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Pokojné prežitie Vianočných chvíľ
a ten najsprávnejší krok do
Nového roku 2013 praje zo srdca
za Mesto Zlaté Moravce
primátor Peter Lednár
a
Mestské zastupiteľstvo

Workshop Sierpc – Zlaté Moravce
Podpísanie
minuloročnej
zmluvy
o
medzinárodnej
spolupráci medzi družobnými
mestami Sierpc a Zlaté Moravce
prostredníctvom
poľského
projektu z eurofondov „Miestne
partnerstvo pre ekonomický
rozvoj
subregiónu
Sierpc“
úspešne pokračuje. Projekt bol
schválený a podmienkou jeho
realizácie v praxi je vzájomná
organizácia
workshopov,
seminárov a konferencií v réžii
Poľska. Hlavným cieľom projektu je
zlepšenie hospodárskej a sociálnej
súdržnosti
prostredníctvom
vytvárania partnerstiev okresu
Sierpc na subregionálnej a
nadnárodnej úrovni v spoločnej
vízii ich vzájomného rozvoja.
V dňoch 28. - 30. novembra
sa
vedenie
samosprávy
Sierpcu, mestskí zástupcovia,
niekoľkí zástupcovia školstva a
podnikateľskej sféry spoločne
stretli na pôde Zlatých Moraviec,
aby si navzájom s naším
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vedením, poslancami Mestského
zastupiteľstva a inými odborne
spôsobilými a kompetentnými
zástupcami
nášho
Mesta
odovzdali svoje skúsenosti v
oblasti rôznych projektov, výziev,
kultúrnych činností, v podnikaní
a všeobecne sa navzájom
prezentovali širšiemu okruhu ľudí
oboch zainteresovaných strán.
Toto partnerstvo by malo prispieť
k určeniu potrieb miestneho
rozvoja s cieľom prebudiť sociálne
iniciatívy v okrese Sierpc ako aj v
Zlatých Moravciach. Spolupráca
v tejto nadnárodnej oblasti zaručí
výmenu
skúseností,
prijatie
riešení k posilneniu ekonomicky
rozvinutých krajín a vývoj nových
riešení pre krajiny s podobnými
problémami.
Družobná návšteva sa v našom
meste, okrem iného, mala
možnosť osobne pozrieť na
prácu Mestskej polície, študentov,
učiteľov a riaditeľa Dušana Husára
SOŠ – polytechnickej, spoločne si

prezreli priestory Župného domu,
múzea a Mauzólea v Migazziho
parku a samozrejme nechýbal pre
spestrenie oddychového večera
ani slovenský folklór v podaní
súboru Trio Trnky z Chyzeroviec.
Napriek vzájomnej desaťročnej
družby oboch miest, ako nám
prezradil
primátor
Sierpcu
Marek Kosmider, Poliaci doteraz
nemali možnosť vidieť ani jedno
z navštívených miest, hoci už
naše mesto niektorí z nich veľmi
dobre poznajú. Prezradil, že Zlaté
Moravce navštevuje v priebehu
roka aj neoficiálne a veľmi sa mu
u nás páči. Preto by bol rád, ak by
sa spolupráca aj naďalej medzi
nami len prehlbovala, a to aj v
oblasti športu a iných kultúrnych
príležitostí. Na viceprimátora
územného celku Sierpc Mareka
Gasiorowskeho urobila veľký
dojem stará budova Župného
domu a jeho zrekonštruované
priestory mestského kvetinárstva
a zároveň vyjadril za poľskú stranu

primátorovi Petrovi Lednárovi
podporu pri jeho revitalizácii a
rovnako prisľúbil pomoc v rámci
svojich možností s výzvami
prostredníctvom eurofondov.
Súčasťou prezentácie nášho
mesta bolo redakciou vyrobené
historicky prvé dokumentárne
video o Zlatých Moravciach, ktoré
v budúcnosti poslúži ako skvelý
materiál pre podobné účely. Na
stránke www.zlatemoravce.info
si ho môžete pozrieť už počas
Vianočných sviatkov.
Poliaci sa s nami lúčili pozvaním
všetkých Zlatomoravčanov do
Sierpcu a s prianím požehnaných
a pokojných vianočných sviatkov.
Pozn. red.: Z môjho pozorovania
môžem za seba skonštatovať, že
Sierpčania sú milí, pohostinní,
zároveň skromní, vtipní a
bezprostrední ľudia, ktorí si každú
jednu vec a pozornosť neskutočne
vážia.
Ľ. Rosinská
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Prednášky zamerané
na bezpečnosť obyvateľov pokračujú
V osvete občanov mesta
ohľadom
bezpečnosti
sa
pokračuje. Ďalšie z radu prednášok
sa konali 5. decembra v mestskej
časti Chyzerovce, 10. decembra
v priestoroch MSKŠ (bývalá
knižnica) a v základných školách.
Prednášky, ktoré viedol náčelník
Mestskej polície Marián Takáč sa
konali za prítomnosti primátora
Petra Lednára. Keďže máme čas
blížiacich sa Vianočných sviatkov,
obyvatelia boli upozornení, aby
sa v tomto období, v ktorom
všetci reagujú citlivejšie a sú
oblomnejší, nedali oklamať. Práve
teraz je dôležitá predvídavosť
a obozretnosť. Väčší dôraz sa kládol
na pozornosť pri nakupovaní
a pohybovaní sa v nákupných
centrách (nenosiť so sebou väčšiu
hotovosť, nenechávať tašky voľne
položené v nákupných vozíkoch

a pod.). Okrem iného platí a stále
sa dáva do popredia bezpečnosť
na cestách, kde je dôležité
nepodceňovať meteorologické
vplyvy, ako práve teraz aktuálne
sneženie a mráz. Pri tejto
príležitosti odovzdal náčelník MP
seniorom reflexné pásy, ktoré
sú pri pohybe na chodníkoch
a
cestných
komunikáciách
obzvlášť vo večerných hodinách
dôležitým
bezpečnostným
prvkom. Nasledujúce stretnutie
so seniormi bude zamerané
na konfrontáciu s možným
nepriateľom, čo im viac napovie,
ako sa zachovať v reálnej, ich
zdravie ohrozujúcej, situácii.
V prípade potreby volajte
Mestskú políciu na bezplatnom
čísle 159.
Mária Petrovičová

