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Vážení spoluobčania,
susedia, priatelia,
Zima robí čáry-máry,
december je v kalendári.
Kým šiesteho narátaš,
zavíta k nám Mikuláš.
Na druhú adventnú nedeľu šiesteho decembra sme rozsvietením Vianočného stromčeka na Námestí A.
Hlinku spoločne privítali Mikuláša
a s jeho príchodom aj blížiace sa
najkrajšie sviatky v roku.
Úvodné slovo patrilo programovej manažérke Klaudii Ivanovičovej,
ktorá všetkých zvedavcov srdečne
privítala, oboznámila deti s priebehom stretnutia s Mikulášom a všetkých pozvala na rozprávku do nášho
nového kina v Mestskom stredisku
kultúry a športu.
Za pomoci zamestnancov kultúry
a Mestskej polície, ktorá dohliadala
na pokojný priebeh celého podujatia, deti po jednom pristupovali k Mikulášovi, aby mu zarecitovali
peknú báseň alebo zaspievali pieseň, za čo si každé vyslúžilo sladkú
maškrtu.
Prítomným sa prihovorila aj zástupkyňa primátora Marta Balážová, ktorá všetkým popriala pokoj
v duši, sviatky plné lásky, pohody
a porozumenia.
šéfredaktorka
Ľubomíra Rosinská

blíži sa čarovný čas Vianoc, čas keď si ľudia sadajú k spoločnému stolu, aby si prejavili vzájomnú lásku a úctu.
Spoločne prežité chvíle pohody, radosti a odpúšťania sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme priať.
Adventný čas v nás vyvoláva príjemné pocity, s ktorými sa chceme podeliť so svojimi blízkymi a drahými. A preto
nám všetkým prajem možnosť vychutnať si tento čas plnými dúškami a pokúsiť sa ho uchovať v našich srdciach.
Vianočné sviatky sú príležitosťou uvedomiť si, ako sa navzájom veľmi potrebujeme, že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života.
Vianoce sú symbolom milosrdenstva, empatie, pomoci, sú symbolom lásky, dobroty a prajnosti.
Želám Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, želám Vám, aby sa splnili Vaše priania, očakávania
a predsavzatia.
S úctou
MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora

O zníženie poplatku za komunálne odpady občanom
nad 62 rokov netreba žiadať
Mesto Zlaté Moravce oznamuje občanom, že v roku 2016 poskytne zníženie poplatku za komunálne odpady poplatníkom, ktorí k 1. januáru dovŕšia 62 rokov vo výške 25 %. Zníženie poplatku bude poskytnuté bez
žiadosti poplatníka na základe podkladov z evidencie obyvateľstva.

Vyjadrenie k daniam z nehnuteľnosti
Vážení občania,
dňa 19.11.2015 bolo na Mestskom
zastupiteľstve schválené zvýšenie
sadzieb dane z nehnuteľnosti.
Dôvodom predloženia tohto
návrhu bola skutočnosť, že daň
z nehnuteľností sa v rokoch 20052011 nezvyšovala a nebola zohľadnená ani každoročná inflácia. Pri
stanovení sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2012 bol navrhnutý
model každoročného postupného
zvyšovania dane, od roku 2012 sa
daň zvýšila o 5 % a od roku 2013
sa zvýšila o 7,5 %. Od roku 2013 do

2015 daň zostala na nezmenenej
Zvýšenie daní poslanci Mestského
úrovni.
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
schválili pod podmienkou, že poloNižšie (viď. tabuľku) Vám ponú- vica sumy z navýšených daní bude
kam porovnanie sadzieb s okoli- použitá v budúcom roku na rekontými mestami, kde máte možnosť štrukciu, alebo na opravu a údržbu
vidieť, že Zlaté Moravce má dlho- chodníkov a miestnych komunikácií
dobo najnižšie sadzby všetkých v našom meste.
miestnych daní. Z tejto tabuľky je
Musím zároveň uviesť, že každé
zrejmé, že aj napriek zvýšeniu tejto mesto v SR je povinné do roku 2024
dani v roku 2016, bude mať Mesto zosúladiť sadzbu dane z nehnuZlaté Moravce v porovnaní s ostat- teľnosti podnikateľského objektu
nými mestami v tabuľke daň v naj- a rodinného domu tak, aby ročná
nižšej sadzbe.
sadzba dane zo stavieb nepresahovala 10-násobok najnižšej ročnej sadzby určenej správcom dane
Prehľad sadzieb miestnych daní 2015 - okolité okresné mestá
vo VZN, pričom túto podmienku
daň z nehnuteľností
daň za psa
poplatok
rodinný dom
byt
garáž podnik.objekt rodinný dom
byt
KO/rok
spĺňa v predmetnej tabuľke zatiaľ
Zlaté Moravce 2015
0,149
0,149
0,636
2,050
6,00
35,00
17,00
len mesto Levice a Nové Zámky.
Zlaté Moravce 2016
0,171
0,171
0,731
2,337
6,00
35,00
17,00
Vráble
0,191
0,191
0,711
2,711
7,00
33,00
19,96
Z uvedeného vyplýva, že Mesto
Partizánske
0,182
0,161
0,672
2,670
10,00
34,00
20,44
Levice
0,307
0,307
0,753
3,070
11,00
36,00
25,00
Zlaté Moravce sa skôr či neskôr
Žiar nad Hronom
0,232
0,199
0,663
4,400
8,00
33,00
Topoľčany
0,205
0,137
0,780
2,500
12,00
34,00
24,00
bude musieť s touto povinnosťou
Nové Zámky
0,235
0,170
0,700
2,350
6,63
36,51
22,99
vysporiadať.
Hlohovec
0,230
0,230
1,000
2,586
6,63
39,83
25,18
Galanta
0,230
0,230
0,697
2,290
15,00
43,00
19,96
Pokiaľ rozhodnutie bude v mojich

rukách, zabezpečím a urobím všetko preto, aby tieto prostriedky boli
použité v súlade so schváleným
návrhom.
Lepšie služby pre občanov nášho
mesta sa však budem snažiť zabezpečiť najmä šetrením finančných
prostriedkov a zefektívnením chodu mestského úradu a mestských
podnikov. O konkrétnych krokoch
budem občanov informovať potom, ako bude schválený rozpočet.
Viem, že poslanci pristúpili k tomuto nepopulárnemu kroku s najlepším vedomím a zodpovednosťou,
pretože im záleží na tom, aby sa
naše mesto postavilo na nohy, aby
sa zveľaďovalo a prosperovalo. Verím, že spoločnými silami sa nám
všetky tieto predsavzatia podarí
v budúcnosti naplniť.
MVDr. Marta Balážová
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Firma Blachotrapez obdarovala škôlkárov reflexnými vestami
Dňa 19. novembra 2015 navštívili
naše mesto zástupcovia obchodnej spoločnosti Blachotrapez, aby
v rámci svojej marketingovej kampane venovali pre materské školy v Zlatých Moravciach reflexné
vesty.
Spolu s prednostom MsÚ Ma
riánom Takáčom, vedúcim Organizačného oddelenia Marekom
Hortvátom a príslušníkmi Mestskej polície odovzdali tento dar

TEKOVSKÉ NOVINY

Materskej škôlke na Kalinčiakovej
ulici, v prítomnosti zástupkyne
Evy Kutišovej, učiteliek a najstarších škôlkárov, ktorí sa im odmenili
krásnou jesennou piesňou.
Pre lepšiu viditeľnosť na cestách
je vhodné používať reflexné oblečenie, vesty alebo prvky na oblečení. Preto si spoločnosť v spolupráci
s obcami, ktoré sú zriaďovateľmi
škôlok a základných škôl, pripravila v súčasnosti projekt “BUĎ

