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V tomto čísle:
Požiar
bytovky
Šok a nepríjemné prebudenie zažili vo štvrtok 21. februára 2019 obyvatelia bytovky
na Ulici Obrancov mieru. Z pivničných priestoroch bytového
domu sa začal v ranných hodinách šíriť hustý dym. Hasiči
museli obyvateľov evakuovať.
Čítajte na strane 2

Nový člen
predstavenstva
Mestské zastupiteľstvo
zvolilo nového člena predstavenstva spoločnosti Nemocnica Zlaté Moravce a.s..
Stala sa ním poslankyňa Marta
Eckhardtová.
Čítajte na strane 3

Prvá mestská
policajtka
Mestská polícia bola doposiaľ výlučne mužská záležitosť.
Nie však preto, že by ženy mali
zakázané vstúpiť do radov
mestských ochrancov zákona. V minulosti žiadna o túto
prácu neprejavila záujem. To
sa ale zmenilo.
Čítajte na strane 4

Kalvária v Zlatých
Moravciach
Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky vyhlásil Kalváriu
v Zlatých Moravciach za národnú kultúrnu pamiatku.

Čítajte na strane 5

Poslanci Zlatých Moraviec.

Odmeňovanie zlatomoravských poslancov.
Koľko dostávajú za službu mestu?
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo
zásady odmeňovania poslancov. Vyberáme to najzaujímavejšie z tohto dokumentu...
Nové zásady odmeňovania
poslancov v Zlatých Moravciach, členov komisií pri mestskom zastupiteľstve a členov
výborov mestských častí boli
schválené na 3. zasadnutí nášho zastupiteľstva a účinnosť
nadobudli od 1. februára 2019.
Podľa tohto dokumentu dostávajú naši poslanci viacero
druhov odmien. Základ tvorí
pravidelná mesačná odmena.
Tá je vo výške 60 % z 1/12 základného mesačného platu
primátora mesta Zlaté Moravce (2 681 eur), čo vychádza na
sumu 134 eur mesačne. „Táto
odmena patrí poslancovi
mestského zastupiteľstva za
účasť na pracovných stretnutiach poslancov pred rokovaním mestského zastupiteľstva,

za účasť na dočasných komisiách zriadených pre riešenie
konkrétnych úloh, za stretnutia s obyvateľmi mesta, za výkon ďalšej poslaneckej práce
a reprezentáciu mesta,“ píše
sa v dokumente.
Okrem tejto odmeny dostávajú peniaze za účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Za jedno rokovanie
je 40 eur. Ak sa ale poslanec
zasadnutia nezúčastní, odmenu nedostane. Ak je prítomný pri menej ako polovici
hlasovaní, odmenu má zníženú o 50 %.
Peniaze sa vyplácajú aj za
účasť na zasadnutiach jednotlivých komisií, či už stálych alebo dočasných. Členovia – poslanci dostávajú po

20 eur za jedno rokovanie,
predsedovia dostanú dvojnásobok. Aj tu platí, že za neúčasť sa nevypláca ani euro
a ak sa niekto zúčastní na menej ako polovici hlasovaní, má
zrážku 50 %. Účasť na zasadnutiach jednotlivých výborov
mestských častí a školských
rád nie je pre poslancov finančne hradená.
Počet zasadnutí zastupiteľstva a jeho komisií môže byť
počas roka rôzny. V zásade ale
platí – čím viac rokovaní, tým
viac odmien. Je tu ale strop,
nad ktorý sa vyššie ísť nedá.
Mestskí poslanec nemôže za
jeden kalendárny rok za svoju
službu mestu dostať viac ako
jeden mesačný plat primátora. To znamená, že za rok
môžu naši mestskí zástupcovia zarobiť maximálne
2 681 eur.
Peter Klimant
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Požiar v zlatomoravskej bytovke, hasiči museli
evakuovať ľudí
Šok a nepríjemné prebudenie zažili vo štvrtok 21. februára 2019 obyvatelia bytovky na Ulici Obrancov mieru
v Zlatých Moravciach. Z pivničných priestoroch bytového
domu sa začal v ranných hodinách šíriť hustý dym. Hasiči
museli obyvateľov evakuovať.
Požiar bol hasičom nahlásený krátko po šiestej hodine ráno. „Na mieste udalosti
zasahovalo šestnásť hasičov
so šiestimi kusmi techniky. Po príchode na miesto
udalosti bolo zistené, že požiar vypukol v pivničných
priestoroch a priestory paneláku boli silno zadymené.
Hasiči z paneláku pomohli
evakuovať celkom tridsať
osôb a päť domácich zvie-

Celý prípad je už v rukách
polície. Podľa slov krajskej policajnej hovorkyne Boženy Bruchterovej mal neznámy páchateľ požiar založiť použitím
doposiaľ nezistenou horľavou
látkou. „Tým vydal obyvateľov
bytového domu do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej
ujmy na zdraví. Obyvatelia museli byť evakuovaní do doby
odvetrania bytového domu,
pričom požiarom došlo k po-

Miesto vzniku požiaru.

Veľkokapacitný stan
v plameňoch
Požiar bytovky na Ulici Obrancov mieru nebol jediným,
ktorý v našom meste vypukol v mesiaci február. Horelo
aj v areáli jedného z nočných klubov. Podľa polície šlo
pravdepodobne o úmyselné podpálenie.
Zasahujúci hasiči.
rat,“ informovala hovorkyňa
Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína
Križanová.
K horiacemu paneláku dorazili aj záchranári, k žiadnym
zraneniam osôb však nedošlo. Na mieste bola ošetrená
jedna žena a jeden muž so
stresovou reakciou a hypertenziou. „Ich zdravotný stav
si po zásahu záchranárov nevyžiadal prevoz do nemocnice,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

škodeniu interiérových priestorov tohto bytového domu
s doposiaľ nezistenou škodou,
orientačne však asi 10-tisíc eur,“
povedala Bruchterová.
Na mieste činu bola políciou
a aj za pomoci služobného psa
vykonaná obhliadka, pri ktorej
kriminalistický technik zaistil
stopy. „Vo veci vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin
všeobecného ohrozenia,“ dodala policajná hovorkyňa.
Peter Klimant

Ako informovala krajská
policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, požiar vznikol
v nedeľu 17. februára 2019
asi o desiatej hodine večer
na Továrenskej ulici v Zlatých
Moravciach. Horel veľkokapacitný stan pred podnikom
Quadraton club.
„Majiteľovi vznikla škoda asi
za 4000 eur. Pravdepodobnou príčinou požiaru bolo
úmyselné podpálenie,“ uviedla Čuháková. Polícia vedie
v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci pre trestný čin

poškodzovania cudzej veci.
V ten istý deň bol na území
nášho mesta evidovaný ďalší požiar. Na Tekovskej ulici horeli smetiaky a osobné
motorové vozidlo Škoda Felicia. „Smetiaky riešime ako
priestupok proti majetku
a osobné motorové vozidlo
ako prečin poškodzovania
cudzej veci,“ dodala policajná hovorkyňa. V tomto
prípade polícia neuvádza
finančnú výšku škody.
Peter Klimant

Strana 03

SPRAVODAJSTVO

Marec 2019

Novým členom predstavenstva nemocnice
sa stala Marta Eckhardtová
Mestské zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí
zvolilo nového člena predstavenstva spoločnosti Nemocnica Zlaté Moravce a.s.. Stala sa ním poslankyňa
Marta Eckhardtová, ktorá vo funkcii vystriedala exposlanca Ota Balca.
K výmene na poste došlo
z dôvodu, že Oto Balco už
nie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach a sám sa ešte 23.
januára 2019 vzdal členstva
v predstavenstve. Poslanci
navrhli a schválili za jeho nástupcu svoju kolegyňu Martu
Eckhardtovú, ktorá v minulosti
pracovala v zlatomoravskom
špitáli priamo ako jeho riaditeľka.
V predstavenstve sedia traja
členovia. Dvaja sú nominanti spoločnosti AGEL - Miroslav

Jaška, ktorý je zároveň predsedom tohto orgánu a Rudolf
Pelikán, zastávajúci miesto
podpredsedu. Trojicu uzatvára Marta Eckhardtová, ktorá
je jediným zástupcom mesta. V predstavenstve jej patrí
miesto rádového člena.
Obchodná spoločnosť Mestská nemocnica Zlaté Moravce
a.s. bola založená 5. augusta
2016. Mesto vlastní jednu akciu
tejto spoločnosti. Zvyšných 24
akcií patrí súkromnej spoločnosti AGEL SK, ktorá ich nadobudla v januári 2017.