Poďakovanie za pomoc pri zbierke

Terénna sociálna práca mesta Zlaté Moravce ďakuje Občianskemu
združeniu Maják za spoluprácu a podporu pri realizácii zbierky
oblečenia, obuvi a hračiek. Vďaka pravidelnej podpore O.z. Maják, ako
aj občanov Zlatých Moraviec a okolitých obcí, majú sociálne slabší
občania možnosť výberu oblečenia a obuvi počas celého roka.
Prostredníctvom zbierky oblečenia si môžu občania pomôcť zlepšiť
svoju životnú situáciu. Hračky zo zbierky dostávajú deti za odmenu
najmä pri pravidelných voľnočasových aktivitách a súťažiach.
Poďakovanie patrí aj Spoločnosti Danfoss spol. s r.o. Zlaté Moravce za
ich finančný a nefinančný dar, prostredníctvom ktorého sme podporili
deti a dospelých zo sociálne slabších rodín. Pri príležitosti ukončenia
školského roka sme ocenili 18 vybraných žiakov, ktorí napriek svojej
nepriaznivej sociálnej situácii dosiahli veľmi dobré študijné výsledky
a mali bezproblémovú školskú dochádzku. Dar bol odovzdaný
primátorom Zlatých Moraviec Ing. Petrom Lednárom CSc.
„Projekt komunitnej sociálnej práce je realizovaný vďaka podpore
Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
ĎAKUJEME
Mgr. Veronika Lieskovská,
Bc. Mária Šimkovičová
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Poďakovanie personálu interného
oddelenia Mestskej nemocnice v
Zlatých Moravciach
Touto cestou by som sa rada poďakovala
celému personálu interného oddelenia
Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach,
zvlášť pani lekárkam uvedeného
oddelenia, ktoré mi poskytovali príkladnú
starostlivosť počas celej liečby.
Z celého srdca ďakujem a želám veľa
spokojných a vyliečených pacientov.
Mgr. Soňa Laktišová, Zlaté Moravce

Mestská polícia
upozorňuje!
Mestská polícia mesta Zlaté
Moravce zistila, že ste v priebehu
dňa, ako aj v nočných hodinách,
nemali zamknutý vchod.
Ľahostajnosť
niektorých
obyvateľov z vchodu do Vašich
bytoviek dáva príležitosť osobám,
ktoré Vás chcú pripraviť o majetok.

UPOZORNENIE!
Nezabezpečený
vchod
umožňuje nekontrolovaný vstup
osobám, ktoré v ňom nebývajú.
Výsledkom
je
obťažovanie,
krádeže,
násilnosti
atď...
UZAMKNÚŤ VCHOD znamená
bezpečnosť, istotu, pokoj... Chráňte
si svoj majetok, zdravie a život! V
prípade podozrivých osôb volajte
Mestskú políciu Zlaté Moravce
tel. č.:

159

TEKOVSKÉ NOVINY

Prílepský

AQUAPARK
Dňa 6. decembra navštívil naše
mesto zástupca Švajčiarskej firmy
MIDIA, riaditeľ Steven Turner zo
záujmu investovať do projektov
na území Slovenskej republiky.
Pre dobré vzťahy s primátorom
Petrom Lednárom a vhodné
podmienky
pre
podnikanie
v tejto lokalite, navštívil popri
iných mestách na Slovensku
aj Zlaté Moravce. Súčasťou
prezentácie mesta bol, okrem
iného, priemyselný park, priľahlý
pozemok vo vlastníctve Mesta,
stretnutie s podnikateľom Jurajom
Kabátom a pohostinná návšteva
jeho firmy v prímestskej časti

Prílepy. Spoločné vízie primátora,
investora, ústretovosť pána Kabáta
s podporou poslanca Ivana Hritza,
sú dobrou perspektívou na
vybudovanie vodného parku v
tejto časti Zlatých Moraviec.
Z dôvodu zlej ekonomickej
situácie nielen nášho mesta, ale
všeobecne celého Slovenska,
primátor Peter Lednár neustále
hľadá alternatívy, ktoré by
pomohli rozvoju nášho mesta v
akomkoľvek smere. V konečnom
dôsledku je znovu ďalším krokom
sprostredkovanie
informácií
zistených skutočností, na základe
ktorých sa prípadní investori začnú
tými najvhodnejšími ponukami zo
Slovenska zaoberať a napokon
realizovať za podmienok, ktoré
Vláda SR ponúka.
Na základe spokojnosti a

nadšenia pána Turnera, Peter
Lednár považuje toto stretnutie
za obrovskú príležitosť v snahe o
budovanie, v rozšírení pracovných
príležitostí, aj ako pomoc
podnikateľskej sfére, ktorá by v
realizovaní projektov dokázala
svojou všestrannou odbornosťou
a reálnymi možnosťami do veľkej
miery napomôcť.

Spestrením
návštevy
bol
prejavený záujem zo strany
zástupcu švajčiarskej firmy o
Prílepskú škôlku, ktorú primátor
spojil z príležitosti príchodu
Mikuláša s obdarovaním detí
sladkosťami a knižkou.
Ľ. Rosinská

autor projektu: Ing. arch. Tibor Škandík

Vianočná výstava

vianočnej slávnosti bola aj výstava
ručných prác šikovných žien - pani
Terézie Halúzovej, Mgr. Ľudmily
Vidovej, Heleny Tomajkovej a Anny
Michalkoc-Kudrejovej,
ktoré
vhodne spestrovali atmosféru
vianočnej výstavy. Na expozícii
výstavy nechýbal ani betlehem od
drevorezbára Štefana Doskoča a iné
dekoratívne sakrálne pamiatky
z dedičstva našich otcov.

