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V tomto čísle:
Nové
vybavenie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
schválilo ZŠ Mojmírova nenávratný finančný príspevok
v hodnote 103 090 eur. Škola
peniaze použila na zakúpenie nového technického vybavenia.
Čítajte na strane 2

Týždeň slovenských
knižníc
Každoročne v mesiaci marec
prebieha na Slovensku Týždeň
slovenských knižníc, ktorý je
zameraný na zaujímavé aktivity a podujatia spojené s knihou. Tie sa konali aj v Mestskej
knižnici Zlaté Moravce.
Čítajte na strane 4

Veľkonočný
príhovor kňaza
Veľká noc – najväčší sviatok
kresťanov je už takmer tu. Pri
tejto príležitosti uverejňujeme
sviatočný príhovor farára Zlatých Moraviec Petra Štálnika.
Čítajte na strane 7

Rozhovor
s Jakubom Švecom
Jakub Švec, talentovaný hráč
nášho domáceho futbalového
mužstva FC ViOn Zlaté Moravce, sa môže pochváliť veľkým
úspechom. Získal nomináciu do
reprezentácie v Slovenskom národnom futbalovom mužstve do
21 rokov. Pri tejto príležitosti sme
ho vyspovedali v rozhovore.
Čítajte na strane 16

Vstupenky do divadla už kúpite aj
cez internet
Mestské stredisko kultúry a športu (MSKŠ) Zlaté Moravce spustilo v marci praktickú novinku. Lístky do divadla
si môžu ľudia zakúpiť už aj online. Doposiaľ to bolo možné len osobne v kancelárii MSKŠ.
Lístky na divadelné predstavenia konané v MSKŠ Zlaté
Moravce si môžete objednať
na internetovej adrese www.
kulturazm.sk. Stačí si jednoducho vybrať predstavenie,
zvoliť konkrétne miesta na sedenie a objednať.
Po potvrdení rezervácie
dostanete mail s ďalšími inštrukciami ohľadom platby.
Možnosti sú dve – buď prídete vstupenky vyplatiť osobne do kancelárie MSKŠ, alebo
ich uhradíte bankovým prevodom. Na zaplatenie máte
rovných päť dní. Pokiaľ to do

piatich dní nestihnete, rezervácia vám prepadá. Ak si zvolíte platbu prevodom cez internetbanking, MSKŠ vám lístky
vytlačí a prevziať si ich budete
môcť hodinu pred predstavením.
Online objednávanie zatiaľ
funguje len pri divadelných
predstaveniach. Lístky do Kina
Tekov sa v súčasnosti na internete kúpiť nedajú. Vedenie MSKŠ ale nevylučuje, že
v budúcnosti takáto možnosť
pribudne.
Ľudia, ktorí sú zvyknutí zakupovať si divadelné vstupenky

starým spôsobom - osobne,
bez zapojenia internetu, môžu
ostať pokojní. Takáto možnosť
ostáva aj naďalej, vždy počas
pracovných hodín v pokladni
kancelárie MSKŠ.
Kultúrne stredisko za zavedenie internetového objednávania nezaplatilo zo svojho
rozpočtu ani cent. Chod systému však bude spoplatnený.
„Prevádzkovateľovi webu budeme platiť ročný poplatok,
ktorý sa bude odvíjať od počtu predstavení. Aktuálne to
preto nevieme presne vyčísliť,“ povedala riaditeľka MSKŠ
Simona Holubová, ktorá ale
odhaduje, že to môže zhruba
vyjsť na 200 až 300 eur.
Peter Klimant
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Mojmírka  získala dotáciu na vybavenie učební
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
schválilo Základnej škole Mojmírova nenávratný finančný príspevok v hodnote 103 090 eur. Škola peniaze použila na zakúpenie technického vybavenia svojej knižnice,
biochemického laboratória a polytechnickej učebne.
Projekt spolufinancovalo aj
mesto Zlaté Moravce, ktoré je
zriaďovateľom školy. Zo svojho rozpočtu zaplatilo 5 426
eur. Celková výška oprávnených výdavkoch projektu je
108 516 eur.
Základná škola chce novým
technickým vybavením dosiahnuť skvalitnenie základného vzdelávania, prispieť
k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných vied a čitateľskej
gramotnosti.
Školská knižnica cez projekt získala nový knižný fond,
dataprojektor, premietacie

plátno, počítač pre školského
knihovníka, multifunkčné zariadenie, televízor, DVD prehrávač, regály na knihy a časopisy, stoly a stoličky a ďalšie
zariadenie.
Biochemické laboratórium
získalo interaktívnu tabuľu, dataprojektor, vizualizér, notebook s aplikačným softvérom,
zakúpené boli aj špeciálne
laboratórne stoly, biologické mikroskopy, sady nástenných biologických tabúľ, sady
anatomických, botanických
a zoologických modelov, resuscitačná figurína a sady mikropreparátov.

Základná škola Mojmírova.
Pre polytechnickú učebňu
boli zakúpené stolárske hoblice, dielenské meradlá, sady
na obrábanie kovov, dreva
a plastov. Učebňa ďalej dostala sadu na znázornenie bezpečného využitia elektrickej
energie v domácnosti, sadu
na znázornenie skleníkového efektu, sadu pre robotické

programovanie. Zakúpené
bolo aj ručné dielenské náradie, akumulátorové náradie,
teplovzdušné pištole, vypaľovačky dreva, mikrospájkovačky, nákovy s príslušenstvom
a iné pomôcky.

Peter Klimant

Moderné športovisko by mohlo vyrásť aj na Pribinke
Športovisko pre deti aj verejnosť v súčasnosti už postupne vyrastá v areáli Základnej školy (ZŠ) Mojmírova. Mesto chce podobný projekt zrealizovať aj na svojej ďalšej základnej škole – na Pribinke. Zastupiteľstvo
odsúhlasilo podanie žiadosti o poskytnutie dotácie.

Súčasné ihrisko Základnej školy Pribinova.
Úrad vlády Slovenskej republiky poskytuje pravidelne
dotácie na podporu rozvoja
športu. Do tohtoročnej výzvy sa rozhodla zapojiť aj naša

samospráva. Žiadosť podala
v marci.
V prípade jej schválenia
by získané peniaze mali
poslúžiť na vybudovanie

multifunkčného ihriska
s umelým trávnikom a na výstavbu detského ihriska. Oba
projekty by boli realizované
v areáli ZŠ Pribinova.
Hlavným cieľom celého
projektu má byť väčšia propagácia športu medzi deťmi, mladými ľuďmi a obyvateľmi mesta, ich motivácia
k fyzickej aktivite za účelom
rozvíjania a utužovania návykov na šport a starostlivosť o svoje zdravie.
„Prostredníctvom tohto
projektu zabezpečíme lepšie, nové a viac vyhovujúce
podmienky pre šport a aktívne trávenie voľného času,
zvýšime dostupnosť športového vyžitia pre širokú verejnosť a vytvoríme ďalšie
predpoklady pre športové
aktivity organizované školou a mestom,“ informuje

vedenie mesta. Nové športoviská by tak boli prístupné,
podobne ako na Mojmírke,
nielen pre žiakov základnej
školy ale aj pre širokú verejnosť.
Výška celkových výdavkov
na celý projekt zahrňujúci obe ihriská je stanovená
na sumu 88 977,50 eur. Na
výstavbu multifunkčného
ihriska môžu Zlaté Moravce získať dotáciu maximálne vo výške 38-tisic eur. Na
výstavbu detského ihriska
zas maximálne 12-tisíc eur.
Zvyšok uhradí mesto zo
svojho vlastného rozpočtu.
To, či budeme so žiadosťou
úspešní, sa podobne ako aj
pri iných výzvach, dozvieme v priebehu najbližších
mesiacov.
Peter Klimant
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Výročná schôdza  Jednoty dôchodcov
Vo štvrtok 14. marca 2019 sa v priestoroch divadelnej
sály Mestského strediska kultúry a športu uskutočnila
výročná schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov (ZO JD) Zlaté Moravce.
Ako už býva zvykom, na
úvod stretnutia bol pripravený krátky kultúrny program.
Divákom sa predstavil spevácky súbor Zlatomoravčianka pod vedením harmonikára Vladimíra Rumanka. Po
ich vystúpení privítala prítomných dôchodcov básňou
bývala predsedníčka ZO JD
Zlaté Moravce Emília Páleníkova, ktorá vlani po viac
ako dvadsiatich rokoch úradovania odstúpila zo svojej
funkcie.

