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V tomto čísle:
Herné
prvky
Kolotoče, hojdačky, lanová
pyramída aj workoutové ihrisko. V Zlatých Moravciach
pribudli nové herné prvky.
Ich nákup zabezpečili jednotlivé výbory mestských častí.
Čítajte na strane 2

Elektromobil
Technické služby získali
v druhej polovici novembra
nové vozidlo. Ide o moderný
nákladný elektromobil s možnosťou vyklápania, ktorý im
poslúži na prevoz napríklad
biologického či plastového
odpadu.
Čítajte na strane 3

Odstavná
plocha
Dobrá správa pre občanov
žijúcich v okolí Duklianskej
ulice. Samospráva tu začala
riešiť problém s nedostatkom
parkovacích miest. Vybudovala novú odstavnú plochu pre
automobily.
Čítajte na strane 4

Slovo farára
k Vianociam
Vstúpili sme do adventného
času. Pri tejto príležitosti uverejňujeme vianočný príhovor
farára Zlatých Moraviec Petra
Štálnika.
Čítajte na strane 6

Budova Základnej školy Robotnícka po výmene časti okien.

Nové okná v Základnej škole
Robotnícka
Viac ako tridsať starých a nevyhovujúcich okien bolo
vymenených za nové plastové. Mesto tento projekt
zrealizovalo vďaka dotácií z envirofondu.
Environmentálny fond poskytol Mestu Zlaté Moravce
na základe žiadosti nenávratný finančný príspevok vo
výške rovných 100-tisíc eur.
Určený bol na realizáciu 1.
etapy výmeny okien na budove Základnej školy (ZŠ) na
Robotníckej ulici. Na projekte
sa v rámci spolufinancovania
podieľalo aj samotné mesto,
ktoré je zriaďovateľom školy.
Zo svojho rozpočtu vyčlenilo
takmer 7-tisíc eur.
Stavebné práce prebiehali od 19. septembra do
12.novembra 2019. Vymenených bolo celkovo 35 okien.
Nešlo však o všetky okná školy. Viaceré ostali na budove
nevymenené. V 1. etape sa
vymieňali najmä tie, ktoré
sa nachádzali v najhoršom

technickom stave. Vyberané
boli podľa požiadaviek Re
gionálneho úradu verejného
zdravotníctva a podľa potrieb
ZŠ Robotnícka.
Mesto chce touto rekonštrukciou dosiahnuť zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, a to najmä
znížením spotreby energie.
„Realizáciou projektu sa znížia tepelné straty budovy

základnej školy, čo bude mať
predovšetkým prínos v znížení nákladov na prevádzku
budovy,“ informuje radnica.
V budúcnosti je v pláne
postupná výmena aj zvyšných starých okien. Termíny
realizácie ďalších etáp výmeny zatiaľ známe nie sú. Ak
Environmentálny fond vyhlási
nové výzvy na predkladanie
žiadostí o dotácie, mesto sa
plánuje zapojiť opäť.

Peter Klimant
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V Moravciach pribudli herné prvky pre deti a mládež
Kolotoče, hojdačky, lanová pyramída aj workoutové
ihrisko. V Zlatých Moravciach pribudli nové herné prvky.
Ich nákup zabezpečili jednotlivé výbory mestských častí.
Výbory všetkých štyroch zlatomoraveckých mestských
častí dostávajú každoročne od
mesta takzvaný participatívny
rozpočet. Ide o peniaze, ktoré
môže každý výbor použiť čisto podľa vlastného uváženia.
Mestské časti I. a II. mali tento
rok k dispozícii po 10-tisíc eur.
Menšie výbory – Chyzerovce
a Prílepy dostali po 5-tisíc eur.
Kým Chyzerovce sa rozhodli
investovať svoje peniaze do
prestrešenia pri ich kultúrnom
dome, zvyšné tri mestské časti
nakúpili herné prvky pre deti
a mládež. Ako informoval
viceprimátor mesta Marek
Holub, výbor mestskej časti
IV (Prílepy) a výbor mestskej
časti II. realizovali tento nákup spoločne v mesiaci september.
Prílepy dostali novú lanovú pyramídu. Osadená bola
v miestnom parku. V „dvojke“,
ktorá zahŕňa napríklad Ulicu 1.
mája, Dukliansku, Mojmírovu,
Kalinčiakovu a iné, boli zakúpené dva kolotoče, pružinová

Hojdačka na Brezovej ulici.

hojdačka, hojdačka Hniezdo,
zatrávňovacia rohož (dopadová plocha) a streetballový kôš.
Umiestnené boli na viacerých
lokalitách podľa požiadaviek
obyvateľov tejto mestskej časti. Všetky vymenované herné
prvky boli spoločne aj s prílepskou lanovou pyramídou
vysúťažené za 14 994 eur.