VIDENÝ”.
V rámci uvedeného projektu
chce spoločnosť Blachotrapez aktívnou formou prispieť k zvýšeniu
bezpečnosti detí na cestách a deťom rozdáva reflexné vestičky, aby
boli na cestách viditeľné.
Keďže má zriadenú pobočku,
svoje predajné miesto aj v meste Zlaté Moravce (Továrenská
ul.), vzišla zo strany spoločnosti iniciatíva zaradiť do projektu aj

naše mesto, za čo im patrí veľké
poďakovanie.
Spoločnosť Blachotrapez
s.r.o. pôsobí na Slovensku, ako
obchodná spoločnosť už niekoľko
rokov. Na Slovensku má obchodné zastúpenie v 35. mestách a obciach a viac ako 150 partnerov vo
veľkoobchode.
http://www.blachotrapez.eu/sk
Ľubomíra Rosinská
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Vznikol prvý oficiálne registrovaný
poslanecký klub poslancov MsZ
v Zlatých Moravciach
Na základe schváleného uznesenia vydalo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v súlade
so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zásady pre
vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov MsZ
v Zlatých Moravciach“.
Účelom týchto zásad je úprava
podmienok vytvárania a činností
poslaneckých klubov, najmä vznik
poslaneckého klubu, členstvo poslanca v poslaneckom klube, zastupovanie poslaneckého klubu navonok, zabezpečenie podmienok pre
činnosť poslaneckého klubu.
Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie
politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej
iniciatívy. Poslanecký klub musí mať
najmenej 5 členov.
Dňa 28. októbra bol oficiálne registrovaný Klub nezávislých poslancov mesta Zlaté Moravce, ktorý tvorí 5 zakladajúcich členov:
n Roman Šíra – predseda
n Marek Holub – podpredseda
n Denisa Uhrinová

n Pavel Dvonč
n Michal Cimmermann
Programové vyhlásenie Klubu nezávislých poslancov mesta Zlaté Moravce vychádza zo
skutočnosti, že podmienky, v ktorých obyvatelia mesta žijú a pracujú, nie sú len ich osobnou vecou
alebo zodpovednosťou ich blízkych a rodín, ale aj vecou verejnou.
Cieľom tohto vyhlásenia je stanoviť priority rozvoja mesta Zlaté Moravce pre súčasné volebné
obdobie. Predmetný materiál je
pre členov klubu záväzný, ako aj
inšpiratívny a otvorený pre rozšírenie i aktuálne doplnenie. Skladá
sa z nasledujúcich dvanástich
bodov:
1. Prijať opatrenia na vyhlasovanie konkurzov a výberových konaní
v zmysle zásad Fair-play v samospráve na zamestnancov, vedúcich zamestnancov, štatutárnych
zástupcov, funkcionárov, zamestnancov a vedúcich zamestnancov
v právnických osobách v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
mesta Zlaté Moravce
2. Podporenie procesu prenájmu
Župného domu len za podmienky umiestnenia mestského úradu

mesta Zlaté Moravce v budove
Župného domu
3. Revitalizácia mestského parku
s amfiteátrom v 3 etapách:
n etapa - vybudovanie oddychovej zóny pre širokú verejnosť
v priestoroch amfiteátra (výstavba
centrálneho detského ihriska s cvičiacimi strojmi pre seniorov)
n etapa - vybudovanie in-lineovej dráhy pre korčuliarov v priestoroch parku
n etapa - revitalizácia mestskej
zelene v mestskom parku
4. Odpolitizovanie mestských Tekovských novín
5. Zahájenie procesu prípravy pre
individuálnu bytovú výstavbu a výstavbu nájomných sociálnych bytov na pozemkoch mesta na účel
bývania pre mladých a sociálne slabé rodiny
6. Dostavba areálu hokejbalového ihriska v meste Zlaté Moravce
v priestoroch ZŠ na Robotníckej ul.
7. Výstavba multifunkčného ihriska v mestskej časti Prílepy

8. Revitalizácia školského ihriska v ZŠ na Mojmírovej ul. s cieľom
sprístupnenia športovísk širokej verejnosti na realizáciu športových
aktivít
9. Zahájenie procesu komplexnej
rekonštrukcie mestského trhoviska
10. Zahájenie procesu zastrešenia
a ohradenia priestorov určených
pre smetné nádoby na sídlisku
11. Každoročne navýšenie finančných prostriedkov na opravu
miestnych komunikácií a chodníkov v správe mesta Zlaté Moravce
12. Poskytovanie adekvátnych
služieb pre platcov dane za psa
v podobe nákupu a distribúcie
vrecúšok na psie exkrementy, nákup a osadenie odpadových košov
a zriadenie mestských výbehových
plôch určených na venčenie.
informácie spracovala
Ľ. Rosinská

Rokovanie za prítomnosti prezidenta, predsedu parlamentu a ministra školstva
V dňoch 26. - 27. novembra 2015
sa konal na Štrbskom plese 7. zjazd
OPŠaV na Slovensku. Za okres Zlaté
Moravce a Nitra sa zúčastnili tohto
snemu Klaudia Ivanovičová (predsedníčka OZ PŠaV za materské školy, okres ZM), Pavol Mada a Jolana
Molnárová. Na zjazde boli prerokované najpálčivejšie problémy
fungovania školstva, boli zobraté
na vedomie požiadavky zástupcov
pedagógov a prijali sa nové dokumenty, ktoré by v budúcnosti mali
viesť ku skvalitneniu a pozdvihnutiu procesu vzdelávania na vyššiu
úroveň. Na tomto zasadnutí boli
zvolení: Pavol Ondek za predsedu
OZ PŠaV na Slovensku, František
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Šáry za podpredsedu Zväzu a zároveň za predsedu Združenia za
základné školstvo, Iveta Majerová
za podpredsedu Zväzu a predsedu
za Združenie stredného školstva
a Miroslav Haban za podpredsedu
Zväzu a predsedu Združenia vysokých škôl.
Snemu sa zúčastnili aj zahraniční
hostia z Maďarska, Bulharska, Česka
a Poľska, ako aj naši čelní predstavitelia - prezident SR Andrej Kiska, minister školstva Juraj Draxler a predseda NR SR Peter Pellegríny.
Spracovala
Ľ. Rosinská, informácie
poskytla Klaudia Ivanovičová

TEKOVSKÉ NOVINY

Zachránil mnoho ľudských životov
Dobrý skutok pre
záchranu života
druhých Primátorská

kvapka krvi
Druhého decembra sa v priestoroch Mestského strediska kultúry
a športu konalo tradičné podujatie
pod názvom Primátorská kvapka krvi, pod ktorej organizáciu sa
podpísala Národná transfúzna
služba v spolupráci s Mestským
úradom a Mestským strediskom kultúry a športu v Zlatých
Moravciach.

V rámci podpory dobrej veci sa
rovnakou tradíciou stáva aj skutočnosť, že o svoju krv sa prišli podeliť
i členovia motorkárskeho klubu
ZUBRY, ktorí sú už neodmysliteľnou súčasťou podujatí v našom
meste nielen na ich spestrenie
a zábavu, ale predovšetkým sú
nápomocní tým, ktorí to potrebujú a ktorí sa z ich prítomnosti
vždy radi potešia.
Každý človek, ktorý rozdá kus
samého seba v akejkoľvek forme,
si zaslúži náš nekonečný obdiv,
vďačnosť a úctu, ako tomu bolo
dnes, keď svoju vzácnu tekutinu,
ktorá v mnohých prípadoch zachránila nejednému z nás život,
prišlo odovzdať 69 darcov a dvaja
po prvýkrát.
V mene tých, ktorým Vaša krv
pomôže zachrániť život alebo prinavrátiť zdravie, Vám ďakujú pracovníci Národnej transfúznej služby v Nitre.
Ľubomíra Rosinská
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V Mestskej nemocnici prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. je už 33 rokov
neodmysliteľnou súčasťou chirurgického oddelenia MUDr. Jozef
Hanzel.
Málokto však o ňom vie, čo sa za
jeho prácou na chirurgii skutočne
skrýva. Náš primár je uznávaný odborník, ktorého úspechy v oblasti
medicíny pozná takmer celý svet.
Už 15 rokov publikuje výsledky
svojej práce v slovenských a medzinárodných časopisoch, ktoré sú
zároveň dostupné na centrálnom
medicínskom webe celému svetu, na základe ktorých už niekoľko rokov dostáva pozvania z iných
štátov (Čína - Hongkong, Taliansko,
Kanada, India, atď.) na prezentácie
vlastných zákrokov a operácií pri
záchrane ľudských životov.
Všetky publikované operačné zákroky sa týkajú extrémnych prípadov v ohrození života, kedy boli pacienti na pokraji smrti a ktorí by bez
promptného a odborného zásahu
lekára nemali šancu prežiť.
Jeho prvá práca bola publikovaná v roku 2000, kedy sa stal primárom chirurgie a týkala sa záchrany
muža po nešťastnom prepadnutí

cez sklenené dvere, ktoré malo za
následok roztrhanie tela s vypadnutím vnútorností. Medzi množstvom
týchto prác sa nachádza, napríklad,
záchrana života chlapca so zakrvácaním brušnej dutiny; mladý človek s odumretým tenkým črevom,
ktorému sa po vrodenej zvýšenej
zrážanlivosti krvi v cievach zastavilo vyživovanie životne dôležitých
vnútorných orgánov, pečene, žlčníka a pankreasu; prebodnutie človeka, ktorému kombinácia zranení
bránice, hrubého čreva a sleziny
predurčuje smrteľné následky.
Od roku 2011 sa v našej nemocnici vymieňajú aj koncové protézy
kĺbov a nijako nezaostávame ani
v kvalitne vykonávaných operáciách dlhých kostí. Mnoho ľudí si
myslí, že sa u nás riešia len bežné
operácie a podceňujú jej samotnú
existenciu. No človek, vďaka ktorému je naša malá nemocnica a s ňou
mesto Zlaté Moravce pozdvihované aj za hranicami krajiny, v ktorej
žijeme, je vždy hodný prejavov obrovskej vďačnosti a úcty.
MUDr. Jozefovi Hanzelovi bolo
v roku 2014 Nitrianskym samosprávnym krajom odovzdané

ocenenie najlepšieho zdravotníka
pracoviska za pomoc v prinavrátení
života obéznemu pacientovi.
Primár chirurgického oddelenia
v Zlatých Moravciach vďaka svo
jim kontaktom pomáha nemocnici sponzorským darmi, momentálne v podobe 40. matracov, ktorým
pred časom predchádzali elektricky