Následne sa pristúpilo k samotnému rokovaniu, ktoré
otvorila súčasná predsedníčka ZO JD Zlaté Moravce Helena Holečková. Zlatomoravská organizácia
dôchodcov tu zhodnotila
svoju činnosť za uplynulý
rok. Zároveň si vytýčili nové
plány na rok 2019, schvaľoval sa aj tohtoročný rozpočet organizácie. Všetky
body boli členmi Jednoty
dôchodcov odsúhlasené
jednohlasne.

Počas otvorenia výročnej schôdze.
Výročnej schôdze sa zúčastnili i pozvaní hostia
ako primátor Dušan Husár
a prednostka Okresného
úradu v Zlatých Moravciach
Zita Koprdová. Seniorom
zaželali v ich činnostiach aj
v životoch všetko dobré.
„Dovoľte mi, aby som vašej
organizácii a vám všetkým
zaželala ešte veľa, veľa energie, veľa tvorivých síl, veľa

pekných nápadov, aby ste
sa v takomto hojnom počte
stretávali aj počas tohto kalendárneho roka,“ zapriala
im Zita Koprdová, ktorá priamo na schôdzi odovzdala
do rúk Heleny Holečkovej
finančný dar pre činnosť organizácie, za čo jej predsedníčka poďakovala.
Peter Klimant

Obchodný reťazec podporil projekty z nášho regiónu
Spoločnosť Tesco Stores zorganizovala už piaty ročník programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Ľudia
mohli v hlasovaní rozhodovať, ktorý z troch projektov
z nášho regiónu získa najvyššiu finančnú pomoc.

Preberanie víťazného šeku na sumu 1 300 eur.
Organizátorom programu Vy
rozhodujete, my pomáhame
je spoločnosť Tesco, spoluorganizátorom je Nadácia Tesco
a partnerom Nadácia Pontis.
„Hlavným cieľom programu je
podpora miestnych projektov
v okolí, kde žijú naši zákazníci,“
uvádza spoločnosť Tesco.
Neziskové organizácie sa
mohli o grant uchádzať do

novembra minulého roka.
Všetky prihlásené projekty boli
podľa vyjadrenia organizátorov posúdené a vyhodnotené
nezávislými a profesionálnymi
expertmi. Tí Slovensko rozdelili do 77 regiónov a v každom
z nich vybrali tri najlepšie projekty.
V zlatomoravskom regióne
postúpili do finále organizácie:

1. Občianske združenie Zlatomoravecký Štúrovček – ZM
Štúrovček, 2. Materská škola
Neverice, 3. Materská škola
Lienka Lenka Ladice.
Vybrané organizácie mali
finančný príspevok na svoje
projekty už istý. Otázna bola
len jeho výška. O tej rozhodovali ľudia. Hlasovanie prebiehalo v Tescu, v pobočke
v Zlatých Moravciach a vo
Vrábľoch od 21. januára 2019
do 17. februára 2019. Každý
zákazník Tesca dostal v tomto období po každom svojom
nákupe jeden žetón, ktorým
mohol podporiť jeden z trojice projektov. Ten, kto získal
najviac hlasov, získal najvyššiu
dotáciu – v hodnote 1 300 eur.
Druhý v poradí si odniesol 600
eur a tretí získal grant 300 eur.
Finálne výsledky hlasovania zo všetkých regiónov boli
zverejnené v marci. Najmenej
hlasov u nás dostala Materská škola Lienka Lenka Ladice (6 497 hlasov) . Na druhom

mieste skončila Materská škola Neverice (8 459 hlasov).
Najvyšší počet žetónov – až
15 730 a grant v hodnote 1 300
eur získalo Občianske združenie Zlatomoravecký Štúrovček
– ZM Štúrovček so svojím projektom Hraj sa, chráň a spoznávaj prírodu.
„Cieľom projektu je nadobudnutie pozitívneho vzťahu k prírode, jej poznaniu,
ochrane a starostlivosti prostredníctvom hry a vzájomnej spolupráce celej komunity.
Zatraktívnenie dvora MŠ o postupné vytvorenie chodníka
s environmentálnym zameraním by bol jedinečný projekt v
širšom okolí mesta, ktorý toho
času absentuje. Náučný chodník by bol prístupný nielen komunite okolo MŠ, ale aj iným
komunitám s rovnakým zameraním (iné MŠ, ZŠ),“ informuje
OZ Zlatomoravecký Štúrovček
– ZM Štúrovček.
Peter Klimant
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Týždeň slovenských knižníc v Mestskej knižnici  
Každoročne v mesiaci marec prebieha na Slovensku
Týždeň slovenských knižníc, ktorý je zameraný na zaujímavé aktivity a podujatia spojené s knihou. Tie sa
konali aj v Mestskej knižnici Zlaté Moravce.
Týždeň slovenských knižníc
2019 prebiehal od 4. marca do
10. marca. V tomto období sa
na pôde zlatomoravskej knižnice konali rôzne exkurzie a
informatické prípravy pre žiakov základných škôl, ktoré sú
každoročne neoddeliteľnou
súčasťou činnosti nášho mestského literárneho stánku počas marca - mesiaca knihy.
Veľkým lákadlom pre čitateľov boli takzvané „Dni bez
poplatkov“, ktoré sa konali 7.
a 8. marca. Ľudia, ktorí mali
voči Mestskej knižnici nejaké
resty, mohli v tieto dva dni
prísť a knižnica im všetky pokuty odpustila. Taktiež poplatok pre registráciu v knižnici
bol zadarmo.
Medzi väčšie marcové
podujatia knižnice patrili dve
autorské besedy: beseda s
regionálnym spisovateľom
Miroslavom Piusom a beseda
so spisovateľom pre deti Stanislavom Repaským.
„Týždňom slovenských knižníc sa aktivity a spoločné návštevy knižnice neskončili. Počas celého mesiaca knihy sme
pokračovali v podujatiach
knižnice, ktoré sú zamerané

na propagáciu a dôležitosť
kníh a čítania, či už to boli exkurzie, informatické prípravy,
literárne a rozprávkové hodiny. Navštívili nás deti z materských škôl, od najmenších až
po predškolákov a žiaci základných škôl nielen z nášho
mesta, ale i z okolitých obcí,“
zhrnula Alena Malá, vedúca
Mestskej knižnice Zlaté Moravce.

Symbolické
krstenie knihy
Beseda s regionálnym historikom Miroslavom Piusom sa
v knižnici uskutočnila v utorok
5. marca 2019 v dopoludňajších hodinách. Zúčastnili sa
jej študenti Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach.
Zameraná bola na prezentáciu najnovšej publikácie autora pod názvom Naši predkovia s podtitulom Prví Slováci
na brehoch riek Nitra - Žitava
- Hron a Ipeľ. Ide o literatúru
faktu. Kniha bola vydaná koncom roka 2018 ako pomocný
učebný text pre žiakov a študentov k vyučovaniu regionálnych dejín v rámci hodín
dejepisu. Súčasťou besedy bol

Autogramiáda Stanislava Repaského.

Študenti Obchodnej akadémie s Miroslavom Piusom.
aj symbolický krst knihy a jej
uvedenie do života.
„V závere besedy sme si pripomenuli nedávne narodeniny pána Piusa, ktoré oslávil
14. februára. Spoločne so študentmi Obchodnej akadémie
sme pánovi Piusovi zablahoželali, poďakovali za besedu
a zaželali pevné zdravie a veľa
čitateľov,“ doplnila Alena Malá.