Workoutové ihrisko
Výbor mestskej časti I., pod
ktorý spadá napríklad Ulica
Bernolákova, Dlhá, Tekovská,
Župná a ďalšie, sa rozhodol
pre nákup workoutového ihriska. Inštalované bolo v novembri na Hviezdoslavovej
ulici medzi prvým a druhým
bytovým domom v smere od
okružnej križovatky.
„Poslanci si robili prieskum
vo svojom okolí a názory ľudí
tlmočili na výbore. Tam sme
sa jednotlivými návrhmi zaoberali a nakoniec sme sa
rozhodli pre spomenutú
zostavu,“ povedal poslanec
a člen výboru Pavol Petrovič.

Workoutové ihrisko.
Zároveň poznamenal, že pri
rozhodovaní sa uvažovalo aj
o investovaní zverených peňazí na opravu chodníkov či
nákup zberných nádob na odpad. Nakoľko ale šlo o limitovanú finančnú čiastku, rozhodli sa
radšej pre ihrisko.
Vysúťažené bolo v celkovej
hodnote 7440 eur. V tejto cene
bola zahrnutá jeho dodávka,
doprava, výkopové práce,
montáž a osadenie informačnej tabule. Ihrisko je zložené
z viacerých hrázd, rebríkov
a bradiel, ktoré sa dajú využiť
na cviky s vlastnou váhou.

Lanová pyramída v Prílepoch.

Ako povedal viceprimátor
Holub, podpora budovania
herných prvkov v Zlatých
Moravciach hneď troma
výbormi v jednom roku je
vzácna zhoda a dobrá vec.
„Verím, že sme týmto rozhodnutím členov výborov
spravili radosť deťom a tínedžerom. A aj týmto počinom dostaneme viac mládeže na čerstvý vzduch, kde
sa zabavia so svojimi kamarátmi,“ povedal Holub na
záver.
Peter Klimant
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Vozový park Technických služieb je bohatší
o nový prírastok
Technické služby Mesta Zlaté Moravce získali v druhej
polovici novembra nové vozidlo. Ide o moderný nákladný
elektromobil s možnosťou vyklápania, ktorý im poslúži
na prevoz napríklad biologického či plastového odpadu.
Nov ý elektromobil značk y Goupil G4 bol Technick ým službám odovzdaný
do užívania vo št vr tok 21.
novembra 2019. Na jeho
zakúpenie získalo mesto
na základe žiadosti nenávratný finančný prísp e vok z Environmentálneho
fondu vo v ýške rovných
10 -tisíc eur. Celková cena
vozidla bola 32 514 eur.
Rozdiel doplatilo mesto
zo svojho vlastného rozpočtu v rámci povinného
sp oluf inancovania pro jek tu.

Samospráva si od elektromobilu sľubuje zvýšenie šetrenia životného prostredia.
„Jeho využívaním dosiahneme zníženie množstva vypustených znečisťujúcich
látok do ovzdušia a zlepšíme tak k valitu života
v našom meste pri ochrane majetku a zdravia občanov. Elektromobil bude
využívaný pre potreby mesta výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru,“ uviedol magistrát.
Elektromobil nie je jedinou novou technikou,

Primátor Dušan Husár a pracovníci Technických služieb
pri preberaní elektromobilu.
ktorú sa Zlatým Moravciam podarilo zakúpiť počas tohtoročnej jesene
vďaka finančnej podpore
z Environmentálneho fondu. V septembri dostali
Technické služby moderné

čistiace a zametacie vozidlo
za viac ako 170-tisíc eur, na
kúpu ktorého poskytol envirofond dotáciu vo výške
165-tisíc eur.
Peter Klimant

Cintorín v Prílepoch dostal nové oplotenie
Počas tohtoročnej jesene bol okolo cintorína v mestskej časti Prílepy vybudovaný nový plot. Jeho výmena
za nový vyšla samosprávu na 12-tisíc eur.

Cintorín v Prílepoch.
Podľa slov viceprimátora
mesta a poslanca za mestskú časť Prílepy Mareka Holuba bol pôvodný plot v dezolátnom stave. Zadná časť

cintorína bola ohraničená
starým a poničeným pletivovým plotom, ktorý bol
prerastený náletovými drevinami. V prednej časti bolo

oplotenie taktiež výrazne
poznačené zubom času. Tu
bol najväčším problémom
betónový základ plotu, ktorý sa už nebezpečne nakláňal smerom k ceste.
Kompletná rekonštrukcia
bola preto potrebná. Zrealizovala sa v mesiaci október,
tak aby bol projekt hotový
ešte pred Dušičkami. Práce boli zároveň zosúladené
s výstavbou novej odstavnej plochy pred cintorínom,
ktorú dal vybudovať za svoje vlastné náklady súkromný
investor na základe dohody
s mestom.
„V zadnej časti cintorína sa
vybudoval plot z betónových dielcov. Uskutočnilo sa
tu aj čistenie od náletových
drevín. V prednej časti sa nanovo vybudovalo oplotenie