(vykurovanie, rozvody elektrickej
siete, vody, interiérové a exteriérové sanačné práce, rekonštrukcie okien, vybudovanie obkladu,
dlažieb a množstvo povolení), do
ktorej mala spoločnosť investovať
svoj vlastný kapitál bez nároku na
preplatenie vynaložených nákladov, požiadala Mesto, ako vlastníka
budovy, o schválenie dlhodobého
prenájmu (10 rokov) za zvýhodnenú cenu 15 €/m².
Vzhľadom k náročným požiadavkám pamiatkarov, spoločnosť H. K.
Gastro investovala do tejto rekonštrukcie zatiaľ cca. 60 000 €. V súčasnosti je pôvodná kaplnka Župného
domu pripravená k užívaniu svojich

vynovených priestorov a v blízkej
budúcnosti je v záujme investorov
rozšíriť svoju prevádzku o vonkajšiu
terasu (zadná časť dvora), prípadne
o časť vrchného poschodia domu,
rovnako na vlastné náklady.
Počas slávnostného otvorenia sa
spolumajitelia reštaurácie srdečne
poďakovali za ústretovosť vedeniu
Mesta a Mestskému zastupiteľstvu, pričom zo strany prítomných
poslancov zazneli rovnako prejavy vďačnosti za veľkú pomoc pri
zhodnocovaní mestského majetku.

polohovateľné, nemocničné lôžka
a množstvo iných vecí.
Pre jeho skromnosť zostáva veľa
z jeho činností verejne nepovšimnutých, o čom svedčí i jeho vyjadrenie: „Na svoje úspechy nikdy nie
som sám. Ďakujem všetkým kolegom, pretože nikto z nás sám nič
neurobí. Vážim si každého jedného
človeka v nemocnici, pretože iba
s dobrým kolektívom a dobrým vedením môžeme spoločne pracovať
dobre a zodpovedne.
Ľubomíra Rosinská

Na návšteve
v kaplnke
Župného domu
Na pozvanie konateľov spoločnosti H. K. Gastro Petra Šimona
a Štefana Horniaka sa 8. decembra
2015 v renovovaných priestoroch
Župného domu konalo stretnutie
s poslancami Mestského zastupiteľstva, pri príležitosti slávnostného otvorenia rozšírenej prevádzky,
ktorá je súčasťou pizzerie.
Dňa 26. februára 2015 poslanci schválili prenájom nebytových
priestorov v Župnom dome, časť
bývalej kaplnky s prislúchajúcimi
miestnosťami, pre potreby rozšírenia existujúcich priestorov reštaurácie o miestnosť na súkromné
spoločenské akcie, narodeninové
oslavy, stretávky a iné slávnostné
príležitosti.
Keďže si tieto priestory vyžadovali rozsiahlu rekonštrukciu pod
dohľadom pamiatkového úradu

Ľubomíra Rosinská
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Slovák, Zlatomoravčan Marek Sýkora na Rally Dakar 2016
Po zastúpení slovenských motocyklových jazdcov budeme mať
možnosť sledovať v rámci Dakar
2016 aj výkon slovenského jazdca,
Mareka Sýkoru.
Vicemajster Európy v disciplíne
cross country z roku 2006, ktoré
dosiahol Marek ako spolujazdec
svojho otca Jozefa Sýkoru s vozidlom Mitsubishi Pajero vo farbách
Matadoru, sa presne po desiatich
rokoch predstaví v spolupráci s českým Offroadsport Teamom na Rally
Dakar 2016.
Vozidlá, s ktorými Offroadsport
Team budú súťažiť, sú už na ceste
do Južnej Ameriky. Jedná sa o dvojicu vozidiel H3 Evo. Marek Sýkora
sa predstaví divákom Dakar Rally
2016 v kategórii kamiónov, konkrétne s vozidlom MAN, ktoré pôjde

súťaž ako technická podpora v zložení Robert Randýsek, Petr Zábranský a Marek Sýkora. Technické vozidlo bude na trati viac ako mesiac,
pričom chalani odlietajú do Buenos
Aires už 29. decembra 2015 a od 2.
januára2016 ich čaká štrnásť veľmi
horúcich dní.
Program súťaže Dakar 2016:
> 31/12 - 01/01: Administratívna
technická prebierka
> 02/01: Slávnostný štart v Buenos
Aires a úvodný prológ
> 03/01: Buenos Aires - Villa Carlos Paz
> 04/01: Villa Carlos Paz - Termas
de Río Hondo
> 05/01: Termas de Río Hondo - Jujuy
> 06/01: Jujuy - Jujuy
> 07/01: Jujuy - Uyuni
> 08/01: Uyuni - Uyuni
> 09/01: Uyuni - Salta

Nová kniha dobových pohľadníc
„Staré pohľadnice nie sú len zdrojom potešenia nadšených zberateľov. Sú aj dobovými dokumentami
užitočnými pre celý rad odborníkov
– historikov rôzneho zamerania,“
vyjadril sa v úvode knižnej novinky
Zlaté Moravce a okolie na dobových pohľadniciach jej autor Pavol
Pečadný.
Históriou a zaujímavosťami dýchajúca kniha ponúka a približuje
premeny, ktorými naše mesto prešlo. Autor, zbierajúci pohľadnice približne 30 rokov, v úvode knihy píše,
že prostredníctvom nej chce predstaviť mesto, zaujímavých rodákov
a tým ponúknuť trochu zabudnutú
tému ľudí, ktorí tu žili a boli súčasťou zlatej éry Zlatých Moraviec.
Unikátne dobové pohľadnice doplnené o rovnako dobové reklamy,
prezentujú naše mesto na 60 – tich
stranách. Určite vás milo prekvapí aj
druhá polovica knihy zachytávajúca čarom pohľadníc 18 obcí nášho
okresu na 40 – tich stranách. Pavol
Pečadný nám prezradil, že v knihe
môžete skúmať a nechať na seba
prehovárať okolo 170 fotografií,
resp. pohľadníc. Za perličku, ktorú rozhodne netreba prehliadnuť,
obzvlášť, ak patríte do skupiny milovníkov starých fotografií, autor
pokladá unikátny záber, akým sa
môže pochváliť len málo miest na
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Slovensku. Jedná sa o najstarší záber Zlatých Moraviec pochádzajúci
z roku 1882 zachytávajúci Župnú
ulicu, nalistujete si ho na strane 43.
„Pre malé množstvo výtlačkov
stálo vydanie jednej knihy 12 € a keďže som ju nerobil pre zisk, ale zo
záľuby, v ktorej nachádzam potešenie, predajná cena knihy činí rovnako 12 €,“ vyjadril sa pán Pečadný na
margo ceny tohto skvostu. Knihu si
môžete zakúpiť v Mestskom múzeu,
Pizzerii Župan a v predajni Valent,
s.r.o. - Elektro.
Veríme, že potešenie z unikátnych
pohľadníc rozprávajúcich vlastné
príbehy osloví aj vás, vďaka čomu sa
ponoríte do útrob zaujímavej histórie mesta a obcí, v ktorých možno
bývate aj vy.
M. Petrovičová
Informácie
poskytol Pavol Pečadný

> 10/01: Rest day in Salta
> 11/01: Salta - Belén
> 12/01: Belén - Belén
> 13/01: Belén - La Rioja
> 14/01: La Rioja - San Juan
> 15/01: San Juan - Villa Carlos Paz
> 16/01: Villa Carlos Paz - Rosario
Veríme, že celému Offroadsport

Teamu, vrátane Slováka Mareka Sýkoru, sa v Južnej Amerike v rámci
Rally Dakar 2016 bude dariť a nezastavia ich technické, či iné problémy. Držíme im palce a budeme
sledovať ich úspechy na internete.