Marta Eckhardtová
Úlohou predstavenstva ako
exekutívneho a zároveň štatutárneho orgánu je vykonávať vôľu najvyššieho orgánu - valného zhromaždenia,

reprezentovať a zastupovať
spoločnosť pri jej vstupovaní
do právnych vzťahov najrôznejšieho druhu.
Peter Klimant

Skúšajú to znovu. Mesto sa uchádza o dotáciu na
opravu kaštieľa
Mesto Zlaté Moravce sa v minulosti už dvakrát pokúšalo získať dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky na rekonštrukciu Kaštieľa
Migazziovcov. V oboch prípadoch neúspešne. Tento rok
to zastupiteľstvo chce skúsiť opäť.

Kaštieľ Migazziovcov.
Poslanci schválili podanie
žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu z programu Obnovme si svoj dom na rok 2019.
Nejde pritom o prvý pokus.

Neúspešne to skúšali aj v roku
2017 a 2018. Ministerstvo im
žiadosť po obidva roky zamietlo. Či bude platiť staré známe
porekadlo „do tretice všetko

dobré,“ uvidíme v najbližších
mesiacoch.
Predmet, obsah a rozsah projektu zostáva podľa magistrátu v pôvodnom znení. Celkové
oprávnené výdavky projektu sú
nastavené na sumu 997 500 eur.
Zastupiteľstvo na rekonštrukciu
žiada dotáciu vo výške 950-tisíc
eur. Zvyšok by zaplatilo mesto.
„Projekt sa zameriava na výmenu otvorových konštrukcií na Kaštieli Migazziovcov –
výmena okien a dverí, úplná
oprava fasády a erbu, nakoľko
fasáda na objekte je značne poškodená a poodlupovaná, zub
času zanechal svoje stopy aj na
erbe a hrozí jeho odpadnutie,
okná na objekte sú znehodnotené a neplnia svoju funkciu,“
informuje radnica. Uvedenými

aktivitami má dôjsť k zníženiu
energetickej náročnosti budovy, ktorá je aj kultúrne a spoločensky využívaná, cieľom má
byť aj jej zatraktívnenie a zvýšenie estetickosti.
Okrem toho má prísť aj k zatraktívneniu interiéru kaštieľa.
Na pláne je oprava sociálnych
zariadení na prízemí, vybudovanie bezbariérového prístupu
a úpravy informačnej kancelárie, vrátane jej vnútorného vybavenia.
Národná kultúrna pamiatka
Kaštieľ Migazziovcov je sídlom
Mestského strediska kultúry
a športu, zároveň tu sídli Kino
Tekov, Tekovské noviny a informačná kancelária mesta.
Peter Klimant
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Prvá žena, ktorá si obliekla uniformu
mestskej polície
Mestská polícia v Zlatých Moravciach bola doposiaľ
výlučne mužská záležitosť. Nie však preto, že by ženy
mali zakázané vstúpiť do radov mestských ochrancov
zákona. Jednoducho v minulosti žiadna o túto prácu
neprejavila záujem. To sa ale zmenilo.

Eva Búryová
Koncom minulého roka sa
v Mestskej polícii v Zlatých
Moravciach uvoľnilo jedno
pracovné miesto. Záujem oň
prejavila 28-ročná Eva Búryová,
rodáčka zo Zlatých Moraviec,

v súčasnosti žijúca v obci Machulince. Prácu mestskej policajtky dostala.
Do služby nastúpila 12. decembra 2018, po úspešnom
ukončení trojmesačného kurzu

odbornej prípravy príslušníkov
mestských a obecných polícií.
Ako sama prezradila, táto profesia ju lákala už od detstva. Nevníma ju pritom ako zamestnanie, ale skôr ako poslanie.
Mladá policajtka má za sebou
prvé týždne v službe. Zaujímalo nás, či je v novej práci spokojná a či boli naplnené jej očakávania. „Vedela som, čo obnáša
práca policajta. Čiže som vedela, do čoho idem a som spokojná. Nemám si na čo sťažovať,“ odpovedala. „Každý deň je
v tejto práci iný. Nie je tu žiadny stereotyp,“ hovorí Búryová.
Ako dodala, počas prvých týždňov v službe riešila iba bežné
priestupky, žiadny kuriózny prípad jej zatiaľ do cesty neprišiel.
Naša mestská polícia prakticky nemala od svojho vzniku až
do decembra minulého roku

žiadnu ženu policajtku. Eva
Búryová je prvou a zatiaľ jedinou. Ako sa jej pracuje v mužskom kolektíve? Podľa jej slov
je to bezproblémové. Je síce
pravda, že mestskí policajti sú
okrem nej len muži, v robote
má však aj kolegyne. „Pracujú tu okrem mňa aj ďalšie dve
ženy, ako operátorky kamerového systému, ktorý je súčasťou mestskej polície,“ vysvetľuje.
Mestská polícia v Zlatých Moravciach je poriadkový útvar
pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného
poriadku, ochrany životného
prostredia v meste a plnení rôznych iných úloh. Vznikla v roku
1991. V súčasnosti má štrnásť
členov.
Peter Klimant

V chotári Chyzeroviec sa vyskytol bobor
Do Zlatých Moraviec sa vrátil jeden z najznámejších
budovateľov vodných hrádzí z ríše zvierat - bobor. Jeho
činnosť bola spozorovaná v chotári v mestskej časti Chyzerovce na Hostianskom potoku.
V historickom kontexte nie
je výskyt bobra v okolí Zlatých
Moraviec vôbec netypický. Je to
živočích, ktorý u nás v minulosti
bežne žil. Za posledné storočie
však jeho populácia na celom
Slovensku rapídne poklesla,
takmer až vymizla. V okolí nášho mesta sme ho nepozorovali dlhé roky. V súčasnosti je už
zaradený do zoznamu chránených živočíchov, vďaka čomu
sa jeho populácia opäť začína
pomaly zotavovať.
V januári bola aktivita bobra
nájdená už aj v našom meste,
konkrétne na Hostianskom potoku v chotári Chyzeroviec, kde

bolo možné vidieť viaceré stromy typicky ohlodané od tohto zvieraťa. Existujú dva druhy
bobra – bobor európsky a bobor kanadský. Zatiaľ nie je jasné,
aký druh sa zabýval v Chyzerovciach. Podľa ochranárov by bol
pre prostredie prirodzenejší bobor európsky.
Ako informuje Stanislav Kováč,
dobrovoľný člen Stráže prírody,
ak bobra uvidíte, je potrebné ho
nechať na pokoji a nezasahovať do jeho života. „Treba rátať
s tým, že vo svojom okolí bude
ohlodávať stromy. Ak dôjde do
blízkosti nejakých záhrad, odporúčam, aby si ľudia stromy

oplotili pletivom do výšky jedného metra, tieto stromy nechá na pokoji,“ odporúča Kováč,
podľa ktorého je bobor pre krajinu prospešné zviera, ale ľudia
ho často pre jeho ničenie stromov berú ako škodca. „Tvorbou hrádzí a odstraňovaním
stromov pri tokoch riek napomáha biodiverzite okolitej prírody. Jeho hrádze sú prospešné aj
napríklad v období sucha, kedy
zostáva v krajine viac vody,“ vysvetľuje ďalej.

Podľa strážnika prírody je
dosť pravdepodobné, že bobor
v Chyzerovciach ostane. Jeho
činnosť tu tak budeme môcť
pozorovať aj naďalej. „Z doterajších poznatkov vieme, že
tam, kde sa bobor objavil, má
tendenciu aj ostať a jeho potomstvo sa bude šíriť ďalej. Je
pravdepodobné, že tam založí
kolóniu a bude mať mláďatá. Tie
keď dospejú, posunú sa ďalej po
rieke,“ povedal na záver.
Peter Klimant
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Vyhlásenie kalvárie za národnú kultúrnu pamiatku
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ukončil správne
konanie vo veci vyhlásenia kalvárie v Zlatých Moravciach
za národnú kultúrnu pamiatku. Tento proces bol spustený
na základe podnetu zo strany Krajského pamiatkového
úradu Nitra.
Ako informoval Radomír
Sabol z Pamiatkového úradu SR,
náležitosti správneho konania
vyhlásenia kalvárie za národnú
kultúrnu pamiatku sú v súčasnosti už ukončené „ Vyhlásenie
za národnú kultúrnu pamiatku
je výsledkom preukázanej historicko-spoločenskej, urbanisticko-krajinnej a architektonicko-remeselnej hodnoty,“ hovorí
o dôvodoch, pre ktoré došlo
k tomuto aktu.

Dňa 1. marca 2019 oficiálne
uplynula lehota na odvolanie
voči vydanému rozhodnutiu
pamiatkového úradu. Od tohto dátumu sa naše pútnické
miesto stalo národnou kultúrnou pamiatkou.
Zlatomoravská kalvária sa nachádza na okraji mesta. Postavená bola v druhej polovici 19.
storočia pri miestnom prameni a staršom pútnickom mieste
- Kaplnke sv. Anny z roku 1850,

Kaplnka sv. Anny.
ktorá má v rámci tohto historického komplexu najvýraznejšiu
architektonicko-pamiatkovú
hodnotu. Krížová cesta je tvorená štrnástimi kaplnkami – zastaveniami a Kaplnkou sv. Anny.
Každá zo štrnástich kaplniek
v sebe ukrývala vzácne drevorezby od štiavnického rezbára

Jozefa Krauseho, ktorý ich vytvoril v roku 1910. Je na nich vyobrazené utrpenie Ježiša Krista
na krížovej ceste. V súčasnosti sú
ale kvôli ochrane pred odcudzením a poškodením deponované vo farskom úrade v Zlatých
Moravciach.
Peter Klimant

Žiaci sa zoznámili s rôznymi
tkáčskymi nástrojmi a činnosťami, ktoré vykonávali ženy na
dedine počas dlhých zimných
večerov. Staré tkáčske remeslo
si nakoniec vyskúšali aj na historických krosnách z roku 1910.

na konopniskách pri Hrone.
Po pretrhávaní sa máčalo, sušilo, trepalo, česalo a triedilo
do kúdelí pre pradenie. Jemná
priadza sa používala na odevy
a hrubšia pre úžitkové potreby
ako vrecia a koberce.
Majster tkáčskeho remesla
pán Hudec predstavil aj krásu
Kozárovských krojov a čepcov,
ktoré porovnával so spoločnými prvkami a odlišnosťami od
Požitavských krojov. Kultúrne
podujatie bolo obohatené aj
o malú prezentáciu ľudovej
tvorby z tkáčskej dielne pani
Heleny Hamarovej. Nechýbala
ani ukážka rôznych miniatúrnych tkáčskych nástrojov, ktoré
na podujatie priniesol drevorezbár Štefan Doskoč zo Zlatna.
Vydarené kultúrne podujatie
sa nieslo v príjemnej atmosfére
pri speve a tanci so Speváckou
skupinou Zlatomoravčianka aj
s tradičným pohostením, ktoré
organizátor pripravil pre svojich návštevníkov.

Zimný večer na dedine
Ľudia žijúci na dedine ešte pamätajú, ako ich predkova kedysi počas dlhých zimných večerov sa zaoberali
rôznymi druhmi domácich činností, ku ktorým patrilo aj
tkanie odevov a výroba rôznych úžitkových predmetov.

Spracovanie konope
a príprava priadze

Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre
a SSk Zlatomoravčianka pripravilo dňa 29. januára 2019 pre
milovníkov folklóru a starých
ľudových tradícií ukážku tkania
na krosnách. Lektorka múzea
pani Viera Tomová privítala na
kultúrnom podujatí študentov
etnológie na FF UKF v Nitre Dávida Hudeca a Veroniku Dudášovú, Helenu Hamarovú - nositeľku tradícií Kozároviec a žiakov
miestnych základných škôl.

Tkanie na starých
historických krosnách
Stalo sa už tradíciou, že Mestské múzeum v rámci výchovno-vzdelávacieho programu
mládeže organizuje pre žiakov rôzne kultúrne podujatia.
V dopoludňajších hodinách
sa žiaci zúčastnili prednášky
o tkaní a zoznámili sa s celou
jeho technológiou od zasiatia konope až po spracovanie
do konopného vlákna. S pradením nití na kolovrátku, praslici a snovaním na krosnách.

Tkáčske popoludnie otvorila SSk Zlatomoravčianka pod
vedením Vladimíra Rumanka,
ktorá kultúrne podujatie obohacovala pásmom krásnych
slovenských ľudových piesní.
Pravá atmosféra zimného večera pokračovala praktickými
ukážkami tkania na krosnách
s Dávidom Hudecom a Veronikou Dudášovou. Keď už niť
bola napradená a zmotaná,
navíjala sa na snovadlo podľa
šírky brda na jednotlivé pásma.
Ako poznamenal pán Hudec,
rozpočítať nite pre tkanie na
šírku a do vzorov bolo hotové
umenie. Veľa zaujímavostí porozprávala aj pani Helena Hamarová. Konope sa sialo zavčasu na jar v úzkych pásoch

Anton Kaiser
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Fašiangová veselica

Už naši predkovia sa po zime radi zabávali pred nastávajúcim pôstom. Bolo to obdobie od Troch kráľov do
polnoci pred Popolcovou stredou, čas priadok, zabíjačiek, svadieb a zábav.
Podľa starej ľudovej tradície
pred duchovnou prípravou na
najstaršie a najvýznamnejšie
kresťanské sviatky roka zorganizovalo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach dňa 20.februára 2019 podujatie pre žiakov
miestnych škôl a širokú kultúrnu
verejnosť. Spolu so Speváckou
skupinou Zlatomoravčianka
a Folklórnou skupinou Briežok

z Jedľových Kostolian vytvorili
neopakovateľnú atmosféru fašiangov.

Rozprávanie o
gajdách a gajdošoch
Na VI. ročníku Fašiangovej
veselice lektorky múzea pani
Viera Tomová a Ivana Valkovičová privítala v dopoludňajších
hodinách žiakov miestnych ZŠ,

žiakov zo ZŠ Pribinova v krásnych ľudových krojoch, Ženskú
spevácku skupinu Briežok z Jedľových Kostolian pod vedením
Danky Kellnerovej a mladú gajdošku Dominiku Cigáňovú. Žiakom porozprávala rôzne príbehy
o starých kostolianskych gajdošoch, Modošskom gajdošovi
a gajdošovi prezývaného Halabrín, básnikovi Jankovi Kráľovi
zo Zlatých Moraviec, ktorý rád
chodieval za gajdošmi do Jedľových Kostolian. Dominika Cigáňová zahrala na gajdách, ktoré
sú hlavným hudobným nástrojom FSk Briežok. Predstavila jednotlivé diely tohto hudobného
nástroja, rôzne typy gájd, ktoré
sa začínajú vyrábať z goratexu.
Veľkým zážitkom pre žiakov
bolo oboznámiť sa aj s ďalšími
hudobnými nástrojmi a vyskúšať
svoje hudobné nadanie.

Kultúrny program
Fašiangové popoludnie
v múzeu otvoril Spevácky súbor Zlatomoravčianka pod
vedením Vladimíra Rumanka.

Marec 2019

S milovníkmi folklóru a zábavy
si spoločne zaspievali množstvo
fašiangových pesničiek. O tradícii fašiangov a predveľkonočných zvykoch, ktoré sa dodnes
zachovali v inej forme, tak ako to
po stáročia prinášala doba, prišiel aj tohto roku návštevníkom
kultúrneho podujatia porozprávať riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre Anton Števko. Danka
Kellnerová predstavila návštevníkom aj ďalšiu mladú gajdošku
FSk Briežok z Jedľových Kostolian Viktóriu Rajnohovú. V kultúrnom programe Anna Kiššová predniesla básničku Balada
o base.
Za vytvorenie príjemnej atmosféry podujatia s ochutnávkou
tradičného fašiangového jedla
fánok patrí vďaka organizátorom Fašiangovej veselice. Zaužívané zvyky a obyčaje všetkých
sviatkov v roku patria ku kultúrnemu dedičstvu našich otcov,
ktorými si s úctou pripomíname
naše bohatstvo slovenských ľudových tradícií.
Anton Kaiser

Dni medu v múzeu
Pri príležitosti storočnice včelárstva na Zlatomoravecku pripravilo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach pre
žiakov miestnych škôl odbornú prednášku Jaroslava
Zhorelu venovanú medu.
V rámci výchovno-vzdelávacieho programu mládeže lektorka múzea pani Viera Tomová
na kultúrnom podujatí dňa 15.
februára 2019 privítala tajomníka ZO SZV v Zlatých Moravciach
Jaroslava Zhorelu, žiakov zo ZŠ
Pribinova, redaktorov z RTVS
a ďalších hostí.

Nenahraditeľný
význam medu
Aktivity včelárov pod názvom Dni medu sú súčasťou
výstavy 100 rokov včelárstva na
Zlatomoravecku. Ich cieľom je

vzbudiť záujem mladých ľudí
o včelárstvo a prispieť tak k zachovaniu jeho tradície pre ďalšie generácie v našom regióne.
Pán Zhorela porozprával žiakom
o spôsobe získavania medu, ktoré je najstarším potravinárskym
sladidlom, jeho využití v zdravotníctve a farmaceutickom
priemysle. Pri tejto príležitosti
vyzdvihol nenahraditeľný význam medu v našom každodennom živote poukázaním
na výrok Alberta Einsteina –„Ak
uhynie posledná včela, ľudstvu
nezostáva viac než 4 roky života.“

Med, ktorý ľudia používajú tisíce rokov, vzniká zo sladkého
nektáru zozbieraného včelami
z kvitnúcich rastlín. V úli ho ukladajú a zahusťujú do plástov
pridávaním zdraviu prospešných látok. Pre získavanie medu
z plástov včelári používajú medomety, z ktorých potom tekuté
zlato vyteká do pripravených nádob. V zimnom období je med
hlavnou potravou včiel, preto
im včelári určitú časť ponechajú
a dopĺňajú cukrovým roztokom.

Sladká odmena
Odborná prednáška pána
Zhorelu o získavaní medu
s ukážkou originálnych nástrojov používaných pri práci včelárov mala súťažný charakter
s tým najlepším hodnotením.
Preto žiakov čakala sladká odmena. Ochutnávku rôznych druhov
medu z nášho regiónu pripravili
lektorky múzea pani Viera Tomová a Ivana Valkovičová.
Anton Kaiser
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Na plese sa zabávali a zároveň pomáhali
Už 10. ročník maškarného plesu, na ktorom sa ľudia
zabávali a zároveň pomáhali, sa konal dňa 2. februára
2019 v priestoroch SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach.

Keďže to bol jubilejný ročník,
organizátori sa rozhodli, že zavedú novú tradíciu a maškarný ples bude odteraz benefičný. Výťažok bude venovaný

priamo niekomu z nášho regiónu, kto to potrebuje.
Hviezdny večer v štýle odovzdávania Oskarov otvorila bez nároku na honorár

tanečná skupina Street Lup
a do tanca hral DJ Matúš Turza, takže zábava bola zaručená.
Úžasnú atmosféru na plese
umocňovala štýlovo dekorovaná sála, fotografie na stoloch z predošlých ročníkov
ako prekvapenie pre účastníkov plesu a samozrejme každá
jedna maska, či už samostatne vyrobená alebo zapožičaná. Počas večera mala byť
vyhodnotená tá najlepšia,
ale keďže sú masky z roka na
rok originálnejšie, bolo veľmi
ťažké vybrať iba jednu. Preto
sa porota rozhodla, že udelí
až štyri ocenenia. V kategórii skupinové masky vyhrali
čarodejníci a šmolkovia, v kategórii jednotlivcov to bol

pavúčik a vianočný stromček.
Členovia organizačného
tímu sa rozhodli venovať výťažok malému Maximkovi, ktorý
má viac diagnóz a potrebuje
neustálu opateru a starostlivosť. Rodičom chlapčeka osobne odovzdali vecné
dary, ktoré si výhercovia tomboly neponechali, ale ich venovali rodinke. Za toto pekné
gesto patrí vďaka manželom
Horváthovým a manželom
Tencerovým. Maximkovi bol
odovzdaný aj krásny výťažok
z plesu 814,83 eur. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
a prispeli.
Za organizačný tím
Žaneta Gutmanová

Diabetici zhodnotili rok 2018 na výročnej schôdzi
Ubehol rok a členovia ZO
ZDS v Zlatých Moravciach
sa stretli 18. januára 2019
na výročnej schôdzi. Predsedníčka ZO ZDS v Zlatých
Moravciach, pani Gubová,
otvorila schôdzu minútou
ticha za zomretých členov.
Zároveň privítala prítomných a osobitne primátora
mesta Zlaté Moravce Dušana Husára, ktorý v príhovore ocenil prácu výboru a poprial veľa úspechov
v ďalšej práci a zdravia
všetkým členom. Zároveň
nás oboznámil s projektom
mesta denného stacionáru
pre seniorov. Srdečne nás
to potešilo, nakoľko by to
bol veľký prínos pre naše
mesto a jeho občanov. Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré so sebou prináša
mnohé obmedzenia v každodennom živote a s nimi

spojené nežiadúce zdravotné komplikácie s možným dopadom na spoločnosť. Aby sme im mohli do
značnej miery predísť, je
potrebné úspešne zvládať
jeho liečbu a udržať hodnoty cukru v krvi čo najbližšie
k hodnotám zdravej populácie. K tomu prispievajú aj
akcie konané našim zväzom
diabetikov.
V minulom roku naši členovia absolvovali relaxačne – rekondičné, edukačné
pobyty v rôznych termínoch
počas celého roka v Žiarskej
doline a Demänovskej doline v jarnom i jesennom
termíne. V septembri sme
si vypočuli prednášku Vitalija Stilnyka, lekára z Ukrajiny na tému Zdravotná starostlivosť o diabetikov na
Ukrajine. Už po 6-krát sa
členovia ZO ZDS zo Zlatých

Moraviec zúčastnili rekondičného pobytu pri mori
v Taliansku, ktorý si zorganizovala naša organizácia
v svojej réžii. V októbri Mesiaca úcty k starším sme zorganizovali posedenie pre
našich členov – jubilantov
s občerstvením, na ktorom
sme si malou pozornosťou
uctili ich tohtoročné životné
jubileum. Pozvanie prijal aj

pán primátor Dušan Husár,
ktorý odovzdal jubilantom
kvetinové a malé vecné darčeky. V novembri máme, my
diabetici, svoj sviatok, a to
14. novembra – Deň diabetikov. Pani Anna Gubová
a pani Helena Ficová v tento
deň odpichovali glykémie
v priestoroch lekárne na Poliklinike.
(pokračovanie na str. 8)
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Detský eRko karneval
Nielen naše školy organizujú fašiangové karnevaly
pre deti. O pekný karneval sa tento rok postarala aj mládežnícka organizácia eRko, ktorá v Zlatých Moravciach
každoročne zastrešuje vianočné koledovanie.

„Detský eRko karneval dopadol na výbornú. Všetci sa
dobre zabavili. Sme naozaj
radi, že deti ukázali svoju
kreativitu a prišli v skutočne
pekných maskách. Do tanca nám hral skvelý DJ KM+.
Za jeho super hudobný
výkon mu ďakujeme. Tí, čo
na karneval neprišli, môžu

Marec 2019

ľutovať. Premeškali skvelú
zábavu,“ zhodnotili karneval organizátori zo združenia eRko Zlaté Moravce,
ktorí dúfajú, že sa táto fašiangová zábava zopakuje
aj v budúcnosti s vyšším
počtom účastníkov.
Peter Klimant

Starší žiaci zabávajú
mladších

Detský eRko karneval sa
uskutočnil v sobotu 16. februára 2019 v priestoroch
jedálne Strednej odbornej
školy technickej v Zlatých
Moravciach. Plesať sa začalo v popoludňajších hodinách, so začiatkom o 15.00
hodine.
Policajtka, princezná, pirát aj futbalista. Deti prišli
na karneval odeté do rôznych detailne vypracovaných masiek. Program bol
naplnený tancami a hrami,

medzi ktorými nesmel chýbať tradičný stoličkový tanec či iné populárne súťaže.
Všetky prítomné masky
boli odmenené diplomom.
Okrem diplomu dostali aj malú cenu a sladkosť.
Vstupné na karneval bolo
dobrovoľné. Ako uviedli organizátori, vstup mohol byť
uhradený napríklad aj „koláčikom.“ Hlboko do vrecka preto nebolo potrebné
siahnuť.

Aj tak by sa dal nazvať 22.
február v Základnej škole
na Robotníckej ulici. Klasický karneval sme zmenili na
netradičný a ráno sa do školy
vkrádali princezné, policajti,
víly…
Rozprávkové vyučovanie
s vílami, princeznami, zbojníkmi sa samozrejme nezaobišlo bez zábavy. V jedálni
školy už na naše fantastické bytosti čakali starší žiaci,
ktorí ich riadne povykrúcali v tanci a pripravené boli
i rôzne súťaže s balónmi či
hra na múmiu. Čo by to bolo
za zábavu, keby v nej nebola

tombola a zaujímavé ceny
pre najkrajšie masky?! Počas
celého programu a zábavy
pani učiteľky v bufete ponúkali hot-dogy a nápoje,
ktoré naše deti s radosťou
vykúpili. Čarovný deň, ktorým sme aj na našej škole
oslávili fašiangy sa ukončil
slávnostným vyhodnotením
masiek, z ktorého všetky deti
odchádzali s úsmevom na
tvári a so slovami: „Toto bol
môj najúžasnejší deň v škole!“

Mgr. Mária Herdová

Diabetici zhodnotili rok 2018  na výročnej schôdzi
(pokračovanie zo str. 7)
Uskutočnili 98 meraní. Pri
tejto príležitosti sa už niekoľko rokov koná podujatie
DIA FEST. V tomto roku to
bolo v sobotu 16. novembra 2018 v Banskej Bystrici.
Štyridsaťdeväť našich členov sa podujatia zúčastnilo
a myslím, že nikto neľutuje.
Vypočuli sme si prednášky
známych odborníkov na rôzne zaujímavé témy, oboznámili sme sa s novými výrobkami pre diabetikov a kto

chcel, mohol si dať odmerať glykémiu, tlak a vyšetrenie očného pozadia. Pochod
proti cukrovke sa nekonal,
nakoľko sa v ten deň konali voľby. Všetci sme dostali tombolové lístky a viacerí z našich členov získali
v žrebovaní hodnotné ceny.
V decembri sme pripravili predvianočné posedenie
s občerstvením a kultúrnym
vystúpením pána Ribariča,
ktorý nám zahral na harmonike, spevom ho sprevádzali

naši členovia. Každý prítomný člen bol obdarovaný malým predvianočným
darčekom. Privítali sme aj
hostí, bývalú predsedníčku
ZO ZDS v Nitre Júliu Winklerovú s manželom, ktorá
zaujímavou formou predviedla relaxačné cviky z jogy
na prekrvenie nôh, rúk i celého tela.
Je na našich členoch, aby
zhodnotili našu celoročnú
prácu, či boli s nami spokojní, čo by sme ešte mali

zlepšiť a podobne. Uvítame každú vašu pripomienku. Na záver chceme poďakovať všetkým sponzorom,
mestu Zlaté Moravce, VÚC
Nitra, medicínskym firmám,
ktorí nám pomáhali nielen
finančne pri organizovaní
a zabezpečovaní rôznych
akcií a bohatého celoročného programu.

ZO ZDS Zlaté Moravce
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Úspešné žiačky z Moraviec na celonárodnej súťaži
V pondelok 11. februára 2019, na európsky deň čísla
tiesňového volania 112, sa v priestoroch svadobnej siene Zámku Topoľčianky uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie národného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik
čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ spojené
s vernisážou ocenených výtvarných prác.

Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže.
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je sekcia k rízového riadenia

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s odbormi krízového

riadenia okresných úradov.
Ako uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Petar
Lazarov, cieľom súťaže je
rozvíjať kreatívnym spôsobom u detí a mládeže povedomie čísla tiesňového
volania.
„V školskom roku 2018/2019
sa do súťaže v 69 okresoch zapojilo 1 118 škôl.
Na tému Veď aj ja som záchranár vytvorili deti a žiaci 8 065 výtvarných prác,“
uviedol. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – materské školy, základné školy 1.
stupeň, základné školy 2.
stupeň a špeciálne školy.
Vo všetkých kategóriách
bolo v rámci národného
kola ocenených spolu dvanásť prác na základe výberu
odbornou porotou.
Odovzdať svoj hlas mala

možnosť aj široká verejnosť a dvanásť prác v rámci internetového hlasovania bolo tiež odmenených
hodnotnými cenami. Práve
v internetovom hlasovaní
sa presadili talentované
žiačky našich škôl.
V kategórii základné školy
1. stupňa skončila na treťom
mieste Tamarka Šustáková
zo Základnej školy Pribinova. V kategórii základné
školy 2. stupňa skončila na
prvom mieste Ela Šulganová zo Základnej školy Mojmírova. Obom dievčatám
blahoželáme. Ceny víťazom odovzdal generálny
riaditeľ sekcie krízového
riadenia Ministerstva vnútra SR Marián Dritomský.

Videli sme na nich napríklad
kostým batmana či slona.
Na karnevale sa okrem
tanca mohli deti zabaviť aj
pri rôznych súťažiach, pri

ktorých sa taktiež rozdávali
odmeny. Karneval prebiehal
od ranných hodín až do poludnia.
Peter Klimant

Peter Klimant

Karneval na Mojmírke
Masky od výmyslu sveta zaplnili priestory telocvične
v Základnej škole na Mojmírovej ulici. Deti sa miesto
učenia zabávali na karnevale.
Karneval na Mojmírke sa
uskutočnil vo štvrtok 21.
februára 2019 v priestoroch
školskej telocvične. Pre deti
to znamenalo deň voľna, bez
učenia. Do masiek sa oblieklo 160 detí, prevažne z prvého stupňa školy. Nechýbali tu
ale ani starší žiaci z druhého
stupňa.
Masky boli tento rok rôzne.
Mnohé boli kreatívne, viaceré vyrobené vlastnoručne.
Tie najkrajšie boli odmenené cenami od poroty, ktorá
to určite nemala s výberom
ľahké.
„Mask y boli skutočne

unikátne. Už len kvôli tomu,
že sme tu mali masky z každého druhu. Nie je to len
také, že kúpi sa maska. Teší
nás veľmi to, že žiaci a žiačky
si dali záležať a boli to krásne masky doma robené, od
princezien, šašov, námorníkov, pirátov, naozaj všetko
sme tam našli,“ zhodnotila kreativitu svojich žiakov
riaditeľka Mojmírky Viera
Striešková.
Žiaci neboli jediní, kto sa
obliekol do kreatívnych masiek. Prepracované kostýmy
sme mohli vidieť aj na dozorujúcich pani učiteľkách.
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Očarujúca zima v Materskej škole na Kalinčiakovej ulici
Zima je krásne ročné obdobie a ponúka nám veľa
možností naplno sa venovať
športom a zimným radovánkam na snehu. Deti si vyskúšali svoju odvahu a odhodlanie postaviť sa po prvýkrát
na lyže v lyžiarskom stredisku SKI Centrum Drozdovo.
Poďakovanie patrí skvelým
inštruktorom Miroslave Miklovej, Zuzane Vitekovej a Matúšovi Holému za trpezlivý
prístup a vynaloženú energiu, ktorú odovzdávali počas
celého týždňa našim malým
lyžiarom. Veľká vďaka patrí
SKI SERVIS DUVI SPORT za
sponzorsky zapožičanú lyžiarsku výstroj pre všetky
deti. Tie prežili úžasnú atmosféru, prekonali samy seba,
upevnili si zdravie otužovaním v srdci prírody a spoznali krásu bieleho športu,
akým je lyžovanie. V posledný deň lyžiarskeho výcviku
každý malý športovec obdržal medailu s diplomom,

ktorý im bude pripomínať
lyžiarske začiatky.
Na netradičné dopoludnie,
ktoré sa uskutočnilo vo februári v MŠ, budú spomínať
všetky deti, ktoré prišli v krásnych kostýmoch na karneval.
Dobrá nálada, usmiate tváre detí a celého personálu
vládli všade navôkol. Deti
v nádherných maskách súťažili, tancovali, ale aj kúzlili
s naozajstným kúzelníkom,
ktorý sa pričinil o vytvorenie
príjemnej fašiangovej zábavy. Karnevalom sme žili celý
týždeň, zhotovovali rôzne
škrabošky, ozdoby, súťažili.
Odmenou boli postavičky
z balónov, ale aj chutné pohostenie, o ktoré sa postarali
mnohí rodičia. Opäť sa všetci
tešíme, že sa po roku znova stretneme na spoločnom
karnevale.
Do MŠ zavítalo divadielko
s názvom „O drakoch a princeznách“ na motívy rozprávky Pavla Dobšinského.

Bábkoherečky zahrali rozprávkový príbeh o živote
dvoch sestier – princezien.
Vďaka krásne zostaveným
kulisám sa deti ocitli v rozprávkovej krajine. Draci, ktorí uniesli princezné, sa ich
snažili naučiť všetkému, čo
princezné doposiaľ nevedeli, a preto celé predstavenie bolo zaujímavé, ale aj

poučné. Hudobná rozprávka
bola doplnená aj autentickou hrou na gitare, súbojom
detí s drakmi a hrou na rytmické nástroje. Ďakujeme za
krásny zážitok a tešíme sa na
ďalšie stretnutie s rozprávkami.

Kolektív MŠ Kalinčiakova

Škôlkári sa obliekli do masiek
V utorok 19. februára
2019 v našej materskej škole na Slnečnej ulici záhadne
zmizli deti... a namiesto nich
prišli princezné, víly, chrobáčiky, Draculovia, jednorožec, Spiderman či Červená
Čiapočka.
Veru, záhada to bola veľká! A tak sme k nám pozvali
slávneho detektíva - Sherlocka Holmesa, ktorý sa
podujal túto záhadu rozlúsknuť.
Zobral to hneď od začiatku veľmi vážne. S každým
hovoril a všetko dôsledne
zaznamenával, fotografoval

a hodnotil. Všetci si s ním
super zatancovali, zaspievali, zasúťažili a samozrejme
aj pochutili na chutných fašiangových šiškách, ktoré
na našom karnevale nesmú
chýbať.
Nakoniec sa tá veľká záhada rozlúštila. Naši návštevníci boli dobre zamaskované
deti z našej škôlky, ktoré si
za krásne masky zaslúžili aj
odmenu. Ďakujeme za krásny zážitok!

Mgr. Lucia Pavlová
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SOŠ polytechnickú navštívilo 39 študentov zo
siedmich krajín Európy
Aj v tomto školskom roku naša škola - SOŠ polytechnická v Zlatých Moravciach Ul. SNP2 pokračuje v dlhoročnej
„šnúre“ medzinárodných projektov, v ktorých spolupracujeme s podobnými školami z celej Európy. V termíne
11. - 23. februára 2019 sa na škole konali dve projektové
stretnutia v rámci programu ERASMUS+.

Prvého stretnutia sa zúčastnilo spolu 14 študentov z Nórskeho KONGSBERGU a Belgického
TIELTU sprevádzaní 4 učiteľmi.
Za našu školu sa zúčastnilo
6 študentov a dvaja učitelia
odborných predmetov. V technologickom projekte pod názvom „Smart devices for healthy ageing“ sa stalo našou
spoločnou ambíciou lepšie pochopiť a spolu s partnermi vyvinúť zariadenia, ktoré by mohli
starším osamelým ľuďom, resp.

ľuďom na dôchodku uľahčiť život tam, kde je to možné aj bez
pomoci iných. Jedná sa hlavne
o technológie centralizovaného zberu a analýzy dát z rôznych senzorov biologických veličín, ako napr. tep, krvný tlak,
detektor pádu, detektor pohybu, detektory nebezpečných
látok, ale aj ovládanie zariadení
hlasom. Potreba takýchto technológií priamo vyplýva z demografického vývoja v priestore celej Európy.

Druhé stretnutie s partnermi
z rakúskeho Tullnu, bulharskej
Vratsi, gréckej Larissi, rumunskeho Satu-Mare (hist. Satmár)
a sicílskej Sciaccisme na našej
škole absolvovali v termíne 19.
- 22. februára. Toto stretnutie
bolo zároveň druhým takýmto
stretnutím v poradí v projekte a nasledovalo po stretnutí v Bulharsku. Privítali sme na
ňom spolu 25 študentov a 11
sprevádzajúcich učiteľov. V projekte pod názvom „Einer für
alle, alle für Einen!“ - po slovensky: „Jeden za všetkých, všetci
za jedného!“ je hlavným motívom pomoc dobrovoľníckym
organizáciám v regiónoch Európy a zároveň zlepšenie sa v cudzích jazykoch. Pre nás sa objektom záujmu stala starobylá
historická dominanta regiónu
Horného požitavia - hrad Hrušov. Na propagácii obnovy, ale
aj obnove samotnej spolupracuje naša škola s OZ LEUSTACH.
Počas pobytu o nás dokonca
pre hlavné správy natočila reportáž aj Slovenská televízia.
Našich hostí v oboch projektoch milo prijal aj primátor

mesta Zlaté Moravce Dušan
Husár a na Úrade Nitrianskeho
samosprávneho kraja Helena
Psotová, vedúca Úradu NSK
a vedúci odboru vzdelávania
a kultúry Vladimír Gubiš.
Týždne pobytu našich hostí
prebehli pri oboch projektoch
vďaka pestrému programu veľmi rýchlo a naši hostia sa opäť
vrátili do svojich domovských
škôl ku každodenným povinnostiam. Z ich reakcií však
vieme, že si odniesli nové vedomosti, množstvo zážitkov,
vytvorili sa nové priateľstvá.
Naši šikovní študenti a učitelia si zasa mohli vyskúšať, ako
chutí rola hostiteľa doma i na
škole, naživo si precvičiť jazykové schopnosti. No a naše partnerské školy majú k sebe znova o čosi bližšie. To bol prvotný
zámer predkladateľov, koordinátorov a realizátorov projektov: Dušana Turčana a Zuzany
Čižmárikovej, učiteľov v Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach
Ul. SNP2.
Mgr. Dušan Turčan

Karnevalová zábava na Žitavskom nábreží
Áj, ja-ja-jaj, karneval volá a všetci sa radujú, spievajú olá, karneval volá... Spievali a radovali sme
sa všetci. Veď karneval je symbolom veselosti, zábavy, spevu
a tanca. A karneval do fašiangového obdobia patrí. Také boli fašiangy v minulosti, ale také boli aj
v našej MŠ Dúha na Žitavskom
nábreží. To, že je tu čas karnevalu
a fašiangu, pripomenula rodičom, deťom a všetkým zamestnancom aj krásna výzdoba na
chodbe, v šatniach a v triedach.

Dňa 12. februára 2019 dopoludnia sa vo všetkých triedach
uskutočnil obľúbený a tradičný karneval. Už od rána prichádzali deti v maskách od
výmyslu sveta, ktoré hýrili
farbami, kreativitou a vynaliezavosťou. V každej triede sa
spievalo, tancovalo, súťažilo,
ale aj hodovalo. Ani pani učiteľky nezaostali za deťmi a prekvapili v maskách, ktoré boli
veľmi zaujímavé a vtipné. Atmosféra bola ako vždy úžasná,

plná smiechu, veselosti a radosti.  Za krásne masky dostali
deti sladkú odmenu.
Karneval sme oslávili, dobre

sme sa zabavili, tancovali sme
dokola, veď karneval o rok znova na nás zavolá. Olá...                                                                   
  Tatiana Kováčová
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MAROŠ ŠEFČOVIČ – kandidát č. 11 na prezidenta SR

MAROŠ ŠEFČOVIČ: CHCEM BYŤ
PREZIDENT S ĽUDSKOU TVÁROU
Vyzýva na zmierenie. Obhajuje sociálne opatrenia vlády a nepodpísal by zákon o zrušení vlakov alebo
obedov zadarmo. Do prezidentských volieb ide s podporou strany SMER - SD, ale nie je členom strany.
S malým tímom a manželkou Helenou križuje Slovensko a stále má dobrú náladu. Jeho široký úsmev
zmizne iba vtedy, keď príde reč na extrémizmus a spochybňovanie Európskej únie. „Každý, kto spochybňuje úniu, ohrozuje našu ekonomiku, zamestnanosť aj úspory občanov“, hovorí kandidát na prezidenta
Maroš Šefčovič.

Prezident s ľudskou tvárou

Prezidentský tím Šefčovičovcov

Šefčovičovou inšpiráciou je Milan Rastislav Štefánik, ktorý tiež
pôsobil na mnohých miestach sveta. V reálnej politike je ale
Šefčovič sociálny demokrat, ktorý obhajuje sociálne opatrenia
vlády. „Nevidím nič zlé na tom, keď študenti a seniori majú
možnosť cestovať vlakom zadarmo a už vôbec nemám nič proti
tomu, aby štát preplácal obedy školákom. Vo vyspelom svete je
veľa podobných príkladov,“ hovorí a dodáva, že ako prezident
by nikdy nepodpísal zákony, ktoré by toto rušili.
Zároveň podporuje snahu presadiť strop na vek odchodu
do dôchodku a chváli vládu za zvyšovanie minimálnej mzdy
a miezd štátnych zamestnancov. „Slovensko je úspešná krajina,
a musia to cítiť aj občania. Inak sú to iba tabuľky a grafy, ktoré
tešia ekonómov, ale nie bežných ľudí“, vysvetľuje Šefčovič.
Ako prezident by zaviedol aj novinky. Okrem okrúhlych
stolov, kde chce pozývať celé spektrum organizácií za
účelom diskusie o budúcnosti krajiny, chce palác otvoriť
verejnosti. „Minimálne raz mesačne
usporiadam v sídle prezidenta
Pracovný deň otvorených dverí,
kedy budú môcť občania prísť
a preniesť svoje problémy
a námety,“ hovorí a dodáva:
„Chcem byť prezidentom
s ľudskou tvárou.“

Na rozdiel od ostatných kandidátov, vedľa neho často stojí
manželka Helena. Sú spolu už od študentských čias. „Mám za
sebou rodinný tím troch dospelých detí a manželky. Stoja pri
mne a Helena je pripravená v plnej miere prevziať úlohu prvej
dámy Slovenskej republiky,“ vyhlásil Maroš Šefčovič.

Maroš Šefčovič oznamuje svoje rozhodnutie vstúpiť do
prezidentských volieb.

Kampaň
bez konfrontácie
Maroš Šefčovič je diplomatom aj v kampani. Napriek tomu,
že protikandidáti sa neváhali hneď voči nemu vymedziť, on
je pokojný. „Slovensko potrebuje ako soľ aj celospoločenský
zmier“, hovorí Maroš Šefčovič a dodáva: „Neútočím na protikandidátov. Odpovedám vždy rovnako – ja sa vymedzujem
mojím pozitívnym programom, to je moja ponuka pre občanov a s ňou sa uchádzam o ich dôveru. Politikárčenie a osobné
útoky nie sú mojím štýlom“.

Manželia Šefčovičovci sú spolu už od študentských čias
a pani Helena svojho manžela v kampani naplno podporuje.

Maroš Šefčovič na pietnej spomienke SNP v obci Cígeľ.
05/2019

Objednávateľ: Mladí sociálni demokrati, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava, IČO: 30 852 358; Dodávateľ: Telamon Slovakia, s. r. o., Duklianska 584/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51995280, DIČ: 2120861270
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Voľby prezidenta Slovenskej republiky,
informácie pre voliča
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. marca 2019 od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak v prvom kole volieb ani
jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé
kolo volieb konať v sobotu 30. marca 2019 od 7.00 do 22.00 hodiny. O prezidentské kreslo sa uchádza štrnásť kandidátov. Tu je
ich kompletný zoznam:

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
Béla BUGÁR, Ing., 60 r.,
Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r.,
Martin DAŇO, 42 r.
Štefan HARABIN, JUDr., 61 r.
Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r.
Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r.
Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r.
František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r.
Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r.
Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r.
Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r.
Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r.
Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r.

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
advokátka
novinár,
sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
vysokoškolský pedagóg
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
publicista
podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu
politológ
podnikateľka
bezpečnostný analytik
vysokoškolský pedagóg

Šamorín
Pezinok
Bratislava
Bratislava
Galanta
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Nitra
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Vydanie hlasovacieho preukazu
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho
trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá
hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov
ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz

oprávňuje na zápis do zoznamu voličov
v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz
len na ten deň konania volieb prezidenta
Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol
vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať
obec svojho trvalého pobytu o vydanie
hlasovacieho preukazu na prvé i druhé
kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo
žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej forme,
elektronicky aj prostredníctvom osoby
splnomocnenej žiadateľom. Presný postup a všetky ďalšie informácie ohľadom
volieb prezidenta Slovenskej republiky
nájdete online na webe Mesta Zlaté Moravce - https://www.zlatemoravce.eu/
volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019.html

INFORMÁCIA o prenájme voľných nebytových priestorov,
Mestské stredisko kultúry a športu
Mestské stredisko kultúry a športu
p. o. ako správca priestorov určených
na prenájom v súlade so zákonom
SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov podľa Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, vyhlasuje ponuku na
prenájom nasledovných nebytových
priestorov formou priameho prenájmu:

l nebytové priestory (bývalého zariadenia „Espresso Štadión“), ktoré sú
umiestnené v budove Hlavnej tribúny (parc.č. 3407/09) o rozmere 150 m2
a vonkajšie priestory priliehajúce k prenajatým nebytovým priestorom o rozlohe 250 m2 , na adrese Továrenská 46,
Zlaté Moravce.
Lehota na predkladanie ponúk končí
dňa  29. 3. 2019, o 10.00  hod., ponuky
je potrebné doručiť do   kancelárie

Mestského strediska kultúra a športu,
Nám. A. Hlinku  č.1,  953 01 Zlaté Moravce osobne alebo poštou.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemkov získate na webovej
stránke www.mskszm.sk, na úradnej
tabuli, prípadne na telefónnom čísle
037/6423277.
Simona Holubová,
riaditeľka podniku
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov
a pozemku 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 a pozemku vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
l nebytové priestory o výmere 18,00 m2 nachádzajúce v stavbe so súpisným číslom 2069 (budova Materskej škôlky)na Ul. Štúrova č. 15 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C“, č. parcely 233/4 o výmere 1138 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: skladové priestory.
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 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 časť pozemku o výmere 550 m2 z parcely KN registra ,,C“, č. parc. 710/1, druh pozemku: ostatná
plocha o celkovej výmere 16450 m2, ktorý sa nachádza na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach,
v k.ú. Zlaté Moravce, vedený Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, na LV č.
3453, účel využitia prenajímaného pozemku: podnikateľské účely, v súlade s ÚPN.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. 03. 2019 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemku 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.

n ČO SME KOMU ZASE
UROBILI ? – 3.- 4. 3. 2019 nedeľa 19.00, pondelok 18.00
–4€a5€
n COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE – 5.- 6. 3. 2019 - utorok
19.00, streda 18.00 – 4 € a 5 €
n CAPTAIN MARVEL – 7.8.- 9. 3. 2019 - štvrtok 18.00, piatok 19.00, sobota 19.00 – 5 €
n PSIE VELIČENSTVO – 8.9. 3. 2019 - piatok 17.00, sobota
17.00 – 4 € a 5 €
n ŽENY V BEHU – 10.- 11.
a 16. 3. 2019 - nedeľa 19.00, pondelok 18.00, sobota 19.00 – 4 €
a5€
n TRHLINA – 12.- 13. 3. 2019
- utorok 19.00, streda 18.00 –
4€a5€
n BOHEMIAN RHAPSODY – 14.- 15. 3. 2019 - štvrtok
18.00, piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n ČAROVNÝ PARK – 15.16.- 17. a 22. a 24. 3. 2019 - piatok 17.00, sobota 17.00, nedeľa 17.45, piatok 17.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n SKRYTÉ TÚŽBY – 17.- 18.
3. 2019 - nedeľa 19.30, pondelok 19.00 – 4 € a 5 €
n SKLENENÁ IZBA – 19.20. 3. 2019 - utorok 19.00, streda 18.00 – 4 € a 5 €
n LOVEnie – 21.- 22. a 24.25. 3. 2019 - štvrtok 18.00, piatok 19.00, nedeľa 18.00, pondelok 18.00 – 4 € a 5 €
n ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO – 28.- 29. 3. 2019 - štvrtok
18.00, piatok 18.15 – 4 € a 5 €
n DUMBO – 29.- 30.- 31. 3.
2019 - piatok 16.00, sobota
17.00, nedeľa 17.00 – 4 € a 5 €
n MY – 29.- 30. 3. 2019 - piatok 20.00, sobota 19.15 – 4 €
a5€
n ÚHOŘI MAJÍ NABITO –
31. 3 .a 1. 4. 2019 - nedeľa 19.15,
pondelok 19.00 – 4 € a 5 €
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Milé dámy,
Okresná organizácia strany SMER - SD v Zlatých Moravciach
v spolupráci s MSKŠ v Zlatých Moravciach
Vás srdečne pozývajú na stretnutie

pri príležitosti osláv

MDŽ,
ktoré sa uskutoční
dňa 10. marca 2019 (v nedeľu) o 16.00 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu
v Zlatých Moravciach.
V programe vystúpia:

spevák, imitátor a zabávač Stano Vitáloš s hudobným
hosťom - skupinou Vrchári
VSTUP: ZDARMA
Tešíme sa na Vašu účasť.

Marec 2019

Strana 16

MESTO INFORMUJE

Marec 2019
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Pre bližšie informácie kontaktujte:
msks.tekovskenoviny@gmail.com

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

PRACUJEME
PRE VÁS

POMOC
PRE
ZIBIHO
PAVOL "ZIBI" GÁLIK

POMÔŽME SI NAVZÁJOM
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
06/2019

AKCIA SA KONÁ
POD ZÁŠTITOU

VYSTÚPIA
KAPELA INSIDE
KAPELA LEN TAK
TS STREET LUP

17 MARCA 2019
O 14.00 H.
V DIVADELNEJ SÁLE
MESTSKÉHO STREDISKA
KULTÚRY A ŠPORTU
VSTUPNÉ 5€
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