Nitriansky samosprávny kraj,
Ponitrianske múzeum v Nitre,
Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach
a
Občianske
združenie Prílepčianka pripravili
dňa 3. decembra 2012 pre žiakov
Základných škôl a širokú kultúrnu
verejnosť výstavu pod názvom
Vianoce 2012.
V priestoroch Mestského múzea
v Zlatých Moravciach výstavu
otvorila pracovníčka múzea pani
Viera Tomová. Prvými návštevníkmi
múzea s pekne vytvorenou
vianočnou atmosférou boli žiaci
zo Základnej školy na Mojmírovej
ulici. Zaujímavým rozprávaním pri
vianočnom stromčeku a štedro
prestretom stole priblížila žiakom
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sviatočné dni Vianoc v minulosti
predsedníčka OZ Prílepčianka
pani Anna Michalkoc-Kudrejová.
Vianoce kedysi neboli také
štedré a krásne, ako ich poznáme
v súčasnosti, ale mnohé zvyklosti
a zaujímavosti našich predkov sa
zachovali dodnes. Po besede so
žiakmi na tému Vianoce v minulosti

zasvätila deti pani Helena
Tomajková do tajov zdobenia
medovníkov. Deti potom povešali
s pracovníčkou múzea pani
Kornéliou Némešovou na vianočný
stromček vlastnoručne ozdobené
medovníky, ktoré aj v dnešnej
modernej dobe neodmysliteľne
patria k tradícii Vianoc. Súčasťou

Vianočná výstava v múzeu
priniesla
deťom
pekné
predvianočné chvíle pri poznávaní
ľudových zvykov a tradícií našich
predkov, ako aj radosť z blížiacich sa
krásnych Vianoc.
Výstava potrvá do 15. januára
2013.
Anton Kaiser
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Biele
Vianoce
D

ňa 9. decembra, v
divadelnej
sále
Mestského
kultúrneho strediska a športu v
Zlatých Moravciach, mohli
priaznivci českej popovej muzikálovej speváčky a herečky Lucie Bílej vidieť svoj idol
naživo počas jej Vianočného
koncertu „Biele Vianoce“.
Pre niekoho je neposedným,
rozkošným a detinsky hravým
čertíkom, pre iného stelesneným
milým a láskavým anjelom.
V skutočnosti je to veľká a
obdivuhodná osobnosť, ktorej
slávna hviezda na popovej scéne
žiari už 27 rokov. Okrem iných
rôznych ocenení, je šestnásť
násobným
českým
Zlatým
slávikom v kategórii speváčok.
Osobné veľké úspechy jej však
nijako neubrali na úcte k životu a
pokore, za čo si ju ľudia, ktorými je
obklopená, nesmierne vážia.
Keďže som jej milovníkom a
mojím snom vždy bolo osobne sa
s Luckou stretnúť, bolo mi naozaj
obrovskou cťou tento exkluzívny
rozhovor pre Zlatomoravčanov
urobiť (môžete si ho pozrieť
vo videoreportáži na našom
internetovom portály www.
zlatemoravce.info).
V našom meste vítame Lucku
Bílu, ktorá nás poctila svojou
vzácnou návštevou. Máme po
Vianočnom koncerte a nás by
veľmi zaujímalo, čo pre Vás
znamenajú Vianočné sviatky,
ako ich zvyknete tráviť? Aké
sú Vaše spomienky z detstva s
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nimi spojené, či si ešte nejaké
tie tradície prechovávate v
terajšej rodinke ... ako to u
Vás je?
„Já mám Vianočné sviatky úplne
najradšej a podľa mňa sú to tie
najkrajšie sviatky v roku nielen
preto, že som z nádhernej rodiny,
ktorá aj vďaka rodičom mala tie
sviatky vždy odjakživa krásne. Ale
tiež aj preto, že mám pocit, že aj
tie najtvrdšie srdcia niektorých
ľudí pookrejú a sú dobrí a láskaví
a to sa mi naozaj páči. Lenže
pre mňa je to čas Vianočných
koncertov, väčšinou dva denne,
takže ja lietam a prebudím sa až
toho 24. decembra. No zase si
nechávam vianočný stromček až
do februára, radšej, aby som si to
užila. Máme vianočné tradície ...
dostávam pusu pod imelom, 18
rokov od svojho syna a už tri roky
od svojho partnera. Inak vždy
dostanem Vianočnú hviezdu,
otecko vždy robí zemiakový šalát s
rezňami aj s maminkou a tie nikto
nevie urobiť lepšie ako oni dvaja.
A každý štedrý deň chodíme vždy
pred večerou k miestnej kaplnke
v dedinke, kde som sa narodila a
tam si so susedmi prajeme krásne
sviatky. Zapálime si sviečku a je to.
Vždy je to veľmi krásne a ja sa vždy
teším na svoje Vianoce. Dala som
si veľa predsavzatí. Trebárs prvú
vec... som si dala predsavzatie, že
budem mať svätý pondelok. To je,
že mi všetci musia dať svätý pokoj.
Vypínam telefón a budem trošku
oddychovať, pretože si myslím, že
som to tento rok trošku prehnala.

Možno sa Ježiško bude na mňa
trošku hnevať, pretože som bola
„strašne moc“ pracovitá a trošku
by som to mala zmeniť. Pretože,
tak ako spievam v desatoro
božích prikázaniach, že „moc
práce je duše život“, tak ja som si
trošičku tento rok zahryzala.“
Veľmi by nás zaujímalo, či
sa už všetky Vaše sny splnili
alebo či ešte v kútiku Vašej
duše nejaké sú?
„Ja mám veľmi veľa snov, ale
jeden ten najdôležitejší je, aby
som sa naučila trošku oddychovať.
Ja som blázon a strašne rýchlo
bežím... som taká tryskomyš.Vždy
mi to prišlo zábavné, ale tento
rok mám pocit, že by to malo
byť trošku inak, pretože ten život
hrozne rýchlo uteká a je fajn si
ho užiť, nielen pracovať a nie to
len rozdať všade naokolo. Som
najviac dlžná svojej rodine a
proste som sa teraz rozhodla, že
im to všetko vynahradím. Neviem
to teda zabaliť pod stromček,
ale sľúbiť im to viem aj keď
nemám rada príslovie... „Sľubom
nezarmútiš“. Ja naozaj sľubujem,
že budem poslušná a že si pre
nich nájdem viac času a hlavne na
seba. To mám do budúceho roku
takto vymyslené.“
Pani Lucka, nám bolo veľkou
cťou vidieť Váš koncert, vidieť
Vás, osobne sa s Vami stretnúť.
Prajeme Vám prekrásne,
nádherné Vianoce, krásny
Nový rok a nech sa Vám splnia
všetky Vaše zostávajúce sny...
„Ja by som Vám chcela popriať