Detské fantasy
Nasledujúci deň, v stredu
6. marca 2019, sa v priestoroch knižnice uskutočnila
ďalšia beseda, tentokrát so
začínajúcim autorom príbehov pre deti – Stanislavom
Repaským. Mladý spisovateľ
pochádza z neďalekého mesta Vráble. V Zlatých Moravciach ale študoval na strednej škole, preto má s naším
mestom blízky vzťah.
Besedy, ktorá bola spojená
aj s autogramiádou autora,
sa zúčastnili žiaci Základnej
školy Robotnícka. Repaský im
predstavil svoju knihu fantasy príbehov Natálkine dobrodružstvá. „Úvod bol veľmi vtipný. Pán spisovateľ sa
schoval a deti odpovedali na
otázku, ako by podľa nich mal
vyzerať spisovateľ. Odpovede
detí boli, že by mal byť starý,
so šedivými vlasmi a bradou
a prísť by mal v čiernom obleku s tmavými okuliarmi. A
boli veľmi prekvapení, keď
sa objavil sympatický mladý

muž. Beseda prebiehala v príjemnej atmosfére, deti boli
aktívne a zvedavé a zahrnuli
pána spisovateľa množstvom
otázok. Nie všetky otázky sa
týkali kníh a čítania, ale tak to
už u detí býva,“ opísala priebeh besedy vedúca knižnice.
To, že boli deti veľmi aktívne, zaujalo aj samotného
spisovateľa. „Padli aj otázky,
ktoré nás pobavili a niekedy
ma aj zaskočili. No to k tomu
patrí. Ďakujem za krásne
chvíle, ktoré som tu mohol
stráviť,“ povedal Stanislav Repaský.

Marec – mesiac
knihy
Prvýkrát sa označenie marec- mesiac knihy u nás objavilo v roku 1955 na počesť spisovateľa Mateja Hrebendu, ako
snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.
Ide o myšlienku, ktorá je
populárna aj v dnešnej dobe.
Preto sa pravidelne v mesiaci
marec snažia slovenské knižnice ľuďom pripomínať, že
čítanie je nielen dôležité, ale
i zábavné. V knižniciach sa tak
v tomto období vo veľkom organizujú rôzne pútavé besedy, kultúrne podujatia, súťaže
a iné zaujímavé akcie, ktorými
naše literárne stánky k sebe
lákajú nových záujemcov o čítanie kníh pre všetky vekové
kategórie.
Peter Klimant
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V centre Moraviec sme videli rekonštrukciu
historických bojov
Námestím Andreja Hlinku a jeho okolím sa ozývala intenzívna streľba zo samopalov a pušiek. Zlaté Morave
prišli zo zovretia Nacistov vyslobodiť vojaci Červenej
armády, presne ako pred 74 rokmi. Samozrejme, nešlo
o naozajstnú bitku, ale o rekonštrukciu historických
bojov, ktorou sme si pripomenuli výročie oslobodenia.

Pochod vojakov po ukončení bojov.
Oslava 74. výročia oslobodenia mesta Zlaté Moravce spod
nacistickej okupácie sa uskutočnila v sobotu 23. marca
2019. Slávnosť začala o 13.00
hodine rekonštrukciou historických bojov, o ktorú sa
postaral Klub vojenskej histórie Nitra. Takmer hodinovú

ukážku si prišlo pozrieť niekoľko stoviek Zlatomoravčanov.
Podujatia sa zúčastnil aj minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš (SNS). Vo
svojom príhovore poďakoval
za rekonštrukciu bojov. Zdôraznil nevyhnutnosť takýchto
spomienkových akcií. „Vysoko

oceňujem tieto podujatia,
pretože nás prinútia zamyslieť sa nad tým, že nepísanými
synonymami slova vojna sú
smrť, krutosť a utrpenie. Na
to nesmieme nikdy zabúdať,
pretože ako sa hovorí – národ,
ktorý nepozná svoju históriu,
je odsúdený k tomu, aby sa
zopakovala,“ uviedol minister obrany. Zároveň poukázal na rastúcu netoleranciu
a extrémizmus v spoločnosti.
Na záver vzdal hold všetkým
obetiam a hrdinom vojny,
špeciálne hrdinovi 2. svetovej vojny generálovi Milanovi
Píkovi, ktorý zomrel v marci
v Bratislave vo veku 96 rokov.
V závere slávnosti sa organizátori spoločne s pozvanými
hosťami presunuli k Námestiu
hrdinov, kde pri soche partizána položili vence.
Podujatie podporili: Slovenská národná strana, strana
SMER – sociálna demokracia,

Klub vojenskej histórie Nitra, Mestské stredisko kultúry
a športu Zlaté Moravce a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Zlaté Moravce boli počas
2. svetovej vojny oslobodené
od nemeckých jednotiek dňa
28. marca 1945 o 11.00 hodine
v rámci Bratislavsko-brnianskej operácie vojskami sovietskeho 2. ukrajinského frontu.
Peter Klimant

Pozrite si video z bojov
na odkaze:

Pochovaním basy skončilo obdobie fašiangov
V utorok 5. marca 2019, deň pred popolcovou stredou,
sme sa v Zlatých Moravciach oficiálne rozlúčili s obdobím zábav – s fašiangami. V divadelnej sále Mestského
strediska kultúry a športu (MSKŠ) sa symbolicky pochovala basa.
Rozlúčka s fašiangami začala v popoludňajších hodinách.
O pol štvrtej vyšiel z budovy
MSKŠ maskovaný sprievod
zlatomoravských detí, ktorý
prechádzal po centre mesta.
Spevom dávali zbohom fašiangom. Po ich návrate do kaštieľa
odštartoval kultúrny program.
V rámci neho vystúpil detský folklórny súbor Zlatňanka,
folklórny súbor Inovec a deti
z Materskej školy na Žitavskom
nábreží.

V závere hodinového programu prišlo na rad očakávané
pochovávanie basy. Na jej
poslednej ceste ju odprevadili deti z folklórneho súboru
Zlatňanka. Pochovávanie malo
smutno-vtipný charakter. Spev
a prejav malých folkloristov bol
pri tejto rozlúčke napriek svo
jim trúchlivým tónom plný veselých vtipov. V tomto duchu
šla milovaná basa „pod zem“,
a tým sa u nás oficiálne skončili
tohtoročné fašiangy.

Ľudia, ktorí si prišli pozrieť
toto vystúpenie, neodchádzali
domov s prázdnym žalúdkom.
Pochutnať si mohli na tradičných lekvárových šiškách, ktoré podobne ako vlani pripravili
pracovníčky Mestského strediska kultúry a športu.
Obdobie fašiangov trvá od
Troch kráľov do Popolcovej

stredy. Po ňom nasleduje
40 dňový pôst až do Veľkého piatku. Je to prechodné
obdobie medzi zimou a jarou, ktoré je spojené s bujarými zábavami, veselými
sprievodmi a bláznivými
maskami.
Peter Klimant
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Benefičný koncert pre Zibiho
Dobrí ľudia sa spojili pre dobrú vec. V divadelnej sále
Kaštieľa Migazziovcov sa uskutočnil benefičný koncert,
o ktorý sa postarali miestni aktivisti v spolupráci Mesta
Zlaté Moravce, Technických služieb mesta a Mestského
strediska kultúry a športu.

Pavol "Zibi" Gálik
Koncert sa konal v nedeľu
17. marca 2019 v popoludňajších hodinách. Finančný
výťažok z neho poputoval

na pomoc pre Pavla „Zibiho“ Gálika.
„Stretli sme sa tu, pretože
sme zorganizovali benefičný

koncert pre nášho kamaráta
Paľa, keďže sa mu stala vec,
ktorá sa mu stala. Nechcem
to ale nejako približovať.
Rozhodla som sa s pár ľuďmi , že mu pomôžeme týmto
koncertom,“ povedala hlavná organizátorka podujatia
Mária Ďurčeková.
Na pódiu sa predstavili
viaceré hudobné a tanečné
zoskupenia z nášho regiónu
- folklórna skupina Cerianka,
tanečná skupina Street lup, kapela LEN TAK a kapela Inside.
Všetci prišli zahrať bez akéhokoľvek nároku na honorár.
„Keď kapela LEN TAK dostala takúto požiadavku, tak
sme neváhali a hneď sme sa
rozhodli podporiť dobrú vec.
Myslím si, že by to mala byť samozrejmosť pre všetkých ľudí,
nielen pre kapely, pretože súdržnosť medzi ľuďmi by mala

fungovať. Myslím si, že toto
podujatie je dôkazom toho,
že tá súdržnosť medzi ľuďmi
ešte nevymrela a ľudia vedia
cítiť a chápať osudy druhých
ľudí,“ povedal Michal Harmady, spevák kapely LEN TAK.
Koncertu sa, samozrejme,
osobne zúčastnil aj samotný „Zibi“, ktorý vyjadril veľkú
vďačnosť všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave. „Pocit
z akcie je veľmi dobrý. Výborné kapely. Ďakujem kapelám
a všetkým, že sa zúčastnili.
Ďakujem aj pani Ďurčekovej,
mestu, Technickým službám,
pánovi primátorovi, ľuďom,
ktorí prišli, rodine a proste
všetkým. Obrovské ďakujem,“
povedal Pavol „Zibi“ Gálik.