v časti od vstupu do cintorína smerom k márnici. Nanovo sa tu vybudoval betónový základ, na ktorý sa
osadili betónové tvárnice
a kovové stĺpiky. Na tieto
stĺpiky sa naspäť osadili sieťové dielce,“ hovorí Holub.
Zhotoviteľ projektu bol
vybraný na základe súťaže,
pri ktorej bola rozhodujúca cena. Vyhrala najnižšia
ponuka. Plot na prílepskom
cintoríne bol vymenený za
12 041 eur. Účet zaplatilo
mesto zo svojho rozpočtu.
„Chcel by som poďakovať
za sponzorské práce nad
rámec zmluvy Františkovi
Kabátovi a Vincovi Hučkovi,“ povedal na záver viceprimátor.
Peter Klimant
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Odstavná plocha pre takmer dvadsať vozidiel
Dobrá správa pre občanov žijúcich v okolí Duklianskej
ulice. Samospráva tu začala riešiť problém s nedostatkom parkovacích miest. Vybudovala novú odstavnú
plochu pre automobily.
Mesto Zlaté Moravce na základe podnetov a písomných
žiadostí občanov i Bytového
družstva predmetnej lokality
pristúpilo k realizácii rekonštrukcie časti Duklianskej ulice. V rámci tejto rekonštrukcie
došlo k vybudovaniu spevnených plôch s odvodnením pre
sedemnásť automobilov.
„Pri budovaní spevnených plôch sme zvolili zatrávňovaciu dlažbu, ktorá

má prirodzený priesak vôd
do pôdy,“ povedala Júlia Bacigálová, vedúca Oddelenia
investičnej výstavby a hospodárskej činnosti na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach.
Mesto si zvolilo tento druh
dlažby z toho dôvodu, aby
šetrilo životné prostredie, nakoľko voda sa tu môže vracať
späť do svojho prirodzeného
obehu.
Súčasťou stavebných prác

Duklianska ulica.
bola rekonštrukcia prístupovej cesty k novým odstavným
plochám. V lokalite boli vybudované aj nové kanalizačné
vpuste. Práce prebiehali v mesiaci november. Realizovala ich

spoločnosť Kanvod spol. s.r.o.
Podľa slov Bacigálovej mesto
za projekt zaplatilo zo svojho
rozpočtu 30 479 eur.
Peter Klimant

Nemocnica Zlaté Moravce otvorila poradňu pre
pacientov s chronickými ranami
V Nemocnici Zlaté Moravce, ktorá je členom skupiny
AGEL SK, otvorili novú odbornú poradňu chronických rán
a stómií. Poradňa sa zaoberá problematikou preležanín,
diabetických defektov, vredov
predkolenia, ťažko liečiteľných
operačných rán a iných dlhodobo sa nehojacich defektov
ako aj stómií. Zlatomoravecká
nemocnica tak rozširuje škálu svojich služieb poskytovaných pacientom zo širokého

okolia. Nová poradňa funguje
v rámci chirurgickej ambulancie a využíva moderné metódy liečby.
Poradňu si v pondelok 11.
novembra 2019 bol osobne
pozrieť predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
AGEL SK Michal Pišoja v sprievode primátora Zlatých Moraviec Dušana Husára, člena
dozornej rady AGEL SK Milana
Leckéšiho a predsedu predstavenstva Nemocnice Zlaté

Predstavitelia nemocnice a mesta pri prehliadke
novej ambulancie.

Moravce a.s. Miroslava Jašku.
„Každého pacienta nielen
prezrieme a ošetríme, ale ponúkneme mu tiež rady pre
domáce ošetrovanie podľa
najnovších trendov, individuálne odporúčaných jeho ťažkostiam,“ vysvetľuje primár
chirurgického oddelenia Nemocnice Zlaté Moravce Jozef
Hanzel.
Priestory poradne sa nachádzajú v pavilóne chirurgických
disciplín na vyvýšenom prízemí vľavo, oproti sonografickej ambulancii. V prevádzke
bude dva dni v týždni. Aby
mohla poradňa slúžiť pacientom, bolo potrebné upraviť
pôvodné priestory. Tie dostali novú maľovku, vertikálne žalúzie, na mieru vyrobený
nábytok a vymenená bola aj
podlahová krytina. Ambulanciu z veľkej časti nemocnica
zabezpečila sponzorsky.
Na vyšetrenie môžu pacienti
prísť na základe žiadanky od

všeobecného lekára. Objednať sa môžu osobne alebo telefonicky na čísle 037/6905204.
Prevádzková doba poradne je
naplánovaná na utorok a štvrtok, pričom v oba dni sú ordinačné hodiny v čase od 12:30
do 15:00. V prípade zvýšeného záujmu zo strany pacientov nemocnica zváži aj ich
úpravu.
,,K rozhodnutiu zriadiť poradňu chronických rán a rozšíriť tak škálu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti sme
pristúpili hlavne pre zvýšený záujem pacientov o tento
druh služby v našom regióne. Do úvahy sme vzali aj našu
snahu byť k pacientovi bližšie. Chorí pacienti u nás dostanú neoceniteľné rady, ktoré
budú poskytovať naši skúsení
odborníci“, uviedol predseda
predstavenstva Nemocnice
Zlaté Morave Miroslav Jaška.
AGEL SK
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Cyklotrasa možno spojí autobusovú a železničnú
stanicu. Pribudnúť by mohli aj odstavné zariadenia pre bicykle
Podmienky pre cyklistov by sa v našom meste mohli
v blízkej budúcnosti opäť o niečo zlepšiť. Mesto chce dať
vybudovať novú cyklotrasu, ktorá by spájala autobusovú a železničnú stanicu. Zároveň chce budovať odstavné
zariadenia pre bicykle.
Samospráva chce zrealizovať
plán prepojenia autobusovej
a železničnej stanice cyklo
trasou za pomoci Ministerstva dopravy a výstavby SR,
od ktorého žiada nenávratný
finančný príspevok vo výške
180-tisíc eur. Použitý by bol na
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie.
Celkové oprávnené výdavky projektu vypracovania tejto dokumentácie sú vo výške
200-tisíc eur. Ak bude naše
mesto so svojou žiadosťou
úspešné a peniaze dostane, zvyšných 20-tisíc zaplatí
v rámci spolufinancovania zo

svojho vlastného rozpočtu.
Cyklistická trasa by mala viesť
od autobusovej stanice až po
železničnú stanicu v Zlatých
Moravciach. Podľa predbežného návrhu by sa poväčšine
mala tiahnuť po Hviezdoslavovej ulici.
Mesto sa zároveň uchádza
o ďalší nenávratný finančný
príspevok ministerstva dopravy, vďaka ktorému by mohlo
dôjsť k vybudovaniu odstavných zariadení pre bicykle.
Malo by ísť o minimálne 25
bezpečných parkovacích
miest. Miesta, kde by tieto
parkoviská pre bicykle vznikli,
zatiaľ nie sú určené. Celkové

Ilustračné foto, pixabay.com
oprávnené výdavky projektu sú vo výške 334-tisíc eur.
Maximálna výška dotácie je
300-tisíc eur. Zvyšok by v rámci spolufinancovania zaplatilo
mesto.
Samospráva chce realizáciou oboch projektov podporiť bezmotorovú dopravu
v uliciach Zlatých Moraviec,
čim by sa malo dopomôcť
k šetreniu životného prostredia. Naposledy sa u nás výraznejšie prispelo k rozvoju

cyklo-dopravy v júli tohto
roku, kedy bolo na Duklianskej ulici pri Stredisku občianskej vybavenosti osadené moderné cyklostojisko s verejnou
cyklopumpou. Šlo o výhru,
ktorú Zlaté Moravce získali na
základe účasti v celonárodnej
kampani Do práce na bicykli,
ktorú vyhlásilo Ministerstvo
dopravy a výstavby SR.

Peter Klimant

Meranie glykémie v Zlatých Moravciach
Cukrovka (diabetes mellitus – DM ) je považovaná za
neinfekčnú epidémiu 3. tisícročia. DM môže prebiehať
bezpríznakovo, ale môže náhle prejsť do život ohrozujúceho stavu. Neliečená cukrovka

spôsobuje nepríjemné chronické komplikácie. Okrem
zdravotných dôsledkov DM
v ýznamným spôsobom
ovplyvňuje aj aktivity bežného života.
Deň 14. november je dňom

celosvetového dňa diabetu.
V našom meste aktívne pracuje ZO ZDS. V tento deň
predsedníčka Anna Gubová a členky výboru ZO ZDS
Anna Obertová, Antónia Bogyová a Helena Ficová pravidelne merajú glykémie na
viacerých stanovištiach. Tento
rok uskutočnili 154 odpichov.
Svojou aktivitou už odhalili
niekoľko novozistených diabetikov.
Poďakovanie patrí Mestskému úradu Zlaté Moravce,
Okresnému úradu Zlaté Moravce i Lekárni U ŠKORPIÓNA
- P.M.S., ktorí poskytli priestor

k uskutočneniu našej aktivity,
zameranej na prevenciu DM
a základnú edukáciu pre našich občanov o DM. V procese
edukácie pokračujú účasťou
54 členov ZO ZDS dňa 16.
novembra 2019 na 14. festivale diabetu v Banