Ďalej medzi hlavné vlastné príjmy patrí daň z nehnuteľností
a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Nedaňové príjmy predstavujú 14,37 % z príjmov bežného
rozpočtu, ktoré tvoria príjmy
z prenájmu pozemkov, budov,
priestorov a objektov, príjmy
zo správnych poplatkov, pokút, poplatkov za pobyt dieťaťa

alebo žiaka v školskom zariadení, za sociálne služby a ostatné príjmy. Príjmy z transferov
predstavujú 21,91 % z príjmov
bežného rozpočtu, ktoré sa
rozpočtujú vo výške predpokladaných dotácií zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie
preneseného výkonu štátnej
správy v oblasti školstva, úseku
matriky, bývania, stavebného
poriadku a dopravy, starostlivosti o životné prostredie, hlásenia pobytu občanov a registra adries.
Kapitálové príjmy vo výške
96155 eur sú rozpočtované
na základe schválenej dotácie
z Úradu vlády SR na financovanie projektu „Podpora rozvoja
športu na rok 2018“ a kapitálového príjmu z predaja hnuteľného majetku a z predaja
pozemkov.
Príjmové finančné operácie

vo výške 2 702 537 eur sú rozpočtované z použitia fondov
mesta, z prijatých a plánovaných úverov, ako aj zo zostatku
prostriedkov z predchádzajúceho roka.
Výdavkovú časť rozpočtu
tvoria bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové
finančné operácie. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 8 927 280 eur na zabezpečenie samosprávnych činností
mesta, vrátane príspevkov pre
príspevkové organizácie, dotácie pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, výdavky na školské
zariadenia bez právnej subjektivity (materské školy a školské
jedálne pri MŠ) transfer cirkvi
pre školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ Don Bosca,
transfer cirkevnej a súkromným
materským školám, dotácie pre
občianske združenia, výdavky
na sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti, Opatrovateľskej služby a na
prevádzku Denného centra.
Kapitálové výdavky sú rozpočtové vo výške 2 601 375 eur
na financovanie týchto investícií: rekonštrukcie a stavebných

úprav miestnych komunikácií,
projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ
Kalinčiakova, Zlaté Moravce“,
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce“
projektu „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce“,
projektu „Komunitné centrum
v meste Zlaté Moravce“, projektu „Vybavenie učební pre ZŠ
Mojmírova 2, Zlaté Moravce“,
projektu „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu
komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce“, uzatvorenie
skládky odpadov prvej etapy
a uzatvorenie starej skládky,
rekonštrukcie a modernizácie
tržnice na Ul. Sama Chalupku,
ako aj iných investícií menšieho
rozsahu.
Výdavkové finančné operácie
vo výške 555 705 eur sú rozpočtované najmä na splácanie
istín z bankových úverov a návratných finančných výpomocí.
Ekonomické oddelenie
Mestského úradu
Zlaté Moravce

Dotácia na podporu opatrovateľskej služby
Viac ako 266-tisíc eur získalo mesto Zlaté Moravce vo
forme dotácie na projekt Podpora opatrovateľskej služby. Tieto peniaze budú použité na platy opatrovateliek
z Domu opatrovateľskej služby (DOS).
Ako informoval primátor Dušan Husár, naše mesto bolo
úspešné so svojou žiadosťou
o pridelenie dotácie na projekt
s názvom Podpora opatrovateľskej služby. Nenávratný finančný príspevok bol udelený z európskych štrukturálnych fondov
vo výške 266 760 eur. Trvanie
projektu je 26 mesiacov.

„Z týchto finančných prostriedkov bude hradených
osemnásť opatrovateliek, ktoré sa budú starať o ľudí, ktorí potrebujú opatrovateľskú
službu. Pracovať budú v zlatomoravskej DOS-ke a v teréne
nášho mesta,“ povedal primátor Husár, podľa ktorého bude
ich plat počas celého trvania

projektu plne pokrytý z udelenej dotácie, bez priamej finančnej podpory mesta. „Je
pravdepodobné, že mesto zo
svojich peňazí zaplatí len náklady na gastrolístky,“ dodal.
Projekt bol spustený od 1. januára 2019, kedy do práce nastúpili tri nové opatrovateľky.
Pred týmto dátumom v Zlatých Moravciach pracovalo
pätnásť opatrovateliek, ktorých
mzdy boli do spustenia projektu hradené z rozpočtu mesta.
DOS Zlaté Moravce sa

nachádza na Rovňanovej
a Kalinčiakovej ulici. Ako uvádza magistrát, tento domov
slúži na ubytovanie starých
a osamelých občanov, ktorých zdravotný stav a sociálne pomery vyžadujú potrebu opatrovateľskej služby.
V DOS sa poskytuje občanom
trvalé bývanie dovtedy, kým
sú schopní zabezpečovať si
životné potreby za pomoci
opatrovateľskej služby.
Peter Klimant
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Tri stojiská pre kontajnery na odpad boli ohradené
V Zlatých Moravciach sa nachádza viac ako 50 stojísk pre kontajnery na odpad. Samospráva ich chce postupne ohradzovať. Prvé tri už dostali svoju zastrešenú
„klietku“.
Zastrešená a uzamykateľná oceľová konštrukcia bola
koncom minulého roka vybudovaná na jednom stojisku na Staničnej ulici a na
dvoch stojiskách na Nitrianskej ulici. Mesto chce týmto spôsobom zabrániť, aby
sa ku kontajnerom dostávali nepovolané osoby, ktoré
by mohli odpad vynášať zo
smetiakov von a prípadne
ho rozhadzovať po okolí.
Ide o pilotný projekt, na
ktorý samospráva minula
zo svojho rozpočtu 13 966
eur. „Odozva na ohradené stojiská je zatiaľ dobrá. Postupne by sme chceli zastrešiť všetky stojiská
v meste. Je ich viac ako 50.

Ja predpokladám, že do štyroch rokov, pokiaľ na to budeme mať peniaze, by mohli
byť všetky kryté a ohradené,“ vyjadril sa primátor Dušan Husár.
Stojiská sú uzamkýnateľné
so zámkami s mechanickým
kódom. Tie boli odovzdané
do užívania bytovým dôverníkom. Podľa Husára bol tento druh zámku tou najlepšou
voľbou. Zo strany niektorých
občanov sa ale ozývajú názory, že lepšou voľbou by
bol tradičný zámok na kľúč.
To si ale primátor nemyslí.
„Treba si uvedomiť, že tu by
sa muselo dať vyrobiť k jednému zámku približne tristo
kľúčov. To by bolo jednak

Ohradené stojisko na Nitrianskej ulici.
nákladné a ak by došlo k poškodeniu zámku, tie kľúče
by boli potom zbytočné. Samozrejme, pokiaľ sa občania
predsa len rozhodnú pre takýto typ zámku, môžu si ho
zakúpiť z vlastných zdrojov,“
vysvetľuje Husár.
V roku 2019 by podľa jeho slov mohlo dôjsť

k ohradeniu ďalších kontajnerov, no až po vyčlenení
potrebných peňazí z rezervného fondu mesta. Rozpočet rezervného fondu by
sa mal schvaľovať najskôr
v apríli tohto roku.

Peter Klimant

Radnica vyčlenila na rekreačné poukazy vyše 35-tisíc eur
Od prvého januára 2019 sa na Slovensku stali realitou
príspevky na rekreáciu zamestnancov a takzvané rekreačné poukazy. Táto novinka sa týka aj pracovníkov nášho mesta. Samospráva s tým vo svojom rozpočte ráta.
Ak by však príspevok na rekreáciu využili v plnej miere
všetci zamestnanci mesta, mohol by to byť problém.
Zamestnávatelia s viac ako
49 zamestnancami majú od
prvého januára 2019 povinnosť poskytovať svojim zamestnancom príspevok na
rekreáciu, ak si oň zamestnanec požiada. Táto povinnosť sa netýka len súkromníkov, vyhovené musí byť
aj štátnym zamestnancom
a zamestnancom pri výkone
práce vo verejnom záujme.
Novinka sa tak týka aj pracovníkov nášho mesta. Tých
radnica aktuálne eviduje

v počte 181. Spadajú sem
napríklad aj zamestnanci
materských škôl či Centra
voľného času.
„V rozpočte na rok 2019
sme na tento účel vyčlenili
sumu 35 650 eur. Samosprávy, ktoré s týmito príspevkami nerátali, budú mať počas
roka zrejme problém, pretože tie peniaze budú musieť
niekde nájsť. My sme sa na
to pripravili,“ vyjadril sa primátor Dušan Husár. Priznáva ale, že vyčlenená čiastka

nebude dostatočná, ak by si
na príspevok nárokovali v plnej miere všetci zamestnanci, čo sa teoreticky stať môže.
„Bola by to privysoká čiastka. Hľadali sme kompromis,
v ktorom predpokladáme, že
nie každý to využije a taktiež
nie každý to využije v plnej
miere,“ povedal.
Ak by sa však tento teoretický scenár predsa len
naplnil a vyčlenené peniaze by nestačili, muselo by
zastupiteľstvo počas roka
tento finančný balík navyšovať. Viac pravdepodobný
je ale ten scenár, že mesto
na príspevky zrejme neminie ani schválených 35-tisíc
eur. „V prípade, že sa finančné prostriedky pre tento účel

neminú, môžu byť použité
na iné projekty,“ doplnil Husár.
Príspevok od zamestnávateľa na rekreáciu na Slovensku je vo výške 55 percent
oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur
ročne. To znamená, že v prípade, ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 a viac
eur ročne, zamestnávateľ mu
prispeje maximálnou sumou
275 eur. Ak zamestnanec vynaloží na dovolenku nižšiu
sumu, zamestnávateľ mu na
ňu poskytne príspevok vo
výške 55 percent oprávnených výdavkov.

Peter Klimant
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Základná škola Mojmírova zakúpila nové skrinky a dvere
Doposiaľ pripadala len jedna väčšia skrinka pre celú triedu. Po novom majú žiaci svoje vlastné skrinky uzamykateľné na kľúč. Okrem toho pribudli aj nové dvere do tried.
Ako informovala riaditeľka
Základnej školy (ZŠ) Mojmírova Viera Striešková, škola
v januári odovzdala žiakom
z pavilónu A do užívania 190
nových kovových skriniek,
ktoré sú uzamykateľné na
kľúč.
Kovové skrinky nahradili staré drevené, ktoré už
boli v nevyhovujúcom stave. Žiaci pri nich navyše nemali svoj vlastný, súkromný
priestor. Na jednu triedu totiž pripadala len jedna väčšia skrinka, ktorá slúžila ako
spoločné odkladacie miesto.

„Vmestili sa do nich topánky
žiakov, ak boli naukladané
tesne vedľa seba. Vetrovky
museli mávať v triedach.
V nových skrinkách môžu
mať svoje osobné veci pekne pokope. Môžu si tam odložiť aj úbor na telesnú, ktorý mávali predtým odložený
vo svojich triedach,“ vysvetľuje Striešková.
Nové skrinky Mojmírka zakúpila zo svojich vlastných
zdrojov a za pomoci sponzorov. Celkovo stáli takmer
7 360 eur. Z toho rodičovské združenie školy zaplatilo

3-tisíc eur, sumou 1 500 eur
sponzorsky prispela firma
Bauer Gear Motor Slovakia
a zvyšok uhradila škola zo
svojho vlastného rozpočtu.
Kovové skrinky sú zatiaľ
len v pavilóne A. Vedenie
Mojmírky plánuje zakúpiť
rovnaké skrinky do zvyšných
dvoch pavilónov do konca
kalendárneho roka 2019.
„Všetko závisí od finančných
prostriedkov, ktoré budeme
mať k dispozícii,“ dodáva riaditeľka.

Nové dvere
Pavilón A sa môže od
januára pochváliť aj nov ými dvermi. Osadené
boli na všetkých triedach

a kabinetoch. Dokopy ide
o štrnásť dvier, ktoré základnú školu vyšli na 2 175 eur.
Pribudli i dvojkrídlové
plastové prechodové dvere pri vstupe do budovy.
Osadené boli okrem pavilónu A aj do pavilónu B. Tieto dvoje dvere si vyžiadali
sumu 2 463 eur. V oboch prípadoch šli peniaze priamo
z rozpočtu školy, bez sponzorskej pomoci.
Dvere by sa podľa Strieškovej mali postupne vymieňať
aj v ďalších pavilónoch. Podobne ako pri skrinkách, aj
tu rýchlosť výmeny závisí od
finančných možností školy.
Peter Klimant

Opäť je nás menej. Počet obyvateľov Moraviec klesá
Počet obyvateľov Zlatých Moraviec vlani opäť klesol.
Vyplýva to zo štatistík poskytnutých z referátu evidencie obyvateľstva zlatomoravského mestského úradu.
Postupne sa blížime k hranici 12-tisíc obyvateľov.
Mestský úrad v Zlatých Moravciach evidoval ku dňu 31.
decembra 2018 presne 12 161
obyvateľov. Z toho 762 pochádza z Chyzeroviec a 409
z Prílep.
Počet obyvateľov nášho
mesta postupne klesá. Ide

o dlhodobý jav. Koncom roka
2017 žilo v Zlatých Moravciach
12 290 ľudí. V roku 2016 bol
tento počet 12 371, v roku 2015
- 12 491, v roku 2014 - 12 559,
v roku 2013 - 12 713 a v závere roku 2012 žilo v Zlatých
Moravciach dokopy 12 843

občanov. Každým rokom tak
prídeme o niekoľko desiatok
obyvateľov.
Tento jav spôsobujú dva
základné faktory. Viac ľudí
zomiera, ako sa narodí a počet občanov, ktorí sa od nás
odsťahovali prevyšuje počet
tých prisťahovaných. Vlani
podľa štatistík zomrelo 132
ľudí a narodilo sa 113 detí.
Rozdiel je viditeľný. Oveľa výraznejší je však pri migrácii.

V roku 2018 sa zo Zlatých Moraviec odsťahovalo 251 občanov, no trvalý pobyt si u nás
nahlásilo len 134 osôb. To znamená úbytok až 117 občanov.
Pokiaľ sa bude tento trend
udržiavať aj naďalej, je pravdepodobné, že do dvoch rokov klesne počet obyvateľov
Zlatých Moraviec pod číslo
12-tisíc.
Peter Klimant
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Zhodnotenie stavebno-investičných aktivít mesta
v roku 2018
Mesto Zlaté Moravce v minulom roku nadviazalo na
úspešný budovateľský rok 2017 (objem investícií v r. 2017
sa vyšplhal na sumu 840 tis. eur) ešte intenzívnejšou výstavbou, renováciou a viacerými rekonštrukciami, resp.
opravami mestských budov a iných objektov, ktoré má
mesto vo vlastníctve.
Celkový objem finančných
prostriedkov použitých v roku
2018 na uvedené stavebno-investičné projekty predstavuje
sumu prevyšujúcu 1,2 milióna eur.
Medzi finančne najnáročnejšie investičné projekty
uplynulého roka patrí rekonštrukcia základných a materských škôl v celkovej hodnote
557 551 eur. Z uvedenej sumy
až 327 450 eur mesto získalo
ako nenávratný finančný príspevok na zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí
v Materskej škole (MŠ) Kalinčiakova z Pôdohospodárskej
platobnej agentúry v rámci
Integrovaného regionálneho
operačného programu. Mesto
na rekonštrukciu uvedenej materskej školy prispelo
z vlastného rozpočtu sumou
17 234 eur.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Žitavské nábrežie a vybudovanie terasy v MŠ
Prílepy vyšla na sumu 47 729
eur, rekonštrukcia sociálnych
zariadení spolu s rekonštrukciou a zateplením strechy nad
kuchyňou v Základnej škole
( ZŠ) Robotnícka stála108 500
eur.Za sumu 30-tisíc eur bola
zrealizovaná výmena okien
na objektoch MŠ Štúrova, MŠ
Žitavské nábrežie, MŠ Prílepy
a Centrum voľného času. Za
ďalších 26 638 eur bola uskutočnená rekonštrukcia a zateplenie už veľmi nekvalitnej
strechy na objekte školské

dielne pri ZŠ Mojmírova.
Ďalšou významnou a investične náročnou akciou
bola oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev
v celkovej sume 385 524 eur.
Nový asfaltový povrch v celkovej hodnote 292 689 eur
majú Vajanského, Kollárova, Tribečská ulica, časť
Hviezdoslavovej a Nitrianskej
ulice a tiež Ulica Slovenskej
armády. Vybudovanie terénnych schodov k autobusovej
zastávke v Prílepoch, vydláždenie autobusových zastávok v Chyzerovciach a v Prílepoch, rekonštrukcia chodníka
na Dlhej ulici a vybudovanie
niekoľkých desiatok nových
parkovacích miest v sídliskovej časti mesta stálo ďalších
92 835 eur.
Mesto investuje nemalé finančné prostriedky aj
do nových a staronových
športovísk, infraštruktúry
pre oddych a relax, ako aj
do dopravnej infraštruktúry.
V centrálnej zóne MČ Prílepy
bolo v hodnote 50-tisíc eur
vybudované nové multifunkčné ihrisko, nové moderné detské ihrisko vybavené
mnohými detskými atrakciami za bezmála 43-tisíc eur pribudlo v areáli ZŠ Mojmírova.
V tomto areáli prebehla tiež
celková rekonštrukcia vonkajších športovísk za ďalších
viac ako 62-tisíc eur. V spoločenskom areáli mestskej časti
Chyzerovce bol vybudovaný

prístrešok nad pódiom určený
pre organizovanie kultúrnych
vystúpení. Hodnota tejto stavby predstavuje sumu takmer
11 tis. eur. Temer rovnaká
čiastka peňazí bola použitá
na výmenu 5 kusov starých,
plechových autobusových
prístreškov. Nové moderné presklené prístrešky stoja v Prílepoch v počte dva,
v Chyzerovciach rovnako dva
a v meste na Sládkovičovej
ulici 1 prístrešok.
Pre zlepšenie a skultúrnenie života a tiež pre zvýšenie
bezpečnosti obyvateľov mesta došlo v minulom roku k rekonštrukcii verejného osvetlenia na Duklianskej a časti
Továrenskej ulice výmenou 60
kusov pouličných svietidiel.
K určitému rozšíreniu verejného osvetlenia, t.j. vybudovaniu nových svetelných bodov
mesto pristúpilo na Tekovskej
a Hájovej ulici. Investícia do
verejného osvetlenia dosiahla celkovú výšku 48 731 eur.
V sídliskovej časti mesta, na
uliciach Staničná, Nitrianska
a Hviezdoslavova, boli v hodnote takmer 14-tisíc eur vybudované tri nové uzamykateľné stojiská pre kontajnery na
komunálny a triedený odpad.
Zub času a zlý stav mestského majetku si vyžiadal investície aj do opráv poškodených
striech na budovách Centra
voľného času a  mestského
objektu na Viničnej ulici. Opravy uvedených striech si vyžiadali investíciu viac ako 31 700
eur. Havarijný stav kanalizačného potrubia v budove na
Rovňanovej ulici si vyžiadal
jeho opravu v celkovej hodnote bezmála 11 500 eur.
Výmena zastaraného zariadenia na ohrev vody, ktorá

sa využíva pre úpravu ľadovej plochy na zimnom štadióne za nový modernejší
a úspornejší systém ohrevu,
vyšla na viac ako 8 tis. eur.
Necelých 4 tis. eur mesto vložilo do výmeny časti oplotenia
cintorína v MČ Prílepy, ktoré
už bolo vo veľmi zlom stave. Aj v roku 2019 má mesto
rozpracované projekty ďalšej
výstavby nových nájomných
bytov, ihrísk, športovísk, ale
napr. aj budovy komunitného
centra pre sociálne vylúčené
skupiny obyvateľstva. Rovnako plánuje pokračovať v obnove mestského majetku počnúc rekonštrukciou budovy
mestského úradu či základnej
umeleckej školy. Pokračovať
by mala aj rekonštrukcia ciest
a chodníkov ako aj budovanie
nových parkovacích plôch.
So súhlasom poslancov mestského zastupiteľstva bude
v rámci dotačného programu „Obnovme svoj dom“
podaná opakovaná žiadosť
o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva kultúry
SR na rekonštrukciu Migazziho kaštieľa. Z takto získaných
prostriedkov by sa dokončila
výmena otvorových konštrukcií a obnovila vonkajšia fasáda
kaštieľa.
V strednodobom horizonte by mesto chcelo v rámci
vhodných eurofondových
projektov a poskytnutých nenávratných finančných zdrojov zrekonštruovať aj budovu
bývalého MNV na Bernolákovej ulici, bývalé kino na Župnej ulici či základnú školu na
Robotníckej ulici.
Ing. Marián Kováč,
prednosta Mestského
úradu v Zlatých Moravciach
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V Zlatých Moravciach vznikol nový folklórny súbor
Naše mesto je bohatšie o ďalšie folklórne teleso. Reč je
o Folklórnom súbore (FS) Tribeč, ktorý vznikol v septembri minulého roka. Založili ho folkloristi, bývalí členovia FS Inovec, pochádzajúci z okolia Zlatých Moraviec,
ktorí, ako sami hovoria, folklór milujú srdcom aj dušou.
FS Tribeč má v súčasnosti 33 členov. Súbor má svoju
tanečnú, spevácku a hudobnú zložku. Repertoár ľudovej
hudby „Tribečanov“ pochádza
prevažne z domáceho regiónu
Horného Požitavia. „Okrem domáceho regiónu sa snažíme
priblížiť k hernému štýlu viacerých regiónov Slovenska, napríklad folklórne oblasti Šariša,
Zemplína, Horehronia, Podpoľania, Gemera a ďalších. Námety na vytvorenie jednotlivých
hudobných pásem a spevov
čerpáme z pamäti najstarších
obyvateľov okolitých dedín
a z dostupných spevníkov,“
hovoria členovia súboru.

Ako ďalej uviedli, choreografie súboru tvoria tance
Horného Požitavia, Liptova či
Zemplína. „Pedagógovia čerpajú námety a inšpirácie z dostupných archívov. Členovia
folklórneho súboru sa snažia
zúčastňovať rôznych školení
zameraných na tvorbu choreografií či spôsob práce s tanečníkmi, pre pedagógov
ľudového tanca,“ dodávajú
folkloristi.
História FS Tribeč je prakticky na svojom začiatku. Súbor
má však napriek tomu na svojom konte viaceré vystúpenia,
ktoré sa konali ešte v minulom roku.

Členovia FS Tribeč.
Tribeč by sa mal v blízkej budúcnosti rozrastať. Folkloristi
avizovali, že majú v pláne privítať do svojich radov nových
členov. Oficiálne nábory by
mali prebiehať v apríli a v septembri tohto roku. Podmienkou pre uchádzačov bude vek
minimálne 16 rokov a, samozrejme, láska k folklóru.
„Viac informácií o náboroch,
ale aj o nás sa dozviete na našej

facebookovej stránke - Folklórny súbor Tribeč alebo aj na
Instagrame (@fs_tribec). Cvičíme v telocvični Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Zlatých Moravciach. Za
poskytnuté priestory škole
veľmi ďakujeme,“ uviedol na
záver FS Tribeč.

Peter Klimant

Trhlina u nás lámala rekordy
Koncom januára 2019 sa na plátna kín dostal thriller
Trhlina, natočený podľa rovnomennej knihy od Jozefa Kariku. Oficiálna premiéra sa konala 24. januára.
V štyroch kinách na Slovensku si ho diváci mohli pozrieť
v predpremiére, pár dní v predstihu. Medzi tieto kiná
patrilo aj Kino Tekov Zlaté Moravce.

Dav ľudí vo vestibule MSKŠ.
Exkluzívna predpremiéra filmu Trhlina sa v Zlatých Moravciach odohrala v nedeľu 20.
januára 2019 o 18.00 hodine.
S predajom lístkov sa začalo

o 16.20 hodine. Už tesne po
piatej však bolo beznádejne
vypredané.
V novej ére kina, ktorá sa začala písať v novembri 2015,

kedy došlo k jeho presťahovaniu do budovy Mestského
strediska kultúry a športu, sa
ešte žiadnemu filmu nepodarilo vypredať úplne celú sálu aj
s balkónom.
Vedúci Kina Tekov Stanislav
Ivanovič hovorí o absolútnom rekorde. „V našom kine
sme vôbec po prvýkrát hrali predpremiéru. Trhlina sa
ukázala ako veľmi úspešný
film. Prvýkrát sme vypredali
aj balkón, čo sa predtým ešte
nikdy nestalo. Lístkov bolo
celkovo predaných 406, čím
bola úplne naplnená kapacita nášho kina,“ povedal spokojný Ivanovič. Záujem o film
bol podľa jeho slov tak vysoký, že až vyše dvesto ľuďom
sa lístok vôbec neušiel. „Pre
naplnenie kapacity sme, žiaľ,

nemohli predať lístky všetkým
záujemcom, čo je nám veľmi
ľúto a týmto sa im ospravedlňujeme. Veríme ale, že to ľudia
pochopili a Trhlinu si k nám
prídu pozrieť v ďalších termínoch,“ dodal. Reprízy Trhliny
sú v kine na pláne počas mesiaca február.
Trhlina od režiséra Petra
Bejbaka je mysteriózny thriller o jednej z najväčších záhad Slovenska - nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí
Tribeč. Dej filmu sa tak odohráva v tesnej blízkosti Zlatých
Moraviec. To bol aj dôvod, pre
ktorý bola nášmu mestu povolená predpremiéra. Vo filme môžeme vidieť viacerých
známych slovenských hercov
ako Tomáš Maštalír či Juraj Loj.
Peter Klimant
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Z činnosti Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach
za rok 2018
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach je kultúrna
a vzdelávacia inštitúcia, ktorá plní funkciu verejnej knižnice a poskytuje svoje služby obyvateľom Zlatých Moraviec a okolia.
Knižnicu navštevujú čitatelia rôzneho veku a zamerania. V roku 2018 sme
zaevidovali 1010 čitateľov,
z toho 520 detí a 490 čitateľov z radov mládeže a dospelých. Čitateľom Mestskej
knižnice sa môže stať občan SR vo veku od 15 rokov
po predložení občianskeho
preukazu a deti do 15 rokov
na základe prihlášky podpísanej rodičom. Zápisné na
kalendárny rok je pre deti
1 euro, pre študentov a dospelých 2 eurá.
Fond knižnice má univerzálny charakter. Tvorí ho literatúra pre deti a mládež,
náučná literatúra a beletria. V súčasnosti má knižnica vo svojom fonde 34 059
knižničných jednotiek. Ak
sa knihy, o ktoré majú čitatelia záujem, nenachádzajú vo fonde našej knižnice,
zabezpečíme vypožičanie
literatúry z iných knižníc
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Službu využívajú najmä
študenti, ale i dospelí pri
samovzdelávaní či zvyšovaní kvalifikácie.
V rámci kultúrno-výchovnej činnosti spolupracuje
knižnica so školami a organizáciami v našom meste,
či už sú to materské, základné a stredné školy, Centrum
voľného času, Reedukačné
centrum, Miestny odbor
Matice slovenskej a Únia
žien.
V roku 2018 sme pripravili 93 podujatí rôzneho

zamerania. Neoddeliteľnou
súčasťou činnosti knižnice
sú exkurzie a informatické
prípravy pre predškolákov,
žiakov i študentov, ktorých
sme vlani uskutočnili 37.
Literárnymi a rozprávkovými hodinami sme si
pripomenuli výročia spisovateľov, napr. J. Verna,
T. Brezinu, K. Bendovej, M.
Haľamovej, M. Jančovej, J.
Blažkovej, P. Dobšinského,
M. Kukučína, S. Chalupku
a zaspomínali sme si aj na
národného hrdinu Juraja
Jánošíka.
V mesiacoch marec – jún
sa pravidelne realizuje
v našej knižnici súťaž „Čítajte s nami“, ktorej sa zúčastňujú žiaci 1.stupňa ZŠ.
V roku 2018 to bol už jubilejný 10. ročník tejto súťaže,
do ktorého sa zapojilo 12
tried zo všetkých ZŠ v našom meste s počtom žiakov 238.
V letných mesiacoch sme
privítali v knižnici deti z letného tábora Centra voľného času a prežili sme spoločne príjemné chvíle pri
zábavno-súťažných popoludniach.
V októbri p. Ľ. Chládek priblížil žiakom „Požitavské dni
židovskej kultúry“ v našom
meste a pripomenuli sme
si aj 100. výročie ukončenia
1.sv. vojny a vznik Československa prednáškou s regionálnym spisovateľom M.
Piusom.
V rámci preventívnych
podujatí navštívila našu

Mestská knižnica Zlaté Moravce
knižnicu pracovníčka z Oddelenia komunikácie a prevencie KRPZ v Nitre I. Matejová a porozprávala žiakom
o nástrahách internetu,
drogov ých závislostiach
a trestno-právnej zodpovednosti.
Veľmi peknou akciou bola
novembrová regionálna
súťaž v prednese poézie
a prózy J. Kráľa, ktorú zorganizoval Miestny odbor
Matice slovenskej v Zlatých Moravciach v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce a MSKŠ.
Koncom roka sme uskutočnili hudobno -slovné
popoludnie pri príležitosti
50. výročia účinkovania našej najúspešnejšej rockovej
skupiny ELÁN na slovenskej
hudobnej scéne.
Medzi najobľúbenejšie
podujatia knižnice patria
besedy. O ochrane prírody a životného prostredia besedoval so žiakmi
ochranár Ľudovít Chládek.
V rámci autorských besied
so spisovateľmi navštívila
našu knižnicu detská spisovateľka Kristína Baluchová. Posledným podujatím,

ktoré sa konalo v knižnici
v roku 2018, bola beseda so
známou a obľúbenou spisovateľkou, autorkou historických romancí, Janou
Pronskou, ktorá bola príjemným spestrením predvianočného obdobia.
Za spoluprácu v roku 2018
všetkým srdečne ďakujeme!