rovnako veľa zdravia, veľa
šťastia, veľa lásky a veľa Božieho
požehnania a chcem Vám
povedať, že tu u Vás sa narodil
Miňo (Milan Kereš) - choreograf,
ktorý je môj „báječný“ kamarát a
ktorý robí všetky tie úžasné čísla
v „Českoslovenko má talent“.
Na budúci rok spolu chystáme
turné a som veľmi rada, že sem
prišla jeho maminka, že som ju
mohla objať a že som jej mohla
poďakovať. Pretože Miňo je jeden
z najväčších talentov, ktoré som
doteraz zažila. To je asi dobrý
kraj... :)) Ďakujem, bol to úžasný
koncert hlavne vďaka Vám.
Ďakujem, ďakujem!“
Akým je Lucka v skutočnosti
človekom? Za všetko vravia
záverečné slová farára Zbigniewa
Czendlika, ktorý nás príjemne
stráveným večerným koncertom
sprevádzal:
„Milá Lucia! Ja Vám nechcem
ďakovať len za dnešný
zážitok, prekrásny koncert,
ale chcel som Vám poďakovať
za to, že milujete, pomáhate...
básnik Ján Bardiovský hovorí:
„Ponáhľajme sa milovať ľudí,
pretože rýchlo odchádzajú,“...
a ja som vďaka Vám poznal
v
praxi,
čo
skutočne
znamenajú. Ste požehnaním
pre Československý národ a
preto ďakujeme.“
šéfredaktorka
Ľubomíra Rosinská
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Vianoce našich
starých mám

Slovenské Vianoce, na aké si
spomínajú naše staré a prastaré
mamy, sme si 8. decembra
pripomenuli v kultúrnom dome
v prímestskej časti Chyzerovce.
Tradície, ktoré sa dnes dedia z
pokolenia na pokolenie už len
prostredníctvom
slovenských
folklórnych súborov, si pravidelne
každým sviatkom a rôznych
slávností môžeme oživiť aj pri
vystúpeniach
Chyzerovčanov.
Súdržnosť, nezištnosť a láskavosť
ľudí, ktorí v tejto mestskej časti
žijú, sa úročí hojnou účasťou a
úprimným potleskom, aký zožali
aj za to posledné, Mikulášske.
Každý, kto sa zúčastňuje
chyzeroveckých
akcií,
bude
so mnou súhlasiť, že keby sa
usporadúvali z tej istej príležitosti
stokrát, zakaždým budú iné.
To sa potvrdilo nie raz. V tom
poslednom, ktoré bolo venované
adventnému
obdobiu,
sa
spoločne zohrali všetky vekové
kategórie a svojmu divákovi tak
umožnili vidieť Vianočné sviatky
malými radostnými očkami ako
aj očami, ktoré už nejaký ten rôčik
pamätajú. Detské súbory Street
lup a Lupienok, spevácke skupiny
Trnky a Chyzerovčanka sa spolu
zohrali v spoločnom predstavení
a všetkých prítomných tak na pár
chvíľ vtiahli do prežívania Vianoc

Poznávací zájazd
Deň 20. november 2012
bol ako objednaný na pekné
slnečné počasie pre 25 – členný
dobrovoľný „TÍM“ pri ZO – JDS
Zlaté Moravce, ktorý sa stará
o viac ako 400 svojich členov.
Je to vidieť i z toho, že počas
roka sme zorganizovali pre
členov spolu 10 zájazdov. Išlo
hlavne o návštevu kúpalísk
a divadiel, jeden poznávací zájazd
a iné akcie. Zúčastnili sme sa
prehliadky hradu v Leviciach. Je
to úžasný kolos. Pozreli sme si tu
múzeum, kde nás ich pracovníčka
oboznámila s históriou hradu
ako aj interiérom, kde sme
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kedysi. Ako nám autorka scenára
Marika Ďurčeková prezradila,
za tvorbou tohto hodinového
krásneho vystúpenia sa skrýva
veľa hodín driny pri mnohých
každodenných
nácvikoch,
trpezlivosti, je to o vzájomnom
dopĺňaní sa a zohratosti viacerých
ľudí s veľkými srdiečkami.
Simonka Poliaková, ktorá sa na
tvorbe tohto krásneho vystúpenia
spolupodieľala, dodáva, že z
toho vzniklo jedno veľké srdce.
Poďakovanie však patrí viacerým,
predovšetkým
účinkujúcim,
rodičom detí, Občianskemu
združeniu Chyzerovce a mnohým
iných ľuďom, ktorí nezištne so
všetkým pomáhali.
Na záver budem citovať
prítomného primátora Petra
Lednára, ktorý sa vždy medzi
Chyzerovčanmi cíti vynikajúco a
ktorý pri tejto príležitosti na záver
poprial: „Veselé sviatky, spokojné
Vianoce a veľa zdravia, aby sme
sa tu v takomto zložení mohli
stretávať čo najčastejšie, pretože
takéto niečo sa v Moravciach len
tak nevidí. Takéto čosi môžeme
vidieť len v Chyzerovciach, lebo
toto vystúpenie bolo naozaj
geniálne.“
Ľ. Rosinská

mali možnosť vidieť historické
pamiatky z dávnych čias Keltov
ako i našich predkov. Prešli sme
sa slnečnými Levicami, ktoré
po 20-tich rokoch sa zmenili na
nepoznanie. Pekne vybudované
nové námestie, obchody, cesty,
chodníky a trávnaté plochy.
Po ceste domov sme si pozreli
v Novom Tekove malý ranč
s rôznymi zvieratami a celý pekne
vybudovaný areál. Zakúpili sme
si obedy a trochu nálady pri káve
nám pripravil náš harmonikár
pán Partl zo skupiny „Babička“.
Zaspievali si s nami i ostatní hostia
ako aj obsluhujúci personál.
No a neobišli sme ani Tlmače,

povestné svojím vo svete
slávnym veľkým strojárenským
podnikom spred 20 rokov. My
sme však nenavštívili podnik
ale Lipník – Tlmače, kde sme
si prezreli pekné sídlisko aj
s rodinnými domami, ale hlavným
cieľom našej cesty bola návšteva
novopostaveného
kostolíka,
ktorý bol slávnostne práve pred
dvoma týždňami otvorený. Vďaka
ľuďom, ktorí nám boli ochotní
otvoriť kostolík, sme si zaspievali
dve náboženské piesne spojené
s modlitbou a vďakou, že sa
konečne Lipničania dočkali tohto
kostolíka. Mali sme skutočne
pekný duchovný zážitok z tejto

prehliadky.
No a tí, ktorí ešte neboli
v Kozárovciach, mali po ceste
možnosť si pozrieť pekne
vybudované moderné námestie
s krásnym kultúrnym domom
a upraveným areálom. A tak
sme šťastne došli domov. Za
tento skutočne vydarený zájazd
pre výbor, úsekové dôverníčky
a 13-člennú spevácku skupinu
„Babička“, ktorý nám pripravila
naša
predsedníčka
pani
Páleníková, jej patrí srdečná
vďaka.
25 členný TÍM
ZO – JDS
Zlaté Moravce
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Darcovia krvi
ocenení Janského
plaketami
V pondelok 10. decembra
sa obradná miestnosť v MSKŠ
zaplnila ľuďmi, ktorí patria do
radov dobrovoľných darcov krvi
pri príležitosti odovzdávania
plakiet prof. MUDr. Jana Janského
zástupcami
Slovenského
červeného
kríža.
Úvodom
predviedli
pekný
program
žiaci Základnej umeleckej školy
v Zlatých Moravciach, ktorí ukázali
svoj talent prameniaci zo zžitia sa
s hudbou.
Pred samotným odovzdávaním
Plakiet (bronzová – 10 odberov,
strieborná – 20 odberov, zlatá
– ženy 30 a muži 40 odberov,
diamantová – ženy 60 a muži
80 odberov) sa pristúpilo
k privítaniu primátora mesta
Zlaté Moravce Ing. Petra Lednára
CSc., predsedníčky ÚzS SČK
Ing. Edity Spišiakovej, riaditeľa
krajskej pobočky VšZP v Nitre
Ing. Norberta Kročana, hlavného
odborníka pre marketing VšZP
v Nitre Ing. Terézie Gambošovej
a predsedníčky miestneho spolku
SČK v Zlatých Moravciach Viery

Rakovskej. Následne predniesol
svoj príhovor primátor Peter
Lednár, ktorého úvod hovorí sám
za seba: „Vážené darkyne, darcovia,
vážení hostia!
Na pôde nášho mesta v
obradnej sieni sa stretávajú
občania pri rôznych významných
udalostiach a jubileách, ale aj pri
príležitostiach ako je tá dnešná,
keď ste od zástupcov Slovenského
červeného
kríža
prevzali
ocenenia v podobe plakiet za
bezpríspevkové darcovstvo krvi.
Som rád, že vás tu môžem osobne
privítať a vyjadriť vám svoj obdiv,
úctu i vďaku.”
Bronzovú Janského plaketu získali:
Ing. Vladimír Bandúr (Nemčiňany),
Milan Biely (Jedľové Kostoľany),
Peter Budáč (Zlaté Moravce), Eva
Cigáňová (Topoľčianky), Dušan
Fűle (Červený Hrádok), Mgr. Eva
Furdová (Žitavany), Zita Ivanková
(Beladice), Ing. Eva Koprdová
(Tesárske Mlyňany), Ján Košút
(Zlaté Moravce), Viera LukáčováLevasovská (Jedľové Kostoľany),
Jozef Martauz (Topoľčianky), Juraj
Mesko (Topoľčianky), Vladimír
Műller (Zlaté Moravce), Maroš
Olexa (Sľažany), Štefan Paulov
(Topoľčianky), Tomáš Pichňa
(Nevidzany),
Ján
Solčiansky
(Sľažany),
Simona
Šabíková

POZVÁNKY
n Výstava vianočných dekorácií, zdobenia vianočných
stromčekov a interiéru “VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE” prebieha
od 23.11. – 24.12. na 1. poschodí obchodného domu
TeKOV.
n Od 3. 12. sa v priestoroch Mestského múzea
usporadúva výstava na tému Vianočné zvyky v Zlatých
Moravciach.
n Predaj živých rýb a vianočných čiernych borovíc
(10-13 €) od 15.12. v Jelenci a od 18.12. v Zlatých
Moravciach pri trhovisku.
n Vianočné trhy sa uskutočnia na Námestí A. Hlinku
dňa 18. - 19. decembra vo forme prezentácie vlastných
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(Slepčany), Viera Švecová (Zlaté
Moravce), Ladislav Greguš (Zlaté
Moravce), Ing. Andrea Havetová
( Zlaté Moravce), Karol Pajerský
(Zlaté Moravce), Alica Pechová
(Zlaté Moravce), Marián Solár
(Zlaté Moravce), Ľuboš Ďatko
(Tekovské Nemce), Peter Gánovský
(Jelenec), Ivan Šabík (Nová Ves nad
Žitavou).
Striebornú Janského plaketu
získali:
Juraj Balúch (Topoľčianky), Anton

Gregor (Beladice), Jana Križanová
(Zlaté Moravce), Igor Lenárt
(Zlaté Moravce), Branislav Masár
(Tekovské Nemce), Miroslav Masár
(Zlaté Moravce), Róbert Molnár
(Zlaté Moravce), Maroš Orihel
(Zlaté Moravce), Peter Pavkov
(Skýcov), Peter Psota (Obyce),
Peter Šabo (Zlaté Moravce), Oľga
Valušková (Zlaté Moravce), Ing.
Jozef Záhorský (Tesárske Mlyňany),
Ján Adamec (Veľké Vozokany),

Jozef Cabaj (Machulince), Juraj
Šoóš (Zlaté Moravce), Lukáš
Valkovič (Zlaté Moravce).
Zlatú Janského plaketu získali:
Jozef Behula (Tesárske Mlyňany),
Pavol Čepček (Zlaté Moravce),
Jozef Drobný (Čierne Kľačany), Ivan
Fábry (Beladice), Viera Gogorová
(Zlaté Moravce), Milan Havetta
(Čierne Kľačany), Marian Chlup
(Tesárske Mlyňany), Otília Krpalová
(Topoľčianky), Marek Paukov
(Žitavany), Peter Škula (Hosťovce),
Jozef Urban (Zlaté Moravce),
Zuzana Zrastáková (Topoľčianky),
Lýdia Augustínová (Topoľčianky),
Július Drgoňa (Zlaté Moravce), Ing.
Milan Krigovský (Skýcov).
Diamantovú Janského plaketu
získal: Pavel Holeček (Sľažany)
Všetkým dodatočne gratulujeme
a túto významnú udalosť uzavrú
slová z príhovoru primátora v znení:
„Patríte k tým bezpríspevkovým
darcom, ktorí sú príkladom pre
svojich spoluobčanov.
Váš
nesebecký, humánny čin je
posolstvom okoliu a zároveň
apelom pre generáciu našich
detí, lebo potreba darovať krv je a
zostane aktuálnou. Práve v tom
je veľkosť vašich činov“.
Mária Petrovičová

vianočných výrobkov žiakmi ZŠ,
s
možnosťou
občerstvenia
v
predajnom stánku.
n Oslávme spolu Silvestra a Nový rok
2013 s ohňostrojom - od 23.30 h do 0.30 h na
Námestí A. Hlinku!
n Pozývame Vás na III. ročník Spoločenského
plesu, ktorý sa uskutoční dňa 2.2.2013 v priestoroch
Hotela ViOn. O zábavu sa celú noc bude starať DJ Fero
Kabát. Cena vstupenky: 25 €/osoba, účasť v pároch nie je
povinná. V cene vstupenky je zahrnutá slávnostná večera,
prípitok, nealko nápoje, káva, víno. Predaj vstupeniek Repro Mix, do 28.12. 2012.
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Program
Kina Tekov
18. – 19. 12. Niet pokoja pre
bezbožných, SPA
S. Trinidad, skorumpovaný
policajt, pije dlho do noci. Keď
mu v prázdnom nočnom klube
odmietnu viac naliať Santos zabije
majiteľa podniku, barmanku
i personál. Akonáhle zistí, že na
mieste bol svedok, ktorý unikol,
vydáva sa ho nájsť a odstrániť
nepohodlného.
Ut., st.: 17.00, vstupné 2,20 €, MN
do15 r.
21. – 22. – 23. 12. Pinochio
3000, USA
Tento vtipný animovaný príbeh
sleduje dobrodružstvá malého
robota, ktorý netúži po ničom
inom, než sa stať skutočným
chlapcom. Kým získa srdce a stane
sa človekom, musí sa naučiť
rozoznať dobro a zlo.
Pi., so., ne.: 17.00, vstupné 2 €, MP.
27. 12. Lišiak Renart, LUX
Táto humorná animovaná
rozprávka
nám
vyrozpráva
dobrodružný príbeh mazaného
lišiaka Renarta. Tento bláznivý
lišiak sa vydáva na ďalekú cestu
za pokladom, o ktorom je
presvedčený, že určite existuje
a samozrejme čaká len na neho.
Na ceste zažíva neskutočné
dobrodružstvá
a
veľké
prekvapenia.
Št.: 17.00, vstupné 2 €, MP.
28. – 29. – 30. 12.
Snehulienka, USA
Výpravná vtipná adaptácia
svetoznámej rozprávky vás úplne
dostane a prinesie vám príjemný
zážitok. Po záhadnom zmiznutí
milovaného kráľa sa vlády nad
krajinou zmocní jeho bezcitná
manželka. Snehulienka pred
jej zlobou ujde do temného
lesa. Tam sa s pomocou
srdečných trpaslíkov vrhne do
boja o záchranu chátrajúceho
kráľovstva.
Začne
taktiež
bojovať aj o lásku šarmantného
a bohatého princa Alcotta.
Pi., so., ne.: 17.00, vstupné 2,30 €,
MN do 12 r.
http://kinotekov.webs.com/
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Informácia o
podnájme voľných
nebytových
priestorov
Záhradnícke služby mesta,
m. p. Zlaté Moravce, ako
nájomca priestorov určených na
podnájom, na základe § 9a ods.
9 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v nadväznosti na
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a Zásady
hospodárenia
s
majetkom
mesta poskytne do priameho
podnájmu nebytové priestory
v Dome služieb na poschodí
Sládkovičovej ul. č. 1, Zlaté
Moravce 85 m² - obchodné
priestory /kancelárie a sklad/, 20
m² - obchodné priestory,
nebytové priestory v budove
SOV, na prízemí Duklianskej
ul. č. 2/A, Zlaté Moravce 184,8
m² - obchodné priestory,
nebytový priestor v budove
SOV, na poschodí Duklianskej
ul. č. 2/A, Zlaté Moravce 84,84
m² - obchodné priestory,
nebytové priestory v budove
SOV, na prízemí Duklianskej