Peter Klimant

Oslava Medzinárodného dňa žien
Medzinárodný deň žien sme v Zlatých Moravciach oslávili v nedeľu 10. marca 2019. V divadelnej sále Mestského
strediska kultúry sa konal kultúrny program, ktorý zorganizovala politická strana SMER-SD spoločne s Mestom
Zlaté Moravce.
Program začal o 16.00 hodine. V jeho úvode privítal
prítomné dámy a poprial
im všetko dobré k ich sviatku poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky Marián
Kéry spoločne so svojím kolegom poslancom Miroslavom Čížom.
V dvojhodinovom kultúrnom programe sa divákom
predstavil spevák, imitátor a zabávač Stano Vitáloš
s hudobným hosťom – skupinou Vrchári. Vstup bol pre
všetkých zdarma. Ženy boli
na záver obdarované ružou.

Medzinárodný
deň žien
Medzinárodný deň žien
je sviatok žien a ich boja
za rovnoprávnosť. Prvotná
myšlienka tohto dňa vznikla
počas medzinárodnej ženskej konferencie v Kodani
v roku 1910. Dátum 8. marec
bol zvolený na počesť veľkého štrajku 40 000 krajčírok
z textilných fabrík v New Yorku za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti
nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam, ktorý sa uskutočnil v roku 1908.

Marián Kéry, Miroslav Číž
V Československu sa tento sviatok po prvýkrát slávil
v roku 1921. V nasledujúcom roku už nadobudol
masový charakter. V roku
1938 sa MDŽ konal poslednýkrát pred druhou

svetovou vojnou. Obnovený bol opäť po roku 1945.
Sviatok bol neskôr oficiálne
uznaný OSN.

Peter Klimant
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Veľká noc – najvýznamnejší sviatok kresťanov
Vrcholom celého kresťanského kultu a centrom kresťanskej liturgie je slávenie sviatkov nášho vykúpenia.
Dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha
uskutočnil Ježiš Kristus predovšetkým veľkonočným tajomstvom svojho požehnaného umučenia a zmŕtvychvstania. Tak svojou smrťou zničil našu smrť a svojím
zmŕtvychvstaním nám daroval nový život.
Veľká noc nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky
nazývané Pesach alebo Pascha, ktoré sa slávili od 14.
do 21. dňa v mesiaci nisan na
pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského
otroctva. Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať
v časoch židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť
svojich izraelských otrokov, a
preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až po poslednej z nich, keď zomreli všetky
prvorodené egyptské deti, faraón prepustil zotročený ľud.
Židov, ktorí pomazali veraje
svojich dverí krvou baránka,
sa táto pohroma netýkala
a anjel smrti ich obišiel. Baránok je preto symbolom
Ježiša Krista, ktorého krv nás
všetkých zachránila od večného zatratenia. Ako sa ďalej
uvádza v Biblii, po vyslobodení z Egypta previedol Boh
ľud na čele s Mojžišom cez
Červené more, ktoré rozdelil

a vysušil. Tu niektorí hľadajú
pôvod tradičného židovského názvu pre Veľkú noc: Pesach - prechod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie,
vyhnutie sa a vzťahujú ho na
anjela smrti, ktorý obchádzal
domy potreté krvou. Obídenie
aj prechod predstavujú veľké
Božie skutky, ktoré urobil počas jednej noci pre svoj ľud,
a preto každoročnú spomienku na tento deň Izraeliti nazvali Veľkou nocou.
Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako
prechod z hriechu do života
v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou
a zmŕtvychvstaním. Udalosti
spojené s jeho ukrižovaním
a vzkriesením sa odohrali práve počas židovského sviatku
Pesach. Preto niektoré prvokresťanské spoločenstvá
Veľkú noc slávili spolu so Židmi 14. deň mesiaca nisan, iné
na prvú nedeľu po 14. nisane.
Spor o termín slávenia Veľkej

Peter Štálnik
noci sa snažil riešiť už v polovici 2. storočia pápež Anicét
a neskôr pápež Viktor II., ale
ukončil ho až prvý Nicejský
koncil v roku 325, ktorý nariadil, že Veľká noc sa má sláviť
v nedeľu po prvom jarnom
splne mesiaca, čo môže pripadnúť na jednu z nedieľ od
22. marca do 25. apríla. Podľa týchto pravidiel sa určuje
termín Veľkej noci dodnes.
Termín sviatkov Veľkej noci je
teda pohyblivý a je závislý od
lunárneho cyklu.
Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá
spásy, ktoré uskutočnil Kristus
v posledných dňoch svojho
života. Veľký týždeň sa začína
Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa
spája predzvesť kráľovského
triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou
omšou na pamiatku Pánovej
večere na Zelený štvrtok sa
začína Veľkonočné trojdnie,
ktoré pokračuje cez Veľký
piatok utrpenia a smrti Pána
a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára
Nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania. Vrcholom posvätného veľkonočného trojdnia,

a teda aj celého liturgického
roka je Veľkonočná nedeľa –
nedeľa všetkých nedieľ. Na
základe tohto veľkonočného tajomstva Cirkev oslavuje
zmŕtvychvstanie Pána Ježiša
Krista nielen na Veľkú noc, ale
aj v každom týždennom kruhu – každú nedeľu. Deň Pána
sa po veľkonočných udalostiach stal dňom vzkrieseného Pána. Každá nedeľa má
jas veľkonočnej nedele. Kedykoľvek sa spoločenstvo veriacich zhromaždí na nedeľnú
Eucharistiu, slávi tak Veľkú noc
v malom. Svätý Justín, mučeník, podáva svedectvo: „Preto
sa schádzame práve v deň slnka (t. j. nedeľa), lebo je to prvý
deň, v ktorý Kristus premenil
tmu na svetlo. Ale najmä preto, že v tento deň Ježiš Kristus,
náš Spasiteľ a Pán, vstal z mŕtvych“. Nedeľa je teda Veľkou
nocou každého týždňa.
Veľkonočné obdobie – obdobie veľkonočnej radosti
trvá 50 dní. Začína sa Veľkonočnou vigíliou a končí sa večer na sviatok Zoslania Ducha
Svätého (Turíce), ktorý sa tohto roku slávi 9. júna.
Peter Štálnik, farár
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Retro večer v múzeu
Neuveriteľný rozvoj vedy a techniky zmenil náš život
vo všetkých jeho oblastiach. Keď sa zamyslíme nad nedávnou minulosťou, s nostalgiou spomíname na nezabudnuteľné staré časy, ktoré sa už nevrátia.

Najmä o ťažkom živote Slovákov
po 2. svetovej vojne, duálnom lístkovom systéme, menovej reforme a pod. Návštevníci podujatia
si mali možnosť zaspomínať aj
na Československé peniaze, ktoré mali vždy vysokú umeleckú
úroveň. Najkrajšia bola trojkorunáčka. Priniesol ochutnať starú pálenku Ararat, ktorou si utužovali zdravie ešte naši dedovia
a dodnes úplne nevymizla z obchodných pultov.

Vzácni hostia večera
Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach pripravilo dňa
13. marca 2019 pre širokú kultúrnu verejnosť spomienkový
večer na život v období 50-tych
a 60-tych rokoch minulého
storočia s prizvanými hosťami
z oblasti zdravotníctva, kultúry
a fotografického priemyslu. Kultúrne podujatie otvorila Anna
Kiššová poéziou a literatúrou,
ktorá sa tiež dotkla našej nedávnej histórie. Atmosféru večera
dotváral starými hudobnými
nahrávkami Vladimír Rumanko.