Nitrianski colníci
poskytli bezodplatne
fejkový tovar charite

odkázaní občania. Poskytnuté palety umožnia vykúriť nimi využívané
priestory počas nasledujúcich dvoch
zimných mesiacov,
n útulku v Šuranoch, kde nachádza
svoj domov viac ako 30 ľudí, ktorí
sa ocitli v ťažkej životnej situácii a sú
odkázaní na sociálnu pomoc. Títo
budú mať zabezpečené bezplatné
vykurovanie svojich priestorov minimálne jeden mesiac,
n v priestoroch 16 rodín s deťmi v meste Zlaté Moravce, ktoré
sa ocitli v ťažkej životnej situácii,
ktorým charitatívna pomoc colníkov pomôže prežiť v teple nasledujúce zimné obdobie.
Je to prvý prípad na Slovensku,
kedy sa poskytuje na charitu tovar
podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva, ktorý je v zmysle
európskej legislatívy určený na zničenie. Okrem finančných prostriedkov, ktoré ušetria prijímatelia humanitárnej pomoci tým, že budú môcť
poskytnuté palety využiť na vykurovanie svojich obytných priestorov,
ušetria aj financie za dopravu týchto
paliet. Túto dopravu im bezodplatne zabezpečuje spol. Delta NZ Trans
s.r.o. Nové Zámky, ktorá je držiteľom
osvedčenia schválený hospodársky
subjekt. Aj týmto jej počinom sa zvýraznil humanitárny charakter činnosti
nitrianskych colníkov.
mjr. Mgr. Stanislav Pacher,
hovorca Colného úradu Nitra

Colný úrad Nitra dnes bezodplatne odovzdal 842 kusov drevených
paliet trom charitatívnym organizáciám v nitrianskom kraji. Použijú ich
v zimných mesiacoch na vykurovanie priestorov, v ktorých poskytujú
sociálne služby deťom v detskom
domove, postihnutým deťom a seniorom v domove sociálnych služieb, ľuďom bez domova a sociálne
odkázaným občanom v zriadenom
útulku, či sociálne odkázaným rodinám s deťmi. Takto ušetria aj časť
finančných prostriedkov potrebných
na ich prospešnú činnosť. Colný úrad
Nitra v októbri tohto roka ponúkol
bezodplatne 842 kusov falzifikátov
drevených europaliet charitatívnym
organizáciám na vykurovanie obytných priestorov. Z množstva žiadateľov, najmä z radov poskytovateľov sociálnych služieb, bolo možné
vzhľadom k počtu poskytovaného
tovaru vyhovieť trom subjektom. Poskytnuté palety tak budú môcť byť
použité na vykurovanie priestorov:
n detského domova, domova sociálnych služieb a zariadenia opatrovateľskej služby v Močenku, kde je
ubytovaných viac ako 70 osôb, či už
deti bez rodičov, zdravotne a mentálne postihnuté deti, seniori a sociálne

Miro Majláth
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Mikuláš v škôlke
na „Štúrovej“
Mikuláš sa aj tento rok prišiel presvedčiť do MŠ na Štúrovej ul., aké sú
tam šikovné deti. A neprišiel sám,
ale mal aj svojich verných pomocníkov – čerta a anjela. O šikovnosti
malých škôlkarov sa dozvedela aj
Elza z Ľadového kráľovstva, ktorá
prišla deti potešiť a zaspievala im
pieseň.
A aby mohol Mikuláš deti odmeniť balíčkami, pochválili sa mu
všetkým, čo si pre neho pripravili.

Exkurzia
v Planetáriu
Týždeň učenia sa o vesmíre zavŕšili deti predškolských tried z Materskej školy na Žitavskom nábreží
návštevou Planetária v Žiari nad
Hronom.
Už pri vystupovaní z autobusu
v nich vyvolával očakávanie pohľad na nezvyčajný tvar kupoly
hvezdárne. Vo vstupných priestoroch si so záujmom prezerali obrázky o planétach. Veľké prekvapenie na nich čakalo v premietacej

Mikuláš sa objavil
aj v Chyzerovciach
Nádherný podvečer plný vianočných kolied, piesní, tanca a vinšov,
v radostnom očakávaní príchodu
Mikuláša a Vianočných sviatkov, ste
mali možnosť 5. decembra zažiť
v mestskej časti Chyzerovce.
Pod podujatie sa organizačne
podpísalo Občianske združenie
Chyzerovce, za ktoré jeho podpredsedníčka Veronika Furková

TEKOVSKÉ NOVINY

Rodičia, starí rodičia, súrodenci
a známi – všetci prišli podporiť škôlkarov a odmeniť ich za ich krásne
vystúpenia potleskom.
Rodičia, pod vedením Mgr. Tuhej,
zorganizovali vianočnú burzu, kde
predávali svoje výrobky a tým podporili svoje deti v materskej škole.
Sponzorským darom prispeli aj pán
J. Sámel - Žitavany a pán F. KabátPrílepy. Ďakujeme!!!
Rovnako ďakujeme aj zastupujúcej pani riaditeľke Ing. Eve Hornej,
ktorá pozvala deti na vítanie Mikuláša na Obchodnej akadémii.
Vianočný stromček, zimná

výzdoba, vôňa punču – to všetko
nám pripomína, že prichádzajú najkrajšie sviatky v roku – VIANOCE.
Celý kolektív materskej školy Štúrova Vám praje krásne vianočné

sviatky, veľa zdravia, spokojnosti
a príjemné sviatočné chvíle strávené so svojimi najbližšími.
KRÁSNE VIANOCE praje
kolektív materskej školy

sále pod kupolou. Keď sa pohodlne usadili v nezvyčajných kreslách, ujo, ktorý ich sprevádzal celou
prehliadkou, zhasol svetlá. Deti sa
ocitli akoby v inom svete. Najskôr si
pozreli rozprávku Martin a hviezda,
v ktorej sa preniesli do neskutočného sveta a pútavou, im zrozumiteľnou formou sa oboznámili
s vesmírom, planétami, hviezdami a zaujímavými vecami, ktoré sa
dejú nad nami. Po skončení rozprávky zostala nad našimi hlavami
tma. Zrazu sa začalo svitať, to už
vychádzalo slnko. Pomaly prešlo

celou oblohou a po jeho zapadnutí za obzor sa kupola zatrblietala
množstvom hviezd. Ujo deťom primerane vysvetľoval, ako to vyzerá
v skutočnosti na oblohe a oboznámil ich s najväčšou hviezdou – Slnkom a jeho planétami, ktoré krúžia na svojich dráhach okolo neho.
Deti mu s ich názvami pomáhali,
predsa dávali v materskej škole pozor. Najviac sa im páčil pohľad na
našu Zem.
Po presunutí sa do UFO – sály
ich čakalo ďalšie prekvapenie. Od
koberca až po strop, všade samé

planéty, rakety, družice a makety
vesmírnych telies. Na maketách
planét im ujo demonštroval ich
pohyb a deti to so záujmom pozorovali. Na pohybe Zeme okolo
Slnka si uvedomovali, prečo sa
strieda deň s nocou. Tu sa naša
exkurzia skončila.
Plní zážitkov sme nasadli do autobusu a vrátili sa späť do materskej
školy. Pri pohľade na oblohu si určite budú dlho spomínať na pútavé
zážitky z hvezdárne.
Učiteľky 1.a 2.triedy,
MŠ Žitavské nábrežie

poďakovala Márii Ďurčekovej za starostlivosť o najmenších a za prípravu programu, o ktorý sa postarala
v spolupráci s Dianou Dvořákovou
a speváckou skupinou Chyzerovčanka. V mene občianskeho združenia všetkým zapriala: „Krásne prežitie Vianočných sviatkov, plné šťastia,
pohody a pokoja.“
Počas sviatočného podvečera sa
prítomným ľuďom v sále od mikrofónu prihovárala Marika, ktorej záverečné poďakovanie patrilo predovšetkým skvelým deťom, ktoré

sú naozaj úžasné a šikovné... ich
rodičom, že v nich deti nachádzajú podporu pre tieto aktivity... Chyzerovčanke za programy, v ktorých
svojím spevom a scénkami dopĺňajú
chyzerovecké akcie po celý rok pod
vedením Viliama Tonkoviča a Anny
Galabovej, za ich krásne slová a piesne, ktorými aj v tento deň vyrobili
pravú sviatočnú atmosféru. Srdečné poďakovanie Mariky Ďurčekovej patrilo aj Trnkám napriek tomu,
že v tomto programe neúčinkovali,
ale ktoré si to za svoju celoročnú
prezentáciu naozaj zaslúžia. Za vianočnú výzdobu, krásne tance a choreografie, s ktorými Chyzerovčanov
reprezentujú dievčatá zo Street Lup,
patrí veľká vďaka Diane a Eni Dvořákovým, za výpomoc vo fotografovaní Žanete Gutmanovej z firmy
GUTY, Jozefovi Sýkorovi za technickú podporu a pomoc pri každej akcii, predsedovi Občianskeho združenia Jánovi Drahošovi a všetkým,
ktorí sa neustále pričiňujú o to, aby

sa podujatia v Chyzerovciach mohli
konať.
Vianočnou akadémiou v Chyzerovciach sa ukončil kalendárny rok aktivít ľudí, ktorí s veľkou
radosťou povyšujú spokojnosť
druhých nad svoje vlastné záujmy a spoločne tvoria príjemné chvíle, do ktorých nezištne
vkladajú svoj čas, srdce i dušu.
Ľubomíra Rosinská
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Nazrime do novembrových aktivít