Mesto Zlaté Moravce
vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade s § 5 z. č.
552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vypisuje
výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa Materskej školy,
Parková 2, Zlaté Moravce – Prílepy.
Kvalifikačné predpoklady, iné
kritériá a požiadavky:
- vzdelanie podľa zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné
predpoklady
a
osobitné kvalifikačné požiadavky
pre
jednotlivé
kategórie

ul. č. 2/B, Zlaté Moravce 21,28
m² - obchodné priestory,
nebytové priestory v budove
SOV, na poschodí Duklianskej
ul. č. 2/B, Zlaté Moravce 54 m² kancelárske priestory,
35 m² - kancelárske priestory,
35 m² - kancelárske priestory,
45,89 m² - obchodné priestory, 18
m² - skladový priestor,
nebytové
priestory
na
Viničnej ul. č. 1, Zlaté Moravce
16,30 m² a 11,90 m² - kancelárske
priestory, 97,90 m² - dielňa.
Minimálna
cena
za
podnájom
nebytových
priestorov určená v súlade
so zákonom č. 116/1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších
predpisov,
zákonom
č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta
platnými od 01.01.2005 34,- €/m²
ročne - obchodné priestory
(kancelárie), 17,- €/m² ročne
- priestory využívané ako
sklad.
Predpokladaná
doba
podnájmu: Doba určitá.
Ostatné
podmienky
podnájmu V cene podnájmu nie
je zahrnutá spotreba elektrickej
energie, vykurovanie, vodné +

stočné a odvoz odpadu.
Podmienky
predloženia
cenovej ponuky:
Záhradnícke služby mesta,
m. p. Zlaté Moravce, ako
nájomca, stanovuje lehotu na
doručenie návrhov nájomných
zmlúv rešpektujúcich uvedené
podmienky
pre
záujemcov
o podnájom uvedeného majetku
Mesta Zlaté Moravce do 21. 12.
2012, najneskôr do 10.00
hod., a to do kancelárie
Záhradníckych
služieb
mesta, m. p. Zlaté Moravce,
Sládkovičova ul. č. 1, 953 01
Zlaté Moravce, na poschodí v
Dome služieb.
Návrhy podnájomných zmlúv
obsahujúce najmä konkrétny účel
podnájmu a konkrétnu výšku
nájomného je potrebné doručiť
v určenom termíne v písomnej
forme v zalepenej obálke
označenej heslom „Podnájom
– ZsM/2012 – Neotvárať!“ na
Záhradnícke služby mesta, m.
p. Zlaté Moravce, Sládkovičova
ul. č. 1 , 953 01 Zlaté Moravce
(rozhodujúci je čas prijatia
obálky do dňa 21.12. 2012 do
10.00 hod. Informácie na tel. č.
037/6421145.
Marian Tomajko - riaditeľ
ZSM

pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
minimálne 5 rokov praxe,
organizačné
a
riadiace
schopnosti, znalosť príslušnej
školskej legislatívy, bezúhonnosť
Požadované doklady: prihláška
do
výberového
konania,
overené doklady o získaní
požadovaného vzdelania, doklad
o dĺžke pedagogickej praxe,
profesijný životopis (vrátane
písomného a telefonického
kontaktu),
aktuálny výpis
z registra trestov ( nie starší ako 3
mesiace), návrh koncepcie rozvoja
materskej školy, súhlas uchádzača
na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania (
podľa zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov)
Prihlášku
do
výberového
konania
s
požadovanými
dokladmi doručte v uzatvorenej
obálke s nápisom „Výberové

konanie MŠ Prílepy – neotvárať!“
do 17.12.2012 14.00 h, na adresu:
Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1.mája 2,
953 01 Zlaté Moravce.
Termín a miesto výberového
konania bude oznámený písomne
v zmysle platnej legislatívy
každému uchádzačovi, ktorý
splnil požadované náležitosti.
Ing. Peter Lednár, CSc.primátor
mesta

Predaj, kúpa
n Predám 1000-l nádrže na vodu.
Kontakt: 0904 158 259
12/072/2012/PČ, 12/051/2012-185/DZ

n Ubytovanie vašich domácich
miláčikov, vonkajšie a vnútorné
voliéry – PSÍ HOTEL
Kontakt: 0904 158 259
12/073/2012/PČ, 12/052/2012-186/DZ

n Predám 50-l sklenené fľaše
s kovovým košom.
Kontakt: 0904 158 259
12/074/2012/PČ, 12/053/2012-187/DZ
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Miestnosť plnú detí vystriedali jubilanti
Ôsmy decembrový deň sa
stal významným pre viacerých
rodičov, ktorí sa podpísali do
Pamätnej knihy z príležitosti
privítania ich detí do života. Deti
boli predstavené primátorovi
mesta Zlaté Moravce Petrovi
Lednárovi, ktorý im pogratuloval
a odovzdal okrem kvetu aj
malý darček spolu s finančným
príspevkom. Na slávnostný obrad,
ktorý sa konal v popoludňajších
hodinách v obradnej miestnosti
MSKŠ, boli pozvané nasledujúce
deti:
Galina Balážová, Chanel Bandová,
Daniel Bánsky, Karin Ficová, Adam
Gavliak, Nikola Grznárová, Diana
Hudecová, Denis Laktiš, Igor Lavu,
Sebastián Lukáč, Boris Mihalik,
Soňa Páleníková, Ingrid Rafaelová,

Adela Salini, Simona Sperková,
Kevin Stojka, Natália Stojková,
Maximilián Šútor, Kristína Tonková,
Simon Vadkerti, Adam Valkovič,
Lívia Vedejová, Adam Vida.
O príjemnú, až dojímavú
atmosféru sa postarali krásne
sprievodné slová a spev, ktoré sa
stali už neoddeliteľnou súčasťou
tohto aktu.
Po privítaní detí nasledovalo
uvedenie jubilantov do miestnosti
a ich privítanie primátorom,
ktorého
príhovor
viacerých
jubilantov rozľútostil. Po zapísaní
do Pamätnej knihy sa pristúpilo
k odovzdaniu kvetu a darčekov,
vrátane
toho
finančného,
primátorom spolu s prianím
pevného zdravia. Na slávnostný

obrad boli pozvaní nasledovní
jubilanti:
Mária
Kováčová,
Zuzana
Melišková, Ľudovít Elíz, Anna
Galovičová, Michal Horný, Vilma
Horváthová, Mária Prelovská,
Emília
Šmirinová,
Hedviga
Turčanová,
Helena
Herková,
Helena
Truchlíková,
Mária
Hermanová, Štefan Pánik, Štefan
Solár, Ondrej Brunclík, Klára
Fabišová, Vlasta Višňovská, Mária
Jakabová, Františka Beberová,
Pavlína
Duchoňová,
Mária
Bednárová,
Emília
Čikelová,
Alžbeta Šurdová.
Všetkým aj my želáme veľa
zdravia,
lásky
a
krásnych,
plnohodnotných dní.
M. Petrovičová