Príhovor poslanca
NR SR Mariána Kéryho
Večerný program moderovala lektorka múzea pani Viera Tomová a privítala poslanca NR SR
pána Mariána Kéryho. Vo svojom

úvodnom vystúpení ospravedlnil neúčasť pána predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
Milana Belicu. S potešením vyzdvihol úspešnú činnosť pracovníkov zlatomoravského múzea,
ktorí okrem folklóru, zvykov a tradícií pripravujú množstvo ďalších
zaujímavých kultúrnych podujatí.
Ako vyštudovaný historik pripomenul, že všetky veci, ktoré sa
udiali za bývalého režimu, neboli
zlé. Ťažkou prácou bolo vytvorené neuveriteľné množstvo materiálnych hodnôt a ľudia nezištne
pracovali v rôznych organizá
ciách. Žilo sa skromne. Ešte aj
dnes honba za bohatstvom neznamená šťastnejší život.
Riaditeľ Ponitrianskeho múzea
v Nitre Anton Števko porozprával návštevníkom o retro veciach.

Ďalším hosťom večera bol Pavol Tongeľ zo Zlatých Moraviec.
Vyštudoval Obchodnú akadémiu
a Lekársku fakultu. Ako sekundárny lekár pôsobil najskôr v Krajskom ústave národného zdravia
v Banskej Bystrici a v Medzilaborciach. Porozprával veľa zaujímavých poznatkov zo svojho pracovného života ako všeobecný,
praktický, rodinný a závodný lekár. Povedal, že v tej dobe lekár
musel vedieť všetko. Pacienta
nikde neposielal, keď bolo treba operovať, musel zvládnuť
anestéziu. Pracovná doba nikdy nekončila a nerebeloval ani
za vyššie mzdové hodnotenie.
Z oblasti zdravotníctva spomenul mnohých známych kolegov,
zlatomoravských lekárov. So svojimi spomienkami sa prihlásil k
slovu aj pán Dr. Sýkora. Bývalá

Karneval v Materskej škole Štúrova
Aj v tomto školskom roku opäť
prišiel ten deň, keď sa materská
škola začala od rána zapĺňať princeznami, vojakmi, vílami, lienkami a inými bytosťami. Škôlkari si
prišli užiť deň, na ktorý už dlho
túžobne čakali – KARNEVAL.
Počas celého dopoludnia
bola v triedach veselá atmosféra. Spoločne sme si zatancovali
a rozprúdili sme dobrú zábavu.
Všetky masky sa popredstavovali

a deti ukázali, že aj prezlečené
za iné bytosti vedia byť šikovné. Dokázali to prostredníctvom
rôznych súťaží, ktoré sa im veľmi
páčili. A po toľkej námahe ich čakalo aj občerstvenie, na ktorom
si pochutili. Každé dieťa bolo za
svoju masku a šikovnosť odmenené milým darčekom.
Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova

zdravotná sestra Hedka Hroncová priniesla na podujatie aj kroniku nemocnice.
Pozvanie na Retro večer v múzeu prijala aj Marta Hermanová,
kultúrna pracovníčka Mestského
domu kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach, ktorého riaditeľom bol František Škula. Priblížila
70-te roky bohaté na záujmovo
umelecké činnosti v divadelnej,
výtvarnej a hudobnej oblasti.
Uskutočňovalo sa veľké množstvo podujatí a výchovné koncerty pre žiakov. Zlaté Moravce
žili vystúpeniami slovenských
umelcov, hercov, spevákov, divadelnými predstaveniami najmä z Nitry. Mesto malo vlastné
rozhlasové vysielanie zavedené
do každej domácnosti, tzv. rozhlasom po drôte.
Z oblasti fotografovania návštevníkom porozprával pán Imrich Finta veľa technických zaujímavostí s ukážkou rôznych
fotografií a niekoľkých starožitných fotoaparátov. Prvé zážitky
z fotografovania mu priniesol
starý československý fotoaparát
z roku 1948.
Organizátor podujatia vytvoril pre návštevníkov prijemnú
atmosféru spomienok na staré
časy, ku ktorým patrilo aj malé
pohostenie.
Anton Kaiser
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Základná škola Robotnícka: Pán primátor, ďakujeme!

Mária Herdová
Som novou riaditeľkou
v ZŠ na Robotníckej ulici
v Zlatých Moravciach. V škole, ktorá bola v posledných
rokoch zo strán mnohých
z Vás, občanov tohto „zlatého mesta“, skloňovaná najmä v pejoratívoch. Najviac
si myslím, že naša škola utrpela svojím výzorom. Veď,
ako vyzerá niečo, o čo sa 30
rokov nestaráte? Vieme, ako
bol v období spred 30-tich
rokov každý materiál „úzky

profil“, a tak bolo treba brať,
čo bolo. Za tridsať rokov sa
do tejto budovy neinvestovalo, a tak si zub času vybral
svoju daň. Napriek tomuto
všetkému aj v takejto „škaredej“ škole existuje život!
Ako povedal náš žiak šiesteho ročníka: „Pani učiteľka, prečo nás každý súdi
podľa obalu, veď nech sa
prídu pozrieť dnu, akí sú tu
krásni ľudia. Aj my sa tu učíme, súťažíme, vyhrávame,

tešíme...!“ Takéto slová vám
vyrazia dych a poviete si, že
nielen vy, ale aj deti nás dospelých majú čo učiť!!!
V našom meste sa však
objavil na poste primátora
človek, ktorý má srdce na
správnom mieste a konečne
ako prvý primátor začal konať a nielen sľubovať. Vďaka jeho úsiliu a úsiliu pána
prednostu a ostatných zamestnancov mesta sa v našej škole behom roka zrekonštruovali dve strechy
(z mnohých), kompletne sa
zrekonštruovali sociálne zariadenia na dvoch poschodiach, opravili sa schody do
kuchyne a vymenili dvere.
A to je, podľa jeho slov, len
začiatok! Plánuje sa kompletná rekonštrukcia celej
budovy! Počas týchto troch
mesiacov, čo vediem túto
školu, som sa na meste nestretla so slovom nie!

Pán primátor, Dušan Husár,
dovoľte mi, aby som sa vám
verejne v mene všetkých
nás v našej škole srdečne
poďakovala!!! Poďakovala za vaše vždy pozitívne
a povzbudzujúce slová, ale
hlavne za vaše činy! Naše
deti už nebudú musieť trpieť tým, že ich niekto súdi
podľa vonkajšku, pretože si
zaslúžia určite aspoň toľko pozornosti a lásky ako
ostatné deti na iných školách! Chcela by som aj touto
cestou všetkých občanov
mesta poprosiť, aby nesúdili
knihu podľa obalu. Pretože
tak, ako povedal spisovateľ Exupéry ústami Malého princa: „To podstatné je
očiam neviditeľné!“ Nech sa
páči, príďte sa kedykoľvek
k nám pozrieť!

Mgr. Mária Herdová

Je inakosť vnímaná vždy ako jedinečnosť...
l Vedeli ste, že „bavenie“ sa
na šikane bolí obeť rovnako
ako šikana sama?
l Čo robiť, keď sa so šikanou
stretneme? Ako chrániť seba
v kyber priestore?
l Už ste niekedy četovali
v rámci partie o niekom bez
jeho prítomnosti?
l Zdieľali ste niekoho fotku
bez jeho vedomia?
l Je inakosť vnímaná vždy
ako jedinečnosť, alebo môže
byť príčinou konfliktov?
Na tieto otázky odpovedali
žiakom 7. – 9. ročníka v Základnej škole na Robotníckej
25 v Zlatých Moravciach interní lektori Slovenského

národného strediska pre ľudské práva so sídlom v Bratislave dňa 21. marca 2019. Žiakom
ponúkli pútavé vzdelávacie
aktivity overené niekoľkoročnými skúsenosťami. Pútavo, kreatívne a interaktívne,
s využitím hier, modelových
situácií, prezentácií či filmov
priniesli informácie o šikane a kyberšikane v dnešnom
svete.
Vzdelávacia aktivita sa stretla
u našich žiakov s veľkým a pozitívnym záujmom! Mnohí
z nich dostali odpovede na
otázky, ktoré ich zaujímali.