“Pirueťákov”
“Cítim sa ako hrdá trénerka najlepších detí v Európe,” s prejavom
neskutočnej radosti konštatovala
Nikoleta Szegényová po príchode
domov z Majstrovstiev Európy koncom júla 2015, ktoré sa v tomto roku
konali na Balatóne. Jej zverenci si
zo súťaže vo výrazových tancoch
odniesli dve prvé, dve druhé a dve
špeciálne ocenenia. Úspechy tanečnej skupiny PIRUETT, ktoré sú
potvrdením ich šikovnosti, zožali
aj v novembri, keď sa 7. 11. zúčastnili celoslovenskej profesionálnej
IDO súťaže, H&T Cupu v Bratislave,
na ktorom získali v juniorskej kategórii (JVK) 2. miesto za formáciu
BOSS - kategória Lady style. V tej
istej kategórii duo Shake it Off získalo 3. miesto.
Získané ocenenia si ich trénerka,
s prihliadnutím na náročnosť ohľadom konkurencie, váži o to viac, že
zopár tanečníkov, dokonca niektorí

i počas súťaže podľahli nepríjemnej chrípke. “Napriek tomu všetko
zvládli a nakoniec sme si domov
so cťou odniesli dva víťazné poháre,” zhodnotila výkony “Pirueťákov”
Nikoleta.
Tanečná skupina Piruett, ktorá
pracuje pod Centrom voľného času
v Zlatých Moravciach, sa podpísala
aj pod organizáciu “Haloween párty pre tanečníkov”. Konala sa 12.
novembra v priestoroch CVČ, kde
sa tanečníci sami postarali o občerstvenie a predviedli vlastnoručne
vyrobené hrôzostrašné masky, pri
výrobe ktorých im pomáhali aj rodičia. Pre všetkých zúčastnených
bolo toto podujatie malým odľahčením za ich vynaložené úsilie
a popri dennodenných školských
povinnostiach, ktoré musia súčasne zvládať, bolo milým spestrením
náročných dní po súťaži.
Dňa 15. novembra sa tanečníci

v Centre voľného času zdokonaľovali v tanečných kreáciách, vo viacerých štýloch hip hopu. Takmer
šesť hodín sa tu konal workshop
tanečnej skupiny LT LenTanec, ktorý do veľkej mieri rozšíril pohybové schopnosti malých tanečníkov
v ich prospech a vďaka ktorému
nadobudli znovu nové skúsenosti.
Skupina PIRUETT sa 29. novembra
zúčastnila tanečnej súťaže o Pohár
Akadémie tanca v Nitre, kde obsadili 3. miesto s choreografiou Pravek - Show dance (detská kategória), 1. miesto Hip Hop kids (detská

kategória), 1. miesto Hip Hop (JVK)
- BOSS a 2. miesto Hip Hop (JVK)
– FANCY.
“Súťaž mala super atmosféru, celé
sme si to tam užili,” skonštatovala
trénerka Nikoleta a svoju spokojnosť po úspechoch v končiacom
sa roku vyjadrila slovami: “Spolu
s choreografmi sme rok ukončili
takto pekne. A v novom roku nás
čakajú celkom nové choreografie
a začneme sa pripravovať na rekvalifikáciu na majstrovstvá sveta, ktorá sa bude konať začiatkom marca.”
Ľubomíra Rosinská

Slávnostná akadémia „Na krídlach anjelov...“
V divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v utorok 8.
decembra vystúpilo v pripravenom
programe pri príležitosti usporiadania slávnostnej akadémie „Na
krídlach anjelov...“ okolo 200 žiakov.
Akadémiu pripravila Základná
škola na Mojmírovej ulici, ktorej
riaditeľkou je Mgr. Viera Striešková.
„Želám vám všetkým príjemný
podvečer v kruhu vašich detí a vás
- mamy, otcovia, staré mamy, milí
hostia, zástupcovia mesta, zástupcovia Rady školy a všetci tí, ktorí
prišli s láskou povzbudiť naše ratolesti,“ odzneli slová riaditeľky na
úvod príjemného kultúrneho a zábavného stretnutia.
Mierny šum prítomných, nesúci
sa sálou, bol neklamným znakom
očakávania spustenia programu.
Začal sa krásnou prózou, pričom
sa rozvinul do príjemných príchutí
rôznych tancov, vinšov, piesní, scénok, zvykosloví a kolied. Zábavy
bolo naozaj dosť, o čo sa pričinili
aj starší žiaci so svojím vstupom
s vianočnými vtipmi, ktoré nám pripomenuli, že očakávané Vianoce
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sa blížia veľmi rýchlo. Okrem prózy
odznela umne prednesená poézia
a zazneli tóny známych piesní, pod
ktoré sa podpísal hudobný krúžok
hrou na gitary doplnenou o príjemný a chytľavý spev.
Z pódia každým jedným vystúpením, cinkaním triangla a rolničiek dýchala zima, adventný čas
a Vianoce. Malí anjelici, dohliadajúci
na celý priebeh programu nesúceho sa v krásnej a pestrej vianočnej
nálade, spolu s rodičmi podporovali vystupujúcich uznanlivým

potleskom. Jednotlivými vstupmi
vianočnej nádielky zabalenej do
úsmevov detí sprevádzala riaditeľka, ktorej záverečné slová patrili poďakovaniu prítomným za prejavenú
podporu a potešujúce povzbudzovanie. „Želám vám šťastné, veselé,
požehnané vianočné sviatky a všetko dobré,“ dodala Viera Striešková.
Deti obdarované sladkou odmenou svojim rodičom, starým rodičom a ostatným z pódia spoločne
rovnako zapriali len všetko dobré,
a lásku a šťastie. Poďakovanie patrí

aj všetkým pani učiteľkám a pánom
učiteľom, ktorí pomohli pripraviť
krásnu akadémiu.
Pre zúčastnených bolo pri odchode pripravené sladké a veľmi chutné občerstvenie, pričom mali možnosť zalistovať si v kronike školy,
do ktorej sa úvodom akcie mohol
každý podpísať a zároveň si zobrať
na pamiatku žiakmi ručne vyrobené darčeky.
M. Petrovičová

TEKOVSKÉ NOVINY

Poďte s nami „nakuknúť“ za dvere
jednej zo stredných škôl v našom meste
Kam a čo ísť študovať po ukončení základnej školy? Možno sa rozhodnete práve pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, ktorá
3. septembra 2015 znovu otvorila všetky dvere dokorán širokej
verejnosti.
Najkrajšia škola v Zlatých Moravciach s hrdosťou ukázala svoje predispozície. Tie spočívajú vo
viacerých faktoroch. V peknom
a príjemnom prostredí, v ktorom
je študentom dopriate sa učiť s pomocou moderného technického
vybavenia, v pedagogickom prístupe, v úrovni praxe, výuke, v šikovnosti žiakov za vytvorených
podmienok, ktoré už dopredu
predurčujú rýchle zaradenie sa do
pracovného procesu po štúdiu, alebo ponúkajú kvalitné základy k štúdiu na vysokej škole.
Škola má odbory, ktoré sú pre
dnešný trh veľmi zaujímavé a v študentoch podporuje ich kreativitu,
samostatnosť a cieľavedomosť nielen v teoretickej rovine, čo sa im
vysoko úročí po ukončení štúdia
v bežnom živote.
Študijné odbory:

• obchod a podnikanie
• pracovník marketingu
• kozmetik
Učebné odbory:
• kuchár
• čašník, servírka
• kaderník
Nadstavbové štúdium:
• spoločné stravovanie
• vlasová kozmetika
• podnikanie v remeslách
a službách
Študijný odbor „Podnikanie v remeslách a službách“ sa otvára
k 1. septembru 2016 a bude končiť maturitnou skúškou. Absolventi
by mali byť schopní založiť a prevádzkovať súkromný podnik v podmienkach voľného trhu, poskytovať
pomoc podnikateľom v podobe
poradenskej a rozborovej služby.
Stredná odborná škola obchodu a služieb má dobrú spoluprácu s TESCOM, firmami Slovak Telekom, Eminent, Župan, inými
firmami, podnikateľmi a organizáciami. Má aj svoje vlastné prevádzkové jednotky, prostredníctvom
ktorých získavajú študenti odbornú prax porovnateľnú s reálnymi

pracoviskami. Ide o školskú predajňu, školské kaderníctvo, kozmetický salón Junior (aj pedikúra), bufet,
jedáleň a reštauráciu Prima, ktoré
sú verejne navštevované za veľmi
prijateľné ceny.
Škola ponúka možnosti zapojenia
sa do rozličných mimoškolských aktivít v záujmových krúžkoch, športovania a súťaží vo vlastnej športovej hale na úrovni, spoluprácu so
športovými klubmi (napr. vo futbale a pozemnom hokeji). V škole je
možné študovať tri cudzie jazyky,
ktoré otvárajú možnosti k študijným pobytom a k štúdiu priamo
v zahraničí. Počas štúdia je možné
pracovať v školskom rádiu „FOX“,
pre školský časopis „GENERÁCIA
a v cvičných firmách školy: „Rita
Page“ – reklamná agentúra a CK

LIFE – cestovná agentúra (1. miesto
na veľtrhu CVF v Bratislave – Cena
SPN).
Aj v Zlatých Moravciach máme
modernú školu vybavenú multifunkčnými učebňami s počítačmi,
notebookmi, tabletmi, rôznymi digitálnymi prístrojmi a interaktívnymi tabuľami.
Nech sa páči, vyskúšajte si cez
prevádzky školy šikovnosť a kvalitu ponúkaných služieb prostredníctvom študentov a ich odborne
spôsobilých pedagógov. V areáli
školy je relaxačné centrum, ktoré Vám s istotou ulahodí, prispeje
k pokojnejšej mysli, pridá Vám na
kráse a Vašu peňaženku odľahčí
minimálne.
Ľubomíra Rosinská

Úsmev ako dar

v dnešnej uponáhľanej dobe plnej
každodenných starostí, ako povedali deti, sa ,,dospeláci“ zabúdajú
usmievať. Táto milá akcia splnila
svoje poslanie, keďže tomu, kto
stretol túto veselú partiu, sa na tvári úsmev objavil. Vďaka pani učiteľkám a žiakom sme sa my, „dospeláci“, na pár minút zastavili a pozreli
sa na svet detskými očami. Vďaka
za pekný deň a keďže úsmev je lacný spôsob ako zmeniť svoj vzhľad,
tak ho zmeňme!

Druháci z Pribinky pomáhali ľuďom s nákupmi
Žiaci z II. B triedy s pani učiteľkou Mgr. Helenou Turčekovou zo
Základnej školy na Pribinovej ulici
sa 13. novembra zapojili do aktivít
školy v rámci „Týždňa dobra“ a pomáhali v Hypermarkete Tesco Zlaté Moravce pri pokladniach ľuďom
s nákupmi.
Atmosféra bola skvelá a deti dostali za svoju pomoc sladkú odmenu. Boli nadšení z prehliadky
skladov, ktorú im TESCO umožnilo,
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pretože inak by sa tam nedostali.
Veľká vďaka patrí vedeniu základnej
školy a Hypermarketu Tesco Zlaté Moravce za to, že im túto akciu
povolilo.
Piatok trinásteho bol jednohlasne perfektný. Žiaci vykonali dobrý skutok a na svoju triedu sú ešte
viac pyšní.
Magdaléna Balážová,
stará mama žiačky

V piatok 13. novembra 2015 sa
ulicami nášho mesta šíril detský
smiech a radosť z krásneho dňa.
V rámci akcie,,Týždeň dobra“, ktorá sa konala v Základnej škole na
Pribinovej ulici, sa žiaci 3. A a 3. B
triedy, vyzbrojení transparentmi
v sprievode triednych učiteliek
Lenky Dibalovej a Mgr. Marianny
Škulovej, vybrali do ulíc, kde okoloidúcich ľudí vyzývali k úsmevu a k radosti zo života. Pretože

Mária Ďurčeková
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Rozprávkový advent
Veľkí, či malí, rozprávky má každý rád, o to viac, že sa zaručene
spájajú s poučným a pozitívnym
koncom. V prvú adventnú nedeľu 29. novembra sa v domácnos-

Zuzana Hudecová Molnárová.
Príbehy Anjelik Striebrovlások,
Zatúlaný sob a Malí horskí záchranári, prečítané vedúcou Annou Šútorovou a pracovníčkami Mestskej

Vďaka nim sme sa na chvíľu preniesli v čase do rodiny Galabových
a vypočuli si bežné starosti i radosti z dedinského prostredia. Popri
ľudových piesňach Chyzerovčanky a pod vplyvom pozitívnej atmosféry, ktorú vytvorili, si s nimi
nejeden z prítomných i zvesela
zaspieval.
Šikovné žienky tejto speváckej
skupiny sa znovu s veľkou radosťou
postarali aj o vynikajúce pohostenie a svojím programom zanechali
v spomienkach prítomných hostí
nezabudnuteľné dojmy.
Lektorky múzea Viera Tomová
a Kornélia Nemešová srdečne ďakujú členom speváckej skupiny Chyzerovčanka za skvelú spoluprácu
počas šiestich akcií, ktoré sa v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
v tomto roku konali.
Ľubomíra Rosinská

tiach rozhorela na adventných
vencoch prvá sviečka. Rovnako sa
v tento deň popoludní zapaľovala aj v Mestskom stredisku kultúry
a športu pri príležitosti uskutočnenia akcie nesúcej názov Rozprávkový advent.
Rodičov s deťmi privítala a zároveň význam adventného obdobia
a všetko, čo sa s ním spája, priblížila programová manažérka Klaudia
Ivanovičová.
V krásne vyzdobenej miestnosti dominoval vianočný stromček,
ktorý vždy navodí tú správnu vianočnú náladu. O jej podporu sa
hrou zimných a známych melódií
na saxofón a kayboard postarali žiaci Základnej umeleckej školy Anna Molnárová a Alexander
Gajdoš. Svojich zverencov prišiel
podporiť riaditeľ umeleckej školy
Tomáš Kečkéš a spev vyučujúca

knižnice, knihovníčkami Alenkou
Malou a Miroslavou Kabátovou,
deti počúvali priam so zatajeným
dychom. Počas stretnutia, na ktorom bola prítomná aj riaditeľka
MSKŠ Simona Holubová, si rodičia oddýchli a pookriali pri dobrej hudbe a možno aj spomienkach z detstva, ku ktorým skĺzli
vďaka rozprávkovým príbehom.
Veď je známe, že v každom z nás
sa ukrýva kúsok dieťaťa, ktoré radi
ukážeme, napríklad práve vďaka
tradíciám a zvykom spojených
s vianočným obdobím, no hlavne
vďaka samotnému a neopakovateľnému čaru Vianoc.
Pripravené občerstvenie po tanci
a menšej diskusii o tom, čo si deti
z popoludnia odniesli, padlo veľmi
vhod a na úžitok.
M. Petrovičová

Nechýbalo ani flautové sólo Anny
Molnárovej a skvelá korepetícia
pani Lastovicovej a pani Bošanskej. Nekončiaci aplauz nadšeného
publika ukončilo dirigentské gesto Zuzany Hudecovej Molnárovej

a zaznela záverečná skladba Cheruvimskaja od D. Bortňanského.
Určite mi dá za pravdu každý, kto
strávil toto popoludnie so zmiešaným zborom Carmina Vocum, že
nám ešte dlho bude v mysliach

i srdciach znieť ľúbeznosť nimi
prednášanej zborovej tvorby.

Ako sa v múzeu perie páralo
Páranie peria sa v minulosti
uskutočňovalo po ukončení hlavných prác v zimnom období. Ženy
a dievčatá sa schádzali v jednej domácnosti, kde párali perie domácej
gazdinej do chystanej výbavy pre
dcéru, či pred krstinami. Perie sa
páralo vo večerných hodinách do
polnoci. Pri tejto spoločenskej udalosti sa rozprávali žartovné i strašidelné príbehy a spievali sa piesne.
Po skončení prác gazdiná všetkých
pohostila koláčmi, sušeným ovocím, pálenkou a inými dobrotami.
Informácie poskytla Mgr.
Ľubica Packová-Zahradárová
Rovnaké tradičné páranie peria
sme zažili aj 19. novembra 2015
v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach, kde nám Chyzerovčania
ukázali, ako to voľakedy prebiehalo.

Popoludnie so
zmiešaným zborom

Carmina Vocum
Dňa 22. novembra 2015 predviedol zmiešaný spevácky zbor
Carmina Vocum bravúrny výkon.
Dramaturgia koncertu prevádzala poslucháčov cez starozákonné
slovo Pavla Nemčeka i poéziu Janka Kráľa prednesenú Stanislavom
Hermanom cez židovské piesne, až
po diela takých majstrov, ako napr.
J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Verdi, P. I.
Čajkovskij, či Z. Kodály.
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Mgr. Zuzana
Hudecová Molnárová
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Slovenský zväz zdravotne
postihnutých rokoval

Stretnutie plné tvorenia
S aktivitami, ktorým sa venujú nevidiaci a slabozrakí fungujúci pod
domovskou ZO, vás pravidelne
informujeme, čím sa dáva do popredia plnohodnotnosť života aj
v prípade zápasenia s prekážkami
prameniacimi z tejto oblasti zdravotných problémov.
V pondelok 30. novembra sa k obľúbenej tvorivej činnosti, ktorou je
pletenie košíkov z pedigu a iných
dekoratívnych a úžitkových predmetov, pridružila ďalšia a v tomto
období naozaj aktuálna.
Blížiace sa Vianoce si snáď nikto
nevie predstaviť bez rôznych dobrôt, medzi ktoré patria aj obľúbené
a tradičné medovníky. Okrem toho,
že vynikajúco chutia, vedia v prípade ich vyzdobenia potešiť nejedno
oko a dušu. A práve umeniu správnej techniky zdobenia priúčala na
tomto stretnutí všetkých záujemcov pani Terézia Pilčíková, ktorá
prvé pokusy o vytvorenie zložitejších vzorov zdobenia ohodnotila

veľmi kladne. Niektoré z týchto dielok zostanú v Dennom centre, kde
skončia v pripravovanej výstavke.
Každé jedno stretnutie sa podpisuje pod udržiavanie stále potrebných a vítaných priateľských vzťahov. Ich súčasťou je humor, radosť,
ale aj prípadné povzbudenie, či
odovzdanie dobrých rád.
Novinkou je spoločenská hmatová hra QARDO obsahujúca 64
hracích štvorcových žetónov určená nielen pre nevidomých. Pri
vidiacich ľuďoch sa v prípade tejto
hry vytvoria podmienky, akoby boli
v pozícii nevidiacich. Počet hráčov
môže byť 2 až 8. Autorom tejto spoločenskej hry je Václav Fanta. Noví
členovia sú podľa predsedníčky
Matildy Zemanovej vždy vítaní.

K. Martinec
fotografia: KSz

Informácie poskytla
Matilda Zemanová

„Koľko plodov vydá i ten najmenší koreň viniča, keď vieme,
ako ho obrábať“ Johann Wolfgang Goethe
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v meste, hlavne k neupraveným
chodníkom, lavičkám a čistote
mesta. Na otázky pohotovo odpovedala viceprimátorka s prísľubom nápravy.
Keďže sme za posledné obdobie stratili značné množstvo
svojich členov, viac ako polovicu, preto očakávame prírastok
nových členov, ktorým vytvoríme podmienky na prosperovanie
základnej organizácie. Schôdzka
schválila základný plán činnosti,
aj finančný rozpočet na rok 2016.
Do budúceho obdobia chceme,
aby naša organizácia prosperovala a pomáhala ľudom z nášho
mesta.

M. Petrovičová

Ochutnávka
mladých vín

Zlatomoravecký vinohradnícky spolok nezaháľa a 27. novembra v popoludňajších hodinách
usporiadal ďalšiu zo svojich akcií. V Mestskom stredisku kultúry a športu, konkrétne v priestoroch bývalej knižnice, sa konala

Dňa 24. 11. 2015 mal Slovenský
zväz zdravotne postihnutých
výročnú hodnotiacu schôdzku,
na ktorej predseda pred členmi organizácie zhodnotil prácu
Základnej organizácie a výboru
za obdobie rokov 2014 – 2015.
Kriticky poukázal na nedostatky
a neplnenie predsavzatí v tomto
období, ktoré je zapríčinené nedostatkom nových členov a hlavne s malým finančným krytím.
Členovia a hostia boli oboznámení s hodnotením hospodárenia a s Plánom základných úloh
na rok 2016. Rokovania sa zúčastnila aj viceprimátorka mesta
MVDr. Balážová. O dobrú náladu sa postarala svojím vystúpením spevácka skupina SKALKA
z Hosťoviec. V rámci diskusie mali
členovia pripomienky k situácii

ochutnávka mladých vín jej členov. Účastníci mali so sebou priniesť vzorku svojho vína, dve 0,75 l
fľaše. Na ochutnávke sa zúčastnilo

zástupca vinárskej spoločnosti
VINUM VIVO Ing. Marián Gyepes
a známy miestny vinár Stanislav
Valkovič. V rámci akcie sa ochutnalo spolu 30 vzoriek mladých vín,
ktorých kvalita bola zhodnotená na
veľmi dobrej úrovni. Stretnutie vinárov býva vždy zaujímavým a poučným aj pre laikov, ktorí získajú
veľa hodnotných informácií z pozadia náročného koníčka, ku ktorým sa „vinárčenie“ radí. Aj v tomto
prípade bolo postarané o chutné
občerstvenie.
Spracovala M. Petrovičová
spolu 40 členov spolku a hostia, ktorí zasadli do degustačnej komisie,
Informácie
konkrétne pivničný technológ Châposkytol Peter Šranko
teau Topoľčianky Ing. Tibor Ferner,
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Spoločenská kronika
Narodili sa

november:
Alexander Jankulár, (N) Levice
Sofia Laurincová, (N) Levice
Nina Petlušová, (N) Nitra
Benjamín Petrovič, (N) Levice
Matej Radobický, (N) Nitra

Ďalšia predajňa NITRAZDROJ, a.s.
Jubilanti
v novom šate!
december:

Spoločnosť NITRAZDROJ, a.s.
v snahe vylepšiť nákupné podmienky pre obyvateľov Zlatých
Moraviec a blízkeho okolia
otvorila 1.12.2015 zmodernizovanú Diskontnú predajňu
potravín na Priemyselnej
ulici v Zlatých Moravciach pre
živnostníkov, aj pre zákazníkov
bez živnostenského oprávnenia.

Modernizácia týchto priestorov je
našou vďakou za vernosť zákazníkov tejto predajne. Všetky zmeny
pozitívne ovplyvňujú zážitok z nákupu zákazníka, estetika a celkový
vzhľad ponúkajú vyšší štandard
služieb pri zachovaní súčasných
cien.
Rekonštrukcia prebehla od 1.7.
do 31.10.2015 v rámci ktorej bol
doplnený chladiarenský pult na

mliečne výrobky, pult na ovocie
a zeleninu, pečivo a pekárenské
výrobky.
V Zlatých Moravciach prispela
a.s. NITRAZDROJ k zvýšeniu zamestnanosti predajni o 11 pracovníkov a vytvorili sme nové
pracovné miesta pre pracovníkov
v sklade v počte 7 ľudí z tohto regiónu.
Pri príležitosti otvorenia predajne máme pre našich zákazníkov pripravené špeciálne cenové
ponuky.
Našich zákazníkom prajeme
príjemné prežitie vianočných
sviatkov a všetkých radi uvítame v
našej zmodernizovanej a zrekonštruovanej predajni na Priemyselnej ulici v Zlatých Moravciach.
Na vašu návštevu sa teší aj
ochotný a kvalifikovaný personál
tejto predajne.

Za obsah inzercie si zodpovedá inzerent

12/040/2015/PČ

Predaj, kúpa
n Predám 3 – izbový obývateľný dom so záhradou v Pustom
Chotári č. 584 – všetky inžinierske siete. Kontakt: 0903 063 621
12/038/2015/PČ, 11/026/2015 – 24165/DZ

n Prevádzame pokrývačské, izolatérske, murárske a klampiarske
práce. Rekonštrukcia striech a zamazávanie hrebenáčov.
Kontakt: 0944 107 543
12/039/2015/PČ, 11/027/2015 – 24166/DZ

Pohotovosť lekární
24. 12. n Lekáreň Dr. MAX, OC Tesco, Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce v čase od 8.00 h do 11.00 h, kontakt: 0901 961 090, n Lekáreň OLIVA,
Bernolákova 5, Zlaté Moravce, v čase od 11.00 h do 20.00 h, kontakt:
037/632 14 13
25. 12. Lekáreň Zlatý had, Župná 54, Zlaté Moravce, od 8.00 h do 20.00 h,
kontakt: 037/ 642 14 29
26. 12. - 30. 12. Lekáreň Dr. MAX, OC Tesco, Hviezdoslavova 3, Zlaté
Moravce, denne od 8.00 h do 20.00 h, kontakt: 0901 961 090
31. 12. n Lekáreň Dr. MAX, OC Tesco, Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce v čase od 8.00 h do 17.00 h, kontakt: 0901 961 090, n Lekáreň TULIP,
Hviezdoslavova 62 A, Zlaté Moravce, v čase od 17.00 h do 20.00 h,
kontakt: 037/642 42 17
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Dominik Kollár, Zlaté Moravce, 80 r.
Irena Hatiarová, Zlaté Moravce, 80 r.
Irena Bošanská, Zlaté Moravce, 80 r.
Barbora Zaťková, Chyzerovce, 80 r.
Margita Senešiová, Zlaté Moravce, 80 r.
Helena Kapolková, Zlaté Moravce, 85 r.
Helena Mihálová, Zlaté Moravce, 85 r.
Anna Justová, Zlaté Moravce, 85 r.

Opustili nás
13.11. Mária Ondrejková, 1958,
Žitavany
14. 11. Pavel Kocian, 1949, Hostie
14. 11. Ing. Ján Juristy, 1963, Obyce
16. 11. Jozef Hamara, 1944,
Zlaté Moravce
16. 11. Ján Chren, 1931, Volkovce
17.11. Ivan Horváth, 1939, Topoľčianky
19. 11. Peter Šutka, 1952, Hosťovce
19. 11. Helena Balážiková, 1924,
Tekovské Nemce
20.11. Jozef Lapacík, 1948,

Nemčiňany
20.11. Slavomír Beňovič, 1950,
Topoľčianky
22. 11. Vojtech Štefanec, 1932, Zlaté
Moravce
23. 11. Rozália Mašírová, 1933, Jedľové Kostoľany
24. 11. Františka Cigáňová, 1922, Jedľové Kostoľany
26. 11. Štefan Holek, 1953, Volkovce
28. 11. Mária Šabíková, 1929, Červený Hrádok
29. 11. Anna Mrázová, 1944, Žikava
29. 11. Oľga Mikušová, 1948, Obyce
29. 11. Jozef Danko, 1940, Tesárske
Mlyňany
30. 11. Štefan Zaťko, 1933, Slepčany
30.11. Margita Špaňúrová, 1927,
Komárno
30. 11. Pavel Lukáč, 1955, Topoľčianky
02.12. Alžbeta Černáková, 1924,
Kostoľany pod Tribečom
02.12. Valéria Bielková, 1947,
Hosťovce
06. 12. Ján Pavkov, 1950, Skýcov
06. 12. Pavel Mihók, 1954,
Topoľčianky

INFORMÁCIA o prenájme voľných nebytových priestorov
Mesto Zlaté Moravce 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 predpisov poskytne do priameho
prenájmu
n nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí
nehnuteľnosti – budova na
Ul. Hviezdoslavova č. 64, Zlaté Moravce so súpisným číslom
2087 /“CENTRUM ŽITAVA“/,
o celkovej výmere 75,00 m²,
účel využitia prenájmu priestorov:
kancelária, obchodné priestory, ostatné účely
n nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti

– budova na Ul. Viničná č. 1,
Zlaté Moravce so súpisným číslom 3283, o celkovej výmere
135,00 m², účel využitia prenájmu
priestorov: obchod, sklad, výrobné
priestory, a pozemok /prislúchajúca časť dvora/
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 15.01.2016 o 13.00 h.
Bližšie informácie o prenájme
vyššie uvedených nehnuteľností
získate na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce
n www.zlatemoravce.eu, /Mesto
a jeho samospráva, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2015, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne na tel.č. 037/6923922
(Oddelenie pre správu majetku
mesta MsÚ Zlaté Moravce).
MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
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Program Kina Tekov
22. - 23. 12. VICTOR FRANKENSTEIN, USA
(112 min)
Radikálny vedec Dr. Frankenstein a jeho pomocník Igor majú spoločnú víziu o umelom stvorení života, ktorá môže zmeniť svet. Tentoraz
sa môžete tešiť na tajomné hrady, Viktoriánske
laboratóriá, hrozivé búrky a blesky. Fanúšikovia
hororovej drámy, tešte sa!
Ut.: 18.00, st.: 17.00, vstupné: 4 €, MN do 12 r.
26. - 27. 12. PADESÁTKA, ČR (100 min)
Nová česká komédia z nádherného zimného prostredia je naozaj vynikajúca. Zabávať Vás
budú herci J. Prachař, J. Mádl, O. Pavelka, či O.
Kaiser. Film svojou zimnou atmosférou zapadá
presne do tohto sviatočného obdobia.
So.: 17.00, ne.: 18.00, vstupné: 4 €, MN do 12 r.
26. - 27. 12. ŽMURKO BILL, AUS (82 min)
V tomto detskom animovanom filme Vás pobaví malá koala s veľkou fantáziou, ktorá sa volá
Žmurko Bill. Vydá sa hľadať do nebezpečnej divočiny svojho otca, lebo verí, že jeho otec stále žije.
Počas cesty si nájde nových kamarátov – Nutsy,
koalu zo zoologickej záhrady a Jacka, nervózneho jašteričiaka. Spoločnými silami sa snažia nájsť
Žmurkovho otca.
Ne.: 16.00, po.: 17.00, vstupné: 3,50 €, MP, slov.
dab.
29. - 30. 12. CHAOS NA VIANOCE, USA (108
min)
Vianoce sú určite najkrajšie sviatky celého roka
a aj preto Vám cez tieto sviatočné dni budeme

Pozvánky
v Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
Vás pozýva na výstavu s názvom VIANOCE
V MÚZEU, ktorá bude prebiehať do 15. januára 2016. Múzeum pripravilo výstavu v spolupráci so speváckym súborom Kolovrátok.
Vďaka nej sa prenesiete do minulosti štedrovečerného stolovania a tradičného vianočného stromčeka.
v V toku dní ubúdajúcich v tomto roku, srdečne pozývame našich „skalných“ turistov na
spoločný turistický výstup na Pohronský
Inovec. Tak, ako v minulosti, aj teraz si pripomenieme všetci naše minulé roky výstupu
na tento skvostný velikán vysoký 901 m.n.m.,
ktorý nás opäť obšťastní krásou usínajúcej
zimnej prírody.
Vyzývame a zároveň pozývame zvlášť zlatomoraveckých turistov, ktorí sa v posledných
rokoch v menšom počte zúčastňujú „svojej“
vlastnej turistickej chaty, ktorá spolu s nami

premietať túto vydarenú úsmevnú komédiu.
Skutočná sila rodiny a to pravé čaro Vianoc sa
v tomto filme stopercentne potvrdilo.
Ut., st.: 17.00, vstupné: 4 €, MN do 12 r.
2. - 3. 1. 2016 BOD ZLOMU, USA (113 min)
Je tu akčný adrenalínový thriller, ktorého hrdinovia idú v každom okamihu na plné obrátky
a na doraz. Neznáma skupina prevádza svoje
šialené lúpeže rýchlo, zbesilo a bez istenia.
So., ne.: 18.00, vstupné: 4 €, MN do 12 r.
4. - 5. 1. KRAMPUS: CHOĎ DO ČERTA, USA
(96 min)
Veľa ľudí tvrdí, že sviatky sú peklo a preto vám
to režisér D. Radcliffe v tomto filme chce aj dokázať. Tentoraz prežijete vianočné sviatky v našom
kine trochu inak, než na aké ste zvyknutí.
Po.: 18.00, ut.: 17.00, vstupné: 4 €, MN do 12 r.
6. - 7. 1. KRÁLI HÔR, RAK (90 min)
Chlapec Lukas nájde v horách opustené orlie
mláďa, ktoré bojuje o život. Dá mu meno Abel
a potajomky sa o malého orla stará. Vznikne medzi nimi úžasné priateľstvo, lenže, raz príde deň,
keď sa ich cesty budú musieť rozísť.
St.: 18.00, št.: 17.00, vstupné: 4 €, MN do 12 r.
9. - 10. 1. MALÝ PRINC, FR (108 min)
Hlavnou hrdinkou tohto detského animovaného príbehu je malé dievčatko, ktorej život nečakane naruší jej excentrický a dobrosrdečný
sused, letec.
So., ne.: 16.00, vstupné: 4 €, MP
9. - 10. 1. OSEM HROZNÝCH, USA (182 min)
Tento napínavý príbeh sa odohráva v drevenici
Minnie, kde sa náhodne stretne osem ľudí. Vonku

píše už dejiny tohto priateľského, jedinečného prostredia. Stretnutie je okolo 11.00 h
pred obedom dňa 30. decembra na chate.
Veríme, že srdečným, priateľským rozhovorom
nebude konca... Okolo jednej až druhej hodiny
bude z chaty výstup na kamenného velikána,
kde si spoločne zaspievame niekoľko vianočných i ľudových piesní. Spoločné fotografovanie a uviazanie slovenskej trikolóry nám dodá
odvahu mocne zakričať ako vždy predtým –
stotrikrát opakujúcemu heslo: „Horám zdar,
zdar, zdar!“ Potom sa rozídeme hviezdicovým
spôsobom na všetky strany sveta do svojich
domovov. Juraj Blaha
v Dňa 19. januára 2016 sa v čase o 18.00
h v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach odohrá
najlepšia detektívna divadelná komédia
na svete – ŠIALENÉ NOŽNIČKY. Vstupné:
13 € v predpredaji, 15 € v deň predstavenia.

zúri snehová búrka a ôsmi pocestní začínajú tušiť,
že do mesta sa asi nedostanú.
So., ne.: 18.00, vstupné: 4 €, MN do 15 r.
12. - 13. 1. LES, USA (102 min)
Na úpätí hôr Fuji sa nachádza miesto, kam
mnohí, čo stratili zmysel života odídu a už sa
nevrátia. Sára sa na toto miesto vyberie hľadať
svoju nezvestnú sestru.
Ut.: 18.00, st.: 17.00, vstupné: 4 €, MN do 15 r.
14. - 15. - 16. - 17. 1. ĽADOVÁ SEZÓNA, USA
(86 min)
Hlavným hrdinom v tejto detskej animovanej
komédii je ľadový medveď Norm, ktorý si užíva
parádne mrazivé pohodlie svojho severného
pólu. Jeho pokoj mu naruší bláznivý projektant,
ktorý sa rozhodol na jeho ľadovom dvore postaviť luxusný obchodný dom.
Št.: 17.00, pi., so., ne.: 16.00, vstupné 4 €, MP,
slov. dab.
15. - 16. - 17. 1. PIATA VLNA, USA (108 min)
Tento film je prvou časťou knižnej trilógie, ktorá
sa stala obrovským hitom medzi tínedžermi. Zem
napadnú mimozemské sily, ktoré urobia všetko
preto, aby získali to najcennejšie. Našu planétu!
Pi., so., ne.: 18.00, vstupné 4 €, MN do 12 r.
20. - 21. 1. CREED, USA (133 min)
Zaujímavý film zo športového prostredia, v ktorom slávny Rocky Balboa ako boxer končí a po
ňom boxérske rukavice preberá ďalšia generácia.
Rocky sa stáva trénerom Adonise Creeda.
St.: 18.00, št.: 17.00, vstupné 4 €, MN do 15 r.
Predpredaj vstupeniek vždy 1 h pred
predstavením v MSKŠ.

NAŠI VERNÍ ČTATEĽIA!
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