Pohotovosť
lekární
V dňoch 17. – 23. 12. Lekáreň
Dr. MAX, HM Tesco, Hviezdoslavova 3, počas pracovných
dní v čase od 8.00 do 21.00 h,
víkend od 8.00 do 20.00 h.
V pondelok 24.12. Lekáreň
U ŠKORPIÓNA, Bernolákova
24, v čase od 8.00 do 20.00 h.
V utorok 25.12. Lekáreň IRIS, Nám.
A. Hlinku č. 28, v čase od 8.00 do
20.00 h. V stredu 26.12. Lekáreň
OLIVA, Bernolákova 5, v čase od
8.00 do 20.00 h.
V dňoch 27. – 31. 12. Lekáreň
U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24,
v pracovné dni od 7.00 do 21.00 h,
víkend v čase od 8.00 do 20.00 h.
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Spomienka
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Hoci si odišiel
a nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 23. decembra uplynie
15 rokov odvtedy, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec

František Čulák
Všetci, čo ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

Spoločenská
kronika
Narodili sa
8. 11. Fabián Banda, (N) Nitra
12. 11. Ingrid Rafaelová, (N) Nitra
14. 11. Sandra Rafaelová, (N)
Nitra
20. 11. Adela Schvarcová, (N)
Nitra
29. 11. Teodor Filipčík, (N) Levice
Povedali si áno
24. 11. Roman Hrmo, Lovča
a Lenka Gábrišová, Tesárske
Mlyňany
Jubilanti
4. 12. Emília Čikelová, Zlaté
Moravce, 80 r.
10. 12. Mária Bednárová, Zlaté
Moravce, 80 r.
10. 12. Alžbeta Šurdová, Zlaté
Moravce, 80 r.
19. 12. Pavlína Duchoňová, Zlaté
Moravce, 85 r.
19. 12. Mária Jakabová, Zlaté
Moravce, 90 r.
29. 12. Františka Beberová, Zlaté
Moravce, 85 r.
Opustili nás
22. 11. Gabriel Solčianky, 1936,
Tesárske Mlyňany
22. 11. Rozália Káčerová, 1942,
Martin nad Žitavou
25. 11. Šimon Kršiak, 1926, Zlaté
Moravce
25. 11. Anna Levická, 1930,
Tesárske Mlyňany
26. 11. Štefan Šutka, 1936,
Tesárske Mlyňany
29. 11. Karol Gábriš, 1932,
Tesárske Mlyňany
30. 11. Karol Pinter, 1950,
Žitavany
30. 11. Mária Žiaková, 1930,
Žitavany
2. 12. Mária Rumanková, 1929,
Sľažany
2. 12. Helena Chrenová, 1936,
Žitavany
3. 12. Vladimír Lízal, 1933, Vieska
nad Žitavou
6. 12. Vojtech Gregor, 1929, Zlaté
Moravce
7. 12. Jozef Valkovič, 1941, Malé
Vozokany
10. 12. Júlia Furdová, 1922,
Vráble
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Rozprávkový koč s nádychom
Vianoc
„V okne kvitnú kvety z ľadu,
tešíme sa na koledu. Krátky
deň a dlhá noc, už je blízko do
Vianoc.“
Pre svoju štedrosť a súcit s
chudobnými patrí Mikuláš k
najobľúbenejším svätým.
Málokto však vie, že sa stal
patrónom námorníkov, rybárov,
vôd, mostov, ale i šťastného
manželstva.
Pripomíname si ho každoročne
6. decembra už niekoľko storočí
(zmienky siahajú do trinásteho až
dvanásteho storočia). Aj mesto
Zlaté Moravce si znovu pripravilo
na Námestí A. Hlinku milý
kultúrny program s Mikulášom,
čertom a nechýbal ani anjelik,
ktorí svorne za básničky a pekné
úsmevy urobili radosť rozdaním
sladkostí tým najmenším. Tú
správnu Mikulášsku atmosféru
dotvorili
husto
padajúce
snehové vločky a záprah bielych
koní s kočom ako z rozprávky.
Na Slovensku sa k svätému
Mikulášovi
navzájom
obdarúvame
sladkými
pokušeniami,
ktoré
si
nachádzame
väčšinou
vo
vyčistených „čižmičkách“ a vraj
len tí, ktorí si to zaslúžili za to, že
boli dobrí.
Ja osobne, aj keď som už „veľká“,
verím nielen v svätého Mikuláša,

Ježiška a v Boha, ale som aj toho
názoru, že ľudia nie sú zlí. Len
občas podľahnú okolnostiam,
pre ktoré sa rozhodnú nevnímať
svet srdcom. Pomôžme si preto
navzájom a zajtra obdarujme
hoci len úsmevom každého,
koho stretneme a pozorujte,
čo sa bude diať... Tak ako násilie
plodí len násilie a zlo sa len
zlom opláca, láska robí zázraky
a zaslúži si ju každý jeden z nás.
Pretože schybiť je ľudské a na to,
aby si ľudia navzájom odpúšťali
a svoje srdiečka otvárali, nie je
liekom pomsta, ani trest, ale milý
úsmev a pohladenie.
Z príležitosti blížiacich sa
Vianočných
sviatkov
patrí
všetkým, no najmä tým, na
ktorých si nemal kto spomenúť,
pre tých, ktorí vraj neposlúchali a
pre tých, na ktorých sa zabudlo,
tento milý citát, ktorého

autorom je B. Brecht: „Láska
je prianie niečo dávať a nie
dostávať. Láska je umenie
produkovať niečo s pomocou
toho druhého. K tomu je
potrebné, aby si ťa ten druhý
vážil a aby ti bol naklonený. A
to je možné dosiahnuť vždy.“
Snáď ho len trošku doplním...
možno veľakrát stačí ponížiť svoje
očakávania, obdarovať nezištne
a milovať bezpodmienečne.
Potom sa iste všetko vráti späť,
len možno z iného smeru a v inej
forme.
Ľ. Rosinská

Redakcia Tekovských novín a webového
portálu www.zlatemoravce.info
praje všetkým krásne
predvianočné obdobie, pokojné
Vianoce a Nový rok splnených prianí a snov.
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