Mgr. Jana Lukáčová
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UNESCO v Základnej škole Robotnícka
Pojem UNESCO nie je pre
našich žiakov neznámym pojmom. Stretávajú sa s ním na
hodinách geografie už od 5.
ročníka, kde sa žiaci učia o lokalitách zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Pojem vznikol na
základe Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva z roku
1972.
Dohovor vychádza z myšlienky, že na svete existujú
miesta s takou výnimočnou
hodnotou pre celý svet, že by
mali byť považované za dedičstvo celého ľudstva, ktoré
by zároveň požívalo zvláštnu
ochranu, aby mohlo byť zachované aj pre ďalšie generácie. Dohovor je výnimočný
aj v tom, že v sebe spája ideu
ochrany prírody s ochranou
kultúrnych pamiatok.
Rozhodli sme sa teda so

staršími žiakmi – 8. a 9. ročníka, ktorí sa učia práve o Slovensku, priblížiť UNESCO na
Slovensku všetkým, ktorí prechádzajú vestibulom školy. Tu
sme pripravili mapu so všetkými našimi lokalitami, ktoré
sú na Zozname svetového
dedičstva na Slovensku. Ide
o nasledovné lokality: Banská
Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad
a pamiatky okolia, Rezervácia
ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta
Bardejov, Drevené chrámy
v slovenskej časti Karpatského oblúka, Jaskyne Slovenského krasu, Karpatské bukové
pralesy.
Okrem toho Slovenská republika tiež zaujala svoje
miesto na Reprezentatívnom
zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva
nasledovnými elementmi:

Fujara – hudobný nástroj
a jeho hudba, Terchovská
muzika, Gajdošská kultúra, Bábkarstvo na Slovensku
a v Čechách, Horehronský
viachlasný spev, Modrotlač.
Žiaci 8. a 9. ročníka si vybrali lokalitu a vypracovali zaujímavé projekty, ktoré sú tiež
umiestnené na paneloch.
Som rada, že sme sa so žiakmi na hodinách geografie
venovali tejto krásnej téme.

Slovensko je možno malá
krajina, ale má nespočetné
množstvo prekrásnych miest,
z ktorých si právom zaslúžili
svoje miesto tie pravé v Zozname svetového dedičstva
UNESCO. Verím, že projekt zaujal aj ostatných žiakov a tiež
rodičov a možno spolu navštívia práve tieto krásne miesta
Slovenska.
PaedDr. Hana Verešpejová

Fašiangový týždeň v Materskej škole Prílepy

Od 18. februára do 22. februára 2019 sa prostredie Materskej školy v Prílepoch zmenilo
na fašiangové. Celý týždeň sa
deti rozprávali o fašiangoch,
zvykoch a tradíciách. Našu
materskú školu navštívili členova speváckej skupiny Kolovrátok, aby ukázali deťom
prvky tradičnej slovenskej

ľudovej kultúry. Okrem spievania ľudových piesní za doprovodu harmoniky a ozembuchu si deti mohli vyskúšať,
ako sa voľakedy páralo perie.
Deti páranie peria zaujalo
a aktívne si to aj tí najmenší
chceli vyskúšať. Deti boli unesené a veľmi ich zaujal ozembuch, s ktorým sa ešte nemali

možnosť stretnúť. Na oplátku
ako poďakovanie členom súboru Kolovrátok deti zarecitovali fašiangové básne, zaspievali piesne a zatancovali tanec
o Šašovi. Na záver krásneho
dopoludnia si všetci spoločne
pochutnali na šiškách a fánkach a priestorom sa niesli
zvuky harmoniky a spoločne
spievanej piesne Fašiangy,
Turíce...
Fašiangy v Materskej škole
vyvrcholili v piatok krásnym
karnevalom, keď sa všetky deti
premenili na rôzne známe aj
menej známe postavičky. Každá maska sa pekne predstavila
a veru bolo sa na čo pozerať.
Deti v nádherných maskách
súťažili v rôznych zaujímavých
disciplínach, ako stoličkový

tanec, jedenie piškótových
koláčikov, lízanie šľahačkového srdiečka, triedenie lentiliek
podľa farby, skladanie domčeka so špajdlí, pretekanie
s podkladaním papiera... Deti
tancovali a zabávali sa, zábava
nemala konca kraja. Na záver
bola každá maska odmenená
krásnym diplomom a sladkou
odmenou.
Ďakujeme speváckemu súboru Kolovrátok za spestrenie
nášho fašiangového týždňa
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Taktiež patrí poďakovanie všetkým, ktorí prispeli
k tomu, aby sa naše deti zabávali a mali celý týždeň len
úsmev na tvári.
Zuzana Šalingová
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Schválené projekty z európskych štrukturálnych fondov Mesta Zlaté Moravce 2017 - 2018
Operačný
P.č. program

1

IROP/MPSVR SR

2

IROP/MPSVR SR

3

OP KŽP/ MŽP SR

4

OP KŽP/ MŽP SR

5

OP ĽZ MPSVR SR

6

OP ĽZ/ MV SR

7

OP ĽZ/ MV SR

8

OP ĽZ/ MV SR

Kód
ITMS2014+

Názov projetku

Zvýšenie energetickej
hospodárnosti a skvalit302021H362
nenie vzdelávania detí
v MŠ Kalinčiakova
Vybavenie učební pre ZŠ
302021J510
Mojmírova 2, Zlaté Moravce
Obstaranie záhradných kompostérov pre
310011L509
domácnosti v meste Zlaté Moravce
Zníženie energetickej ná310041H291 ročnosti budovy Mestského úradu Zlaté Moravce
Opatrovateľská služba v
312041R413
meste Zlaté Moravce
Miestna občianska po312051J365 riadková služba v meste Zlaté Moravce
Dobudovanie systému
triedeného zberu a odvo312061L740
zu komunálneho odpadu
v meste Zlaté Moravce
Komunitné centrum v
312061N829
meste Zlaté Moravce
Celková suma v Eur

NFP/
dotácia
v Eur

Spolufinancovanie v Eur

Celková
zazmluvnená
suma v Eur

361 270,08

19 014,21

380 284,29

99 804,11

5 252,85

105 056,96

156 549,93

8 239,47

164 789,40

446 944,69

23 523,4

470 468,09

266 760,00

0

266 760,00

95 765,13

5 040,27

100 805,40

142 903,24

7 521,22

150 424,46

295 788,26

15 567,80

311 356,06

1 865 785,3

84 159,22

1 949 944,50

Drobné stavby na území mesta, ich dodatočná legalizácia
Podľa ust. § 55 ods. 2 písm. b)
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
ohlásenie stavebnému úradu
postačí pri drobných stavbách,
ktoré plnia doplnkovú funkciu
k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, ktorými sú
prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25
m2 a výška 5 m (napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne,
prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov
drobného zvieratstva, sauny,
úschovne bicyklov a detských
kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení) a podzemné stavby, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje 25 m2 a

hĺbka 3 m ( napríklad pivnice,
žumpy, bazény a pod.). Drobnými stavbami sú aj oplotenie,
prípojky stavieb a pozemkov
na verejné rozvodné siete a
kanalizáciu a reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.
Stavebník je podľa ust. § 57
ods. 1 stavebného zákona povinný drobnú stavbu vopred
písomne ohlásiť stavebnému
úradu.
Stavebník môže uskutočniť
drobnú stavbu podľa ust. § 55
ods. 2 stavebného zákona len
na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že
proti ich uskutočneniu nemá
námietky.
Podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b)
stavebného zákona stavebný
úrad nariadi vlastníkovi stavby

odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia
alebo v rozpore s ním alebo
bez písomného oznámenia
stavebného úradu podľa § 57
ods. 2 pri stavbách, ktoré treba
ohlásiť; odstránenie stavby sa
nenariadi iba v prípadoch, keď
dodatočné povolenie stavby
nie je v rozpore s verejnými
záujmami.
Podľa § 88a stavebného zákona postup pri dodatočnom
povolení neohlásenej drobnej
stavby ustanovený nie je a pokiaľ teda bola drobná stavba
uskutočnená bez predchádzajúceho ohlásenia stavebnému
úradu, neuplatňuje sa ustanovenie § 88 ods. 1 písm. b)
v spojení s ust. § 88a ani § 105
resp. § 106 stavebného zákona
a legalizáciu drobnej stavby,