Z dejín knižnice
V roku 19 47 ot vorila
Miestna osvetová rada
v Zlatých Moravciach verejnú čitáreň v k aštie li, v ktorej boli verejnosti
k dispozícii noviny a časopisy. Zároveň ot vorila
aj obecnú knižnicu, ktorá
sa v decembri 1948 presťahovala do budovy novej radnice. Dňa 24.2.1952
bola v kaštieli ot vorená
Osvetová beseda, do ktorej sa presťahovala verejná knižnica z MNV a bola
premenovaná na Okresnú
ľudovú knižnicu. Odvtedy
sa knižnica viackrát sťahovala a od roku 2008 sídli
v budove Základnej školy
na Robotníckej ulici.
Alena Malá,
vedúca knižnice
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Sto rokov včelárstva na Zlatomoravecku
V priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach
bola dňa 18. januára 2019 otvorená výstava 100 ročnej
činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Zlatých Moravciach.
Vernisáž výstavy slávnostne otvoril tajomník ZO SZV
Zlaté Moravce Jaroslav Zhorela. Privítal vzácnych hostí,
prednostku Okresného úradu v Zlatých Moravciach Zitu
Koprdovú, riaditeľku MSKŠ
v Zlatých Moravciach Simonu
Holubovú, riaditeľa Ponitrianskeho múzea v Nitre Antona
Števka, predsedníčku ZO SZV
Zlaté Moravce Annu Novosádovú, historika ZO SZV Zlaté
Moravce Jozefa Šabu zo Štátnych lesov Topoľčianky, redaktorku RTVS Jolanu Čulákovú,
členov, výboru zväzu včelárov
a ostatných hostí.

Príhovory
k návštevníkom
Pri príležitosti storočnice
ZO SZV Anton Števko privítal
v Mestskom múzeu zlatomoraveckých včelárov. V krátkom príhovore pripomenul
význam včelárstva po vzniku Československej republiky
v roku 1919. Vtedy sa začali zlatomoraveckí včelári združovať
do spolku. Bolo to nielen kvôli medu, najpoužívanejšiemu

sladidlu v tej dobe, ale najmä
pre veľký význam včelárstva
vo výžive ľudí. Predsedníčka
združenia včelárov pani Novosádová oboznámila v krátkosti s činnosťou celookresnej
organizácie, ktorá má v súčasnosti 180 členov a 2300 včelstiev. Apelovala na alarmujúci
úhyn včiel používaním pesticídov v poľnohospodárstve.
Pán Jozef Šabo porozprával
veľa zaujímavostí z histórie
včelárstva až po jeho prvé
zmienky na našom území, ktoré má na Slovensku viac ako
tisícročnú tradíciu. K slovu sa
prihlásil aj Milan Rajčan zaujímavým príspevkom o obnove
včelstva.

Prezentácia
kvalitného
medu a medoviny
Zlatomoravecké včelárstvo
prešlo viacerými vývojovými
zmenami, ktoré prezentuje expozícia výstavy. Dreveno-slamený úľ z roku 1940, slamené
a neskôr drevené úle, plásty,
včelárske náradie a nástroje,
odborná literatúra, fotografie,

časopisy, medaily a iné užitočné predmety. K významným oceneniam slovenského
medu patrí 2. miesto za lipový
med pána Bucheňa a za miešaný med pána Uličného, ktorý na 22. kongrese v Moskve
získal striebornú medailu. Veľký záujem návštevníkov výstavy vzbudila výstavka regionálnych medov a medoviny.
Repkový med je považovaný
za najzdravší svojim množstvom peľu, aminokyselín
a pozitívnych látok prospešných pre zdravie. Vystavovaný bol agátový med, horský,
lesný a mnohé iné. Na výstave
nechýbala ani medovina. Tekovská medovina od Ondreja Belicu z Hostí a regionálna
medovina od pána Rajčana
z Topoľčianok.

Na záver tajomník združenia
včelárov pán Zhorela pripomenul, že výstava 100 rokov
včelárstva na Zlatomoravecku
bude pokračovať akciami Dni
medu, ktoré budú zamerané na propagáciu včelárstva,
medových výrobkov určených hlavne mládeži zo škôl,
aby tak prilákali do svojich
radov novú generáciu včelárov.
		
V kultúrnom programe vystúpila Spevácka skupina Zlatomoravčianka pod vedením
Vladimíra Rumanka. Anna
Kiššová predniesla básničku
o včielke. Nechýbalo ani pohostenie a slávnostný prípitok
na ďalšie úspechy OZ SZV Zlaté Moravce.
Anton Kaiser

Nové knihy z fondu
na podporu umenia

Týždeň slovenských
knižníc

Mestská knižnica v Zlatých Moravciach získala
v roku 2018 z Fondu na podporu umenia dotáciu vo
výške 2000,- eur na nákup
literatúry. Zo získaných
finančných prostriedkov bolo zakúpených

V dňoch 4. marca až 10.
marca 2019 prebieha na
Slovensku “Týždeň slovenských knižníc”. Mestská
knižnica v Zlatých Moravciach každoročne uskutočňuje v tomto týždni dva
dni bez poplatkov, kedy je
možné bezplatne sa zapísať
do knižnice a poplatky za

241 nových kníh, ktoré
si môžete prísť vypožičať
v pondelok – piatok od
9.00 do 17.00 hod.

neskoré vrátenie kníh budú
odpustené.
Dni bez poplatkov budú
v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach 7. marca
2019 a 8. marca 2019.
Alena Malá,
vedúca knižnice
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Koledníci vyzbierali takmer 2-tisíc eur
Padlo do úrodnej pôdy – téma 24. ročníka Dobrej noviny, koledníckej akcie, ktorá aj tento rok na druhý sviatok
vianočný priniesla do príbytkov ľudí radostnú novinu
o narodení Mesiáša.
Dobrá novina v Zlatých Moravciach už niekoľko rokov spája slovenské kolednícke tradície
a pomoc pre najchudobnejšie africké oblasti. V tomto roku
sa do koledovania zapojilo päť
skupiniek detí, ktoré dňa 26. 12.
2018 spolu so zodpovednými
osobami navštívili 75 rodín
nášho mesta. Rodiny, ktoré
chceli koledníkov prijať, vhadzovali svoje adresy do škatuliek v kostoloch, označených
logom Dobrej noviny.
Koledníkov prijal aj farský
úrad a pátri z Kostola Božského

srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach. Spoločne sa podarila vyzbierať krásna suma 1900
eur, ktorá putuje na projekty
do Afriky. Veľkou odmenou
pre koledníkov bola aj radosť
na tvárach domácich, ktorí im
otvorili dvere do svojich príbytkov. Ďalším plusom bolo
vytváranie spoločenstva, nájdenie si nových priateľov a zažívanie podstaty Vianoc vo forme nezištnej pomoci druhým.
Veľká vďaka patrí všetkým
darcom, ale aj deťom a zodpovedným osobám za ich

kolednícke nasadenie, ktoré
im vydržalo aj napriek únave
a studenému počasiu. Vďaka nim Dobrá novina už vyše
dvoch dekád pomáha oblastiam afrického kontinentu, ako sú Keňa, Južný Sudán,
Etiópia, Uganda a tie tak môžu

pomalými krokmi napredovať. Lebo keď zrnko padne do
úrodnej pôdy, aj z tohto malého „zrnka“ môže byť veľké
dielo.

Zlatomoravskí koledníci

Rozlúčka turistov so starým rokom
Silvestrovské výstupy na vrcholy hôr sa stali turistickou tradíciou a patria k najkrajším podujatiam roka.
Posledný deň v roku býva výnimočnou udalosťou, treba ho osláviť s priateľmi pri dobrom pohostení v lone
prekrásnej prírody.

Inovecká chata s vôňou tradičnej silvestrovskej kapustnice
a svojím príjemným interiérom
pre posedenie turistov s rodinami a deťmi. Na horskej chate sa
stretávajú turisti z Novej Bane,
Tekovských Nemiec, Vrábeľ, Zlatých Moraviec, AE Mochovce
a milovníci prírody zo širokého okolia. Iba kúsok od chaty,
ktorá je najnavštevovanejším
miestom v pohorí, prechádza
známa diaľková Rudná magistrála a sieť turistických chodníkov s cyklotrasou.

Silvester na Lysci
Klub slovenských turistov
Mestská organizácia Zlaté
Moravce organizuje v závere roka dve zimné turistické
podujatia. Štefanské stretnutie
na Veľkom Inovci a Silvestrovský výstup na Veľký Lysec. Najväčším turistickým lákadlom
s veľkou návštevnosťou bývajú stretnutia na chate Veľkého Inovca, ktorá je atraktívna

nielen svojou pohostinnosťou
a ubytovaním, ale aj krásnou
okolitou prírodou.

Najviac snehu
na Inovci
Veľký Inovec (901 m) v Pohronskom Inovci tohto roku
vítal svojich návštevníkov zasnežený so slnečným počasím
a krásnou zimnou námrazou.

Posledný deň v roku sa turisti
s obľubou stretávajú aj na horách v pohorí Tribeč. Členovia
KST Pustovník Sľažany rozlúčku so starým rokom pravidelne organizujú pod kremencovými skalami Veľkého Lysca
(547 m), ktorý je vyhľadávaným
miestom horolezcov. Zasnežená hora na Silvestra aj tu vítala svojich stálych návštevníkov

osobitými prírodnými krásami zimného ročného obdobia,
kde býva vždy veselo.
Dušan Kramár zo Sľažian: „Tohto roku bol turistický chodník
z Velčíc cez hájovňu na Lysec
uzavretý. Na vrchol hory sme
sa dostali z Kostolian pod Tribečom, odkiaľ prišli ako po iné
roky aj turisti zo Zlatých Moraviec. Mali sme dve gitary, hral
som zo Stanom Remišom a nálada bola výborná. Tohto roku
nám chýbala silvestrovská kapustnica“.
Svatava Smolková zo Zlatých
Moraviec: „Na Silvestra som zažila na hrebeni Tribečského pohoria s turistami z Vrábeľ veľmi
pekné počasie. Vystúpili sme
na Javorový vrch (730 m), odkiaľ
boli prekrásne výhľady na hrebene hôr a veľmi dobré snehové podmienky na bežky“.
Veľa šťastia a zdravia v novom roku 2019!
Anton Kaiser
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Národný týždeň manželstva v Zlatých Moravciach
už po tretíkrát
Znovu po roku tu máme Národný týždeň manželstva,
ktorý v našom meste, rovnako ako inde vo svete, bude
prebiehať od 11. februára do 17. februára 2019.

Národný týždeň manželstva
(NTM) je medzinárodná kampaň na podporu manželstva,
ktorá vznikla v roku 1997 v Anglicku a Slovensko sa do nej
zapája od roku 2010. Jej cieľom
je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu
pre moderného človeka. Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane hovorí, že
NTM je „dobrá príležitosť pre
dobrých ľudí, aby robili dobré veci“, a manželom ponúka
šancu zamyslieť sa nad svojím
manželstvom, posilniť a prehĺbiť vzájomný vzťah, urobiť
si viac ako inokedy čas jeden
pre druhého, prípadne dať do
poriadku svoje manželstvo.
Jednoducho povzbudiť manželov k tomu, aby na svojom
manželstve pracovali.
Sloganom tohto ročníka
Národného týždňa manželstva na Slovensku je: Hráme

spolu! Jednou z ťažiskových
aktivít celoslovenskej kampane Národného týždňa manželstva je hra pre manželské páry
DUET 2, ktorá ponúka okrem
vzájomného prehĺbenia poznania partnerov aj rozvoj
najdôležitejších partnerských
zručností. Radi sme ju zaradili
do ponuky NTM v Zlatých Moravciach aj my. Hru DUET 2 si
budú môcť prísť zahrať manželia do priestorov čajovne kláštora Tešiteľov v piatok 15. februára
o 17.30 hodine.
Teší nás, že z roka na rok pribúda subjektov, ktoré chcú
podporiť Národný týždeň manželstva a aj preto je ponuka pre
manželov bohatšia a pestrejšia:
l Kino Tekov zaradilo v pondelok 13. februára do programu taliansku komédiu Manželka a manžel. Manželia
majú na tento film vstup voľný.
l Hokejový klub Zlaté Moravce počas celého týždňa poskytne manželom, ktorí si prídu
v čase pre verejnosť spoločne
zakorčuľovať, 100 % zľavu zo
vstupného.

l Hotel Hradná stráž ponúka počas NTM 2019 manželom
zľavu 50 % z ceny prenájmu
bowlingovej dráhy.
l Hotel Eminent poskytne
manželom, ktorí prídu počas
týždňa na večeru alebo v nedeľu 17. februára na obed či večeru, k objednanému jedlu kávu
(čaj) a zákusok zadarmo.
l Hotel ViOn poskytne v termíne od 11. – 14. februára manželským párom 10 % zľavu pri
výbere z jedálneho lístka na
celý konzum (zľava sa nevzťahuje na obedové menu).
lBistro AGAPÉ poskytne
manželskému páru počas
týždňa obed s 15 % zľavou
a k nemu kávu zadarmo.
lRestaurant FÁRO si uctí
manželov tým, že im poskytne 20 % zľavu z objednaného
obeda alebo večere (zľava sa
nevzťahuje na obedové menu).
l Materské centrum Mami-Oáza poskytne v stredu 13.
februára a piatok 15. februára
v čase od 16.30 do 19.30 hodiny
priestory herne na to, aby manželia, ktorí budú chcieť stráviť
čas vo dvojici a nemá im kto
postrážiť deti, mohli nechať
v týchto priestoroch svoje ratolesti pod dozorom ochotných
dobrovoľníčok.

Vážení manželia, ak niečo
z ponuky budete chcieť využiť, nezabudnite si nastoknúť
na prsty svadobné obrúčky,
ktorými sa preukážete.
V stredu 13. februára prijali
pozvanie organizátorov NTM
podeliť sa so svojou životnou
cestou a diskutovať s druhými manželia Marián a Zuzka
Čaučíkovci, ktorých verejnosť
môže poznať ako iniciátorov
a zakladateľov eRka alebo
celoslovenskej vianočnej koledníckej akcie Dobrá novina.
Stretnutie s manželmi Čaučíkovcami sa uskutoční v hoteli
ViOn o 17.30 hodine. Vstup je
voľný.
Posledným z pripravovaných
podujatí NTM, ktoré presahuje
dátumový rámec tejto kampane, budú aj tento rok Manželské večery, ktoré sa v prípade
dostatočného záujmu (minimálne 5 párov) budú konať sedem po sebe idúcich sobotňajších večerov od 2. marca do
13. marca v Žitavanoch. Bližšie
informácie sú zverejnené na facebook Manželské večery ZM.

Ing. Jozef Predáč,
člen organizačného
tímu NTM 2019 ZM

Stredná odborná škola polytechnická v Nemecku
Koncom roka 2018 žiaci Strednej odbornej školy
polytechnickej s Richardom
Herdom a Karolom Eliášom
navštívili školiace centrum
Autostadt Wolksvagen Nemecko. Počas týždňa v školiacom stredisku Volkswagen
Nemecko žiaci našej školy
spolu so žiakmi partnerskej

školy BBS Rotenburg (Nemecko) vytvárali učebnú pomôcku elektronických systémov
automobilov CAN BUS, ktorá
sa následne bude využívať na
našej škole.
Celý projekt bol uskutočnený za finančnej podpory nadácie Volkswagen Nemecko. Žiaci okrem využitia

najmodernejších technológií
si prehĺbili jazykové znalosti,
spoznali pracovné prostredie
a riadenie jednej z najmodernejších automobiliek v Európe.
Študenti pracovali v zmiešaných nemecko-slovenských
skupinách a komunikácia
sa realizovala v nemeckom

a anglickom jazyku. Aj takýmto spôsobom môžeme obohatiť proces vzdelávania v našej škole a poskytnúť našim
žiakom osobnostný a odborný rozhľad v spolupráci s najvyspelejšími firmami v Európe.

Mgr. Richard Herda
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Pestrofarebný život detí v Materskej škole Dúha
Žitavské nábrežie
Život detí v našej materskej
škole je pestrý a bohatý. Tak
ako je pestrá a farebná paleta dúhy, ktorú máme v logu
našej materskej školy (MŠ).
Aj v prvom polroku školského roka 2018/2019 sme pre
naše deti pripravili veľa zaujímavých akcií, projektov, divadelných predstavení či vystúpení, ktoré obohatili a potešili
ich dušu aj srdiečko. Začiatok
nového školského roka je vždy
u nás výnimočný. Vítame nielen deti, ktoré prichádzajú po
prázdninách, ale aj deti, ktoré
prichádzajú k nám po prvýkrát. Vítali ich panie učiteľky
v krojoch peknou ľudovou
pesničkou a sladkým prekvapením.
V októbri sme mali - Jesennú výstavu ovocia a zeleniny,
šarkanov a výrobky z tekvíc.
Slnečné počasie nás vylákalo
von do prírody na jesennú
vychádzku do okolia MŠ- spoznávať krásy, farebnosť a rozmanitosť jesennej prírody.
Predškoláci z 1. a 6. triedy sa
tešili z „Čarovnej noci“– tradičná a veľmi obľúbená akcia
s neopakovateľnými zážitkami a skúškou odvahy prespať
v MŠ celú noc bez rodičov.
V novembri sme pri príležitosti
sviatku „Dňa materských škôl“

– 5. novembra pozvali rodičov
našich detí na „Deň otvorených dverí“, kde si mohli pozrieť priestory MŠ, triedy a zúčastniť sa hier, vzdelávacích
aktivít s ich deťmi v dopoludňajších hodinách. Z príležitosti
tohto významného dňa sme
zaželali našej škôlke Dúha
všetko dobré, najmä spokojné a usmievavé detičky, s ktorými denne prežívame pekné
a vzájomne sa obohacujúce
chvíle. „Veľa šťastia, milá škôlka...“
V mestskom múzeu sme sa
boli pozrieť na výstavu ľudových krojov a života na dedine, ktorú sme spojili s prehliadkou samotného múzea,
kde nás sprevádzala pani V.
Tomová – muzeologička.
December sa niesol v slávnostnom, sviatočnom duchu, ale hlavne v očakávaní
na nezabudnuteľné radostné chvíle plné prekvapenia.
Mikuláš, anjel a čert doniesli
deťom balíčky sladkostí a vianočné besiedky umocnili vianočnú atmosféru a radosť z darčekov bolo vidno
v každom detskom očku.
Deti zo 6. triedy sa zúčastnili vianočnej akadémie pre
klientov DOS Zlaté Moravce, ktoré organizovalo Mesto

Zlaté Moravce a vystúpenie
bolo v CVČ. V januári nám pani
Zima poslala bohatú snehovú nádielku vhodnú na realizovanie zimných aktivít na
školskom dvore – sánkovanie, guľovanie, kĺzanie, stopy
v snehu, stavanie snehuliakov
a rôzne hry so snehom boli
každodennou náplňou pobytu detí vonku. Okrem týchto
aktivít sme začali chodiť s deťmi, ktoré sa vedia korčuľovať,
na klzisko v rámci krúžkovej
činnosti v našej MŠ – pedagogický dozor robia zástupkyňa MŠ A. Szegényová a M.
Mankovecká.
V prvom polroku sme mali
v MŠ divadelné prestavenia
pre deti trikrát, a to nasledovne: La Muzika, O neposlušnej
princeznej a Malí huncúti
a Vianoce.

Projekty, do ktorých
sa zapojila MŠ cez
rodičovské združenie
V rámci projektu „Tancuj,
tancuj, vykrúcaj,“ ktoré finančne podporilo mesto Zlaté Moravce, vystúpili deti zo
6. triedy na tradičnom Zlatomoravskom jarmoku, kde
zatancovali na ľudovú pesničku: “Červený kachel, biela
pec..." Projekt bol zameraný

na podporu rozvoja ľudových
tradícií a zvykov u detí.
Rodičovské združenie pri
Materskej škole Žitavské
nábrežie 1, Zlaté Moravce
zorganizovalo pre deti športové dopoludnie pod názvom
„Športujeme veľkí, malí.“ Projekt finančne podporilo mesto
Zlaté Moravce a myšlienkou
bolo „Športom k zdraviu, s radosťou a úsmevom na tvári.“
V  rámci projektu: „Pod tým
naším okienečkom,“ sme si
uctili našich starých rodičov,
ľudovými tancami, piesňami
a riekankami. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
RZ pri MŠ Žitavské nábrežie 1, Zlaté Moravce zorganizovalo pre deti MŠ - Dúha
športovo - pohybové aktivity pod názvom „Olympiáda
detí.“ Projekt bol realizovaný
s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
V rámci projektu elekos prednášku s praktickou ukážkou pre deti predprimárneho vzdelávania pod názvom:
„Triedenie odpadu“ uskutočnila Katarína Baťová. Myšlienkou bolo učiť deti - ako chrániť
prírodu a triediť odpad.
Tatiana Kováčová
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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:
l nebytové priestory o výmere 89,10 m² nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 444,
na Sládkovičovej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C“, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné
priestory, služby.
l nebytový priestor č. 13 nachádzajúci sa na podzemnom podlaží nehnuteľnosti – stavby súpisné číslo 3027 (bytový dom), na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanýv katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 5091, účel: garážové státie.
l nebytové priestory o výmere 138,94 m² (administratívna budova) nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 3344, na Ul. Tekovská 37 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 3430/9 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísaná
na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: kancelárske priestory, obchodné priestory, služby, skladové priestory.
l nebytové priestory o výmere 18,36 m² v budove so súpisným číslom 2062 („Centrum
voľného času“), nachádzajúcej sa na Ul. Rovňanovej v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2601/17 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: skladové priestory.
l nebytové priestory o výmere 8,00 m² nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 444
(Dom služieb), nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1885, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné priestory.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 25. 02. 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

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.

Február 2019

n TRHLINA – 5.- 6. a 17.- 18.
2. 2019 - utorok 18.00, streda
19.00, nedeľa 18.00, pondelok
19.00 – 5 €
n POTOMOK – 7.- 8. 2. 2019
- štvrtok 18.00, piatok 18.00 –
4€a5€
n LEGO PRÍBEH 2 – 8.- 9.10. a 16.- 17. 2. 2019 - piatok
16.00, sobota 16.00, nedeľa
17.00, sobota 17.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n NA STRECHE – 8.- 9. 2.
2019 - piatok 20.00, sobota
18.00 – 4 € a 5 €
n BOHEMIAN RHAPSODY
– 9.- 10. 2. 2019 - sobota 20.00,
nedeľa 19.00 – 4 € a 5 €
n MÁRIA, KRÁĽOVNÁ
ŠKÓTSKA – 11.- 12. 2. 2019 pondelok 18.00, utorok 19.00
–4€a5€
n MANŽELKA A MANŽEL
– 13. 2. 2019 - streda 19.00 zdarma
n NEDOTKNUTEĽNÍ – 14.15. 2. 2019 - štvrtok 18.00, piatok 20.30 – 4 € a 5 €
n ALITA: BOJOVÝ ANJEL
– 15.- 16. 2. 2019 - piatok 18.00,
sobota 19.00 – 5 €
n LETO S GENTLEMANOM – 19.- 20. 2. 2019 - utorok
18.00, streda 19.00 – 4 € a 5 €
n AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA
3 – 22. a 24.- 25.- 26.- 27.- 28.
2. 2019 - piatok 17.00, nedeľa 16.00, pondelok 17.00, utorok 17.00, streda 17.00, štvrtok
17.00 – 4 € a 5 €
n OSTRÝM NOŽOM – 22.23.- 24. 2. 2019 - piatok 19.00,
sobota 19.00, nedeľa 18.00 – 5 €
n MRAZIVÁ POMSTA –
26.- 27. 2. 2019 - utorok 19.00,
streda 19.00 – 4 € a 5 €
n VŠETKO NAJHORŠIE 2
– 28. 2. 2019 - štvrtok 19.00 –
4€a5€
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Ponúkame do prenájmu starší rodinný dom v Zlatých Moravciach neďaleko centra mesta. Podmienky dohodou.
Kontakt : 0908 617 870
03/2019

Obec Čierne Kľačany predáva pozemky na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov v časti Na Dolinke. Jednotková
cena za predaj stavebného pozemku je 25 € za m². Rozloha
pozemkov je od 6 do 6,5 ára. Záujemcovia o stavebné pozemky
si môžu podávať žiadosť na odkúpenie stavebného pozemku
na Obecnom úrade Čierne Kľačany.
Bližšie informácie na tel. čísle: 037/630 62 96
e-mailom: cierne-klacany@in.slovanet.sk
02/2019

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

PRACUJEME
PRE VÁS

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

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

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

www.cimmermann.com
04/2019

Február 2019
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Mestské stredisko kultúry
a športu, Zlaté Moravce
Program na mesiac február 2019

n 2. február 2019 o 18.00 hod. (v sobotu) – „Láááska“ - divadelné predstavenie v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji 12 eur, v deň predstavenia – 15 eur;
n 10. február 2019 o 14.30 hod. (v nedeľu) – vystúpenie
ochotníckeho súboru - Čaradčan s muzikálom „Mrázik“ v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji – 5 eur, v deň predstavenia – 8 eur;
n 15. február 2019 o 19.00 hod. - Mestský ples vo Vione na
Továrenskej ul. v Zlatých Moravciach. Hosťom programu je Janko
Lehocký. Moderátorkou Tatiana Kováčová. Do tanca bude hrať
HS WW Band a úvodný tanec zatancujú študenti obchodnej
akadémie pod vedením Ing. Radovana Bakaľára;
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.

Pripravujeme:
n 2. marec 2019 o 19.00 hod. (v sobotu) – „KUBO“ - muzikál
v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji 25 eur, v deň
predstavenia – 28 eur;
n 5. marec 2019 o 15.30 hod. (v utorok) – Pochovávanie basy
– v divadelnej sále MSKŠ. V programe vystúpi FS INOVEC, DFS
Zlatňanka a deti materskej školy na Žitavskom nábreží;
n 23. marec 2019 o 20.00 hod. (v sobotu) – „GENTLEMANS“ tanečné vystúpenie v divadelnej sále MSKŠ, 1 – 3 rad. - vstupné
v predpredaji 30 eur, ostatné rady v predpredaji - 15 eur, v deň
predstavenia – 20 eur,
n 28. marec 2019 o 15.30 hod. (vo štvrtok) – 74. výročie Oslobodenie mesta – v divadelnej sále MSKŠ. V kultúrnom programe
vystúpi spevácky zbor „Carmina Vocum“;
n 5. apríl 2019 o 18.00 hod. (v piatok) – „Lenka Filipová“ - hudobné vystúpenie v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji 18 eur, v deň predstavenia – 20 eur;
n 28. máj 2019 o 18.00 hod. (v utorok) – „Čo sa sníva trpaslíkom“ - divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji 16 eur, v deň
predstavenia – 18 eur.
Spracovala: Klaudia Ivanovičová

Február 2019
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Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších
športovcov Mesta Zlaté Moravce za rok 2018
Mesto Zlaté Moravce aj v roku 2019 ocení najúspešnejších športovcov mesta za rok 2018. Podujatie sa bude konať pod záštitou primátora Mesta Zlaté Moravce PaedDr.
Dušanom Husárom.

Kategórie na ocenenie:
n Jednotlivci seniori
n Jednotlivci juniori
n Kolektívy seniori
n Kolektívy juniori
n Zdravotne oslabení športovci (jednotlivci a kolektívy
spolu)
n Združenie technických
a športových činností (jednotlivci a kolektívy spolu)
n Tréneri
n Ocenenie primátora mesta
za celoživotný prínos v oblasti športu

Kritériá pre nomináciu:
úspešná reprezentácia mesta, umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska v roku 2018

Návrh na ocenenie
musí obsahovať:
l meno a priezvisko športovca
l fotografia v elektronickej
podobe (zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov)
l názov TJ alebo športového zväzu
l adresu a telefónny kontakt
l dosiahnuté úspechy iba za
rok 2018
l v kategórii č. 8 – dosiahnuté
celoživotné úspechy

Návrhy na ocenenie športovcov je potrebné zaslať
elektronicky na e-mail:
danusa.holla@zlatemoravce.eu do 1. marca 2019.
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