pre ktorú postačovalo ohlásenie, je možné bez uplatnenia sankcií dodatočne doriešiť.
Ohlásenú drobnú stavbu je
následne možné zapísať do
katastra nehnuteľností na list
vlastníctva, na základe geometrického plánu zamerania
drobnej stavby a predísť tak
nezrovnalostiam pri nadobúdaní a prevodoch nehnuteľností do vlastníctva.
Na postup v konkrétnom
prípade vašej drobnej stavby
(uskutočnenej bez ohlásenia)
sa informujte na Meste Zlaté
Moravce, Mestský úrad Zlaté
Moravce, 1.mája 2, 953 01 Zlaté
Moravce, Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej
činnosti.
Komisia výstavby
ÚP a ŽP
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UPOZORNENIE pre právnické a fyzické osoby
Mesto Zlaté Moravce v záujme ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu
života občanov, v zmysle §
4 ods. 3 písm. h) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia
č. 1/2011 o celoplošnej deratizácií, vychádzajúc z potreby
koordinácie (zníženie počtu
hlodavcov, najmä potkanov),
nariaďuje celomestskú jarnú

deratizáciu od 1. apríla do 30.
apríla 2019.
Cieľom deratizácie je znižovať
počet nebezpečných hlodavcových škodcov, ako sú potkany
a myši, ktoré sa rýchlo premnožujú a môžu byť prenášačmi viacerých ochorení zvierat či
ľudí. Mestá a obce sú povinné
zo zákona povinnosť deratizovať v objektoch a na verejných
priestranstvách, ktoré sú ich
majetkom, alebo ich spravujú.
Podnikatelia a právnické osoby

sú povinní vykonávať deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, v priestoroch
určených na podnikanie a bývanie, v školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných
a telovýchovných zariadeniach,
v zariadeniach sociálnych služieb, v skladoch, na skládkach
odpadov a v kanalizačných rozvodoch.
Deratizáciu je potrebné
vykonať od 01. 04. 2019 do
30. 04. 2019.

Po vykonaní deratizácie sú
právnické a fyzické osoby
s oprávnením na podnikanie povinné, doručením dokladu o vykonaní deratizácie,
písomne informovať Mesto
Zlaté Moravce, Mestský úrad
- oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti –
referát životného prostredia.
Odd. investičnej výstavby
a hospodárskej
činnosti referát ŽP

Triedenie odpadu v Zlatých Moravciach
Od 1. januára 2019 je v platnosti nový Zákon č. 329/2018
Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý zaviedol
v prípade uloženia zmesového komunálneho odpadu
a objemného odpadu nový
spôsob určenia sadzby poplatku. Keďže cieľom nového zákona je v čo najväčšej

možnej miere znižovať množstvo odpadu končiaceho na
skládkach odpadov, poplatok
za uloženie odpadov závisí
od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Výpočet miery vytriedenia odpadov je jednoduchý a udáva sa
v percentách. Vypočíta sa ako
podiel zložiek vytriedených

komunálnych odpadov uvedených v prílohe č. 1 Zákona
o poplatkoch za uloženie odpadov a všetkých komunálnych odpadov, ktoré vznikli
v meste za predchádzajúci
kalendárny rok.
Mesto Zlaté Moravce dosiahlo relatívne vysokú hodnotu
vytriedenia komunálnych

odpadov – 41,81 %, čo znamená, že v minulom roku
bolo z celkového množstva
vyzbieraných komunálnych
odpadov 9 682 104,3 kg vyseparovaných až 4 048 426,3
kg zložiek komunálnych odpadov.

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA
SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
Položka

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

Podľa nariadenia vlády č.
330/2018 Z. z. mesto zaplatí
v tomto roku 7 eur za tonu

zmesového komunálneho
odpadu a objemného odpadu uloženého na skládku

8
odpadov. Budúci rok pri rovnakom množstve vytriedených zložiek komunálnych
odpadov zaplatíme 12 eur za
tonu odpadu uloženého na
skládku odpadov a od roku
2021 až 18 eur za tonu odpadu. Zvyšujúci sa poplatok za

11
uloženie odpadov by tak mal
prispieť k zníženej miere skládkovania odpadov a zároveň
zvýšenej miere zhodnocovania odpadov.
Mestský úrad
Zlaté Moravce
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov
a pozemku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov a pozemku vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
l nebytové priestory o výmere 89,10 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 444,
na Sládkovičovej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C“, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: obchodné
priestory, služby.
l nebytové priestory o výmere 138,94 m2 /administratívna budova/nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 3344, na Ul. Tekovská 37 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcele KN registra „C“, č. parcely 3430/9 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísaná
na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: kancelárske priestory, obchodné priestory, služby, skladové priestory, priestory na
výrobné účely.
l časť pozemku o výmere 250,00 m2 z parcely KN registra „C“, č. parc. 2606/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6053m2 , ktorý sa nachádza na Ul. Viničná
č. 1 v Zlatých Moravciach, v k.ú. Zlaté Moravce, vedený Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, na LV č. 3453, účel využitia prenajímaného pozemku: podnikateľské účely.
l časť pozemku o výmere 153,00 m2 z parcely KN registra „E“, č. parc. 2394/1, druh pozemku:
orná pôda o celkovej výmere 7877 m2 , ktorý sa nachádza v lokalite pri Hostianskom potoku
v časti pri Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach, v k.ú. Zlaté Moravce, vedený Okresným úradom Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom, na LV č. 5417, účel využitia prenajímaného pozemku: nepodnikateľské účely.
l časť pozemku o výmere 100,65 m2 z parcely KN registra „C“, č. parc. 3164/20, druh pozemku:
orná pôda o celkovej výmere 6868 m2 , ktorý sa nachádza v lokalite na Ul. Nitrianska v Zlatých
Moravciach, v k.ú. Zlaté Moravce, vedený Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, na LV č. 3453, účel využitia prenajímaného pozemku: nepodnikateľské účely.
l nebytové priestory o celkovej výmere 26,86 m² nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1330 (Administratívna budova), na Ul. Hviezdoslavova č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m² (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelárske priestory.
l nebytové priestory o výmere 14,20 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 2087
/CENTRUM ŽITAVA/ v Zlatých Moravciach   na Hviezdoslavovej ulici č. 64, postavenej na pozemku
- parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2, zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4537, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: obchodné priestory, služby, skladové priestory.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 25.04.2019 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemku získate na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad;
Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/69 239 22 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ
Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

n AKO SI VYCVIČIŤ
DRAKA 3 - 7. s 20. 4. 2019 nedeľa 16.00, sobota 17.00
–4€a5€
n JEDNOU NOHOU
V BASE - 9.- 10. 4. 2019 utorok 18.00, streda 19.00 – 4
€a5€
n HELLBOY - 11.- 12. 4.
2019 - štvrtok 19.00, piatok
20.00 – 4 € a 5 €
n CYNTORYN ZVIERATIEK
- 12.- 13. 4. 2019 - piatok
18.00, sobota 20.00 – 4 €
a5€
n PRINC KRASOŇ - 13.14. 4. 2019 - sobota 16.00,
nedeľa 17.00 – 4 € a 5 €
n AFTER: BOZK - 13.- 14.a
21. 4. 2019 - sobota 18.00,
nedeľa 19.00, nedeľa 20.00 –
4€a5€
n TRABANTEM TAM A
ZASE ZPÁTKY – 15.- 16.
4. 2019 - pondelok 18.00,
utorok 19.00 – 4 € a 5 €
n ČAROVNÝ PARK - 18.- 19.
4. 2019 - štvrtok 17.00, piatok
17.00 – 4 € a 5 €
n ZAMILOVANÁ GLORIA
- 18.- 19. 4. 2019 - štvrtok
19.00, piatok 19.00 – 4 € a 5 €
n ŽENY V BEHU - 20.- 21. 4.
2019 - sobota 19.00, nedeľa
18.00 – 4 € a 5 €
n HĽADÁ SA YETI - 21.- 22.23. 4. 2019 - nedeľa 16.00,
pondelok 17.00, utorok 17.00
–4€a5€
n KLIATBA KVÍLIACEJ
ŽENY - 22.- 23. 4. 2019 pondelok 19.00, utorok 19.00
–4€a5€
n AVENGERS: ENDGAME 25.- 26.a 28. 4. 2019 - štvrtok
19.00, piatok 19.00, nedeľa
19.00 – 5 €
n MIA A BIELY LEV - 26.a
28. 4. 2019 - piatok 17.00,
nedeľa 17.00 – 4 € a 5 €
n VODA, ČO MA DRŽÍ
NAD VODOU - 29.- 30.
4. 2019 - pondelok 19.00,
utorok 19.00 – 4 € a 5 €
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Pre bližšie informácie kontaktujte:
msks.tekovskenoviny@gmail.com

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

PRACUJEME
PRE VÁS

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

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

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

www.cimmermann.com
7/2019

Apríl 2019
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Štart lezcov do pretekárskej sezóny 2019
Medzinárodnými pretekmi
v lezení na rýchlosť odštartoval Slovenský pohár v lezení detí. Prvého kola sa dňa
9. marca 2019 v Brne za Horolezecký klub Zlaté Moravce zúčastnili traja pretekári,
všetci súťažiaci v kategórii
U12 - Viktória Sališová, Timotej Ondrejka a Marek Jančovič. Na lezeckú cestu mali 4
pokusy. Najviac sa darilo Timotejovi. Od prvého kola si
držal prvé miesto a každým
ďalším pokusom si čas zlepšoval. Posledným pokusom
a najlepším časom 10,15 s si zaslúžene odniesol zlato v kategórii U12. Marek zalezený
čas 23,98 s obsadil 7. miesto.
Viktória mala úspešné len tri
pokusy a s časom 17,49 s sa
prebojovala na 12. miesto.
Hneď o týždeň od 16. marca do 17. marca 2019 sa konalo druhé kolo Slovenského

pohára v Žiline, tentokrát
v disciplíne bouldering. V sobotu nastúpila za klub Kristína Gunišová, ktorá tento rok
prvýkrát súťažila v kategórii U18 a s dospeláckymi
cestami sa popasovala statočne. Obsadila 2. miesto v
U18, celkovo medzi ženami
získala 9. miesto. V nedeľu
sa preteku zúčastnilo šesť
zverencov Horolezeckého
klubu Zlaté Moravce, a to
v kategórii U12- Viktória Sališová, Leo Valent, Timotej
Ondrejka, Marek Jančovič
a U14 – Laura Balážová a
Natália Vančíková. Postavené bouldre mali rôzny charakter - technické, silové a
aj dynamické skoky. Výkonom si najlepšie počínala
Viktória Sališová, ktorej sa
podarilo suverénne vyliezť
štyri topy zo siedmich. Stačilo jej na to len päť pokusov

a vo svojej kategórii si vybojovala skvelé 2. miesto.
Timotejovi sa rovnako podarilo vyliezť štyri topy, síce na
desať pokusov, ale spomedzi slovenských chlapcov to
bol najlepší výkon a zaslúžene si odniesol aj z 2. kola
Slovenského pohára neuveriteľné 1. miesto. Ostatní
boli vo svojich kategóriách
prvýkrát a odniesli si v rámci
Slovenského pohára body
za tieto umiestnenia:

U12 – chlapci:
Leo Valent - 8. miesto
Marek Jančovič - 12. miesto
U14 – dievčatá:
Laura Balážová - 9. miesto
Natália Vančíková -14. miesto
Gratulujeme všetkým zúčastneným a ďakujeme im za
vzornú reprezentáciu klubu
ako aj rodičom, že podporujú
svoje deti v tomto nie najľahšom športe.
Trénerky Lucia
a Simona Korcové
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Jakub Švec nominovaný do reprezentácie SVK U21
Iba 18-ročný Jakub Švec, talentovaný hráč nášho domáceho futbalového mužstva FC ViOn Zlaté Moravce a odchovanec Požitavskej futbalovej akadémie, sa môže pochváliť veľkým úspechom. Získal nomináciu do reprezentácie
v Slovenskom národnom futbalovom mužstve do 21 rokov. Pri tejto príležitosti sme ho vyspovedali v rozhovore.
Aké boli tvoje pocity po
tom, čo si sa dozvedel, že
si bol nominovaný do
reprezentácie?
Moje pocity boli neopísateľné, plne šťastia a radosti.
Reprezentácia je ten najväčší
vrchol u hráča, pretože nič sa
nevyrovná chvíľam, keď môže
hráč reprezentovať svoju krajinu. Veľmi som bol šťastný.
Čo myslíš, vďaka
čomu sa ti to
podarilo dosiahnuť?
Podarilo sa mi to dosiahnuť
kvôli mojim výkonom, a preto,
že tréner videl vo mne niečo.
Vždy makám na sebe na 200
percent aj vo voľnom čase a aj
kvôli tomu prichádzajú úspechy ako tento v podobe nominácie do reprezentácie U21.
Na čo sa najviac tešíš,
čo sa reprezentácie týka
a naopak čoho sa možno
obávaš?

Teším sa na moju prvú príležitosť, teším sa na každý
tréning, na každý deň na zraze. Ako som spomínal, je to
vrchol pre futbalistu, tu sa
nemáme čoho obávať. Je tu
všetko na najvyššej úrovni,
môžeme sa tu iba zlepšovať.
Aké boli tvoje futbalové
začiatky, čo ťa priviedlo
k tomuto športu?
Moje futbalové začiatky boli
v Požitavskej futbalovej akadémii ViOn Zlaté Moravce, keď
ma tam prihlásili moji rodičia.
Kto je tvoj futbalový
vzor?
Messi je môj futbalový
vzor. Ten hráč je neopísateľný. Taký prehľad a IQ čo má
on, nemá žiadny futbalista
na svete. Vždy, keď hra zápas, spraví niečo, čo šokuje
celý svet. Zapísal sa na vrchol
medzi elitu.

Jakub Švec (vpravo), foto: Jozef Bedej
Aké sú tvoje ciele, čo by
si chcel vo futbale
dosiahnuť?
Moje ciele sú vysoké. Chcel
by som dosiahnuť vo svojom
živote najvyšší cieľ, aký môže
mať futbalista. Môj sen je Španielsko a klub FC Barcelona.
Nič nie je nemožné, ak hráč
na sebe bude tvrdo pracovať
aj vtedy, keď má voľno. Vždy
je šanca, ale treba si veriť a nepočúvať negatívne myšlienky
okolo seba.
Ako teda vidíš svoju
budúcnosť vo ViOne?
Keď prídu iné ponuky,
udrží si ťa klub?
Nad týmto sa momentálne
nezamýšľam. Myslím iba na
momentálnu situáciu v klube,
a to je záchrana. Sústredím sa
na to, čo je teraz a chcem pomôcť ViOnu, aby sa udržal
v prvej lige.

Jakub Švec (v strede), foto: Jozef Bedej

Myslíš, že sa to ViOnu
podarí?
Myslím, že áno. Máme na to
kvality, aby sme sa zachránili,
ale musíme ísť na dno svojich
síl a odovzdať na ihrisku všetko. Verím, že to dokážeme.
Úspešne si naštartoval
svoju futbalovú kariéru.
Daj nejaký recept pre
mladých začínajúcich
futbalistov. Čo majú
robiť, aby sa dostali tam,
kde sa aktuálne
nachádzaš ty.
Ak máte talent a nejaké sny,
tak ich nezahoďte. Rozvíjajte
talent, pracujte na sebe tvrdo,
pracujte viac ako ostatní. Verte
v seba a nepočúvajte iných,
že to nedokážete. Každý z vás
môže veľa dokázať, ak dáte do
toho viac ako ostatní. Verte
v silu svojich snov a buďte
pokorní.
Peter Klimant

n Mesačník mesta Zlaté Moravce n Vydavateľ: Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce n Schvaľuje redakčná rada
nŠéfredaktor: Mgr. Peter Klimant, mobil: +421 904 560 678, e‑mail: msks.tekovskenoviny@gmail.com
n Evidenčné číslo: EV 3148/09 n ISSN 1338 – 8800 n Adresa vydavateľa a redakcie: Nám. A.Hlinku č.1, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 n Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. n Príspevky dopisovateľov nehonorujeme
n Uzávierka čísla je vždy k 25. dňu v mesiaci n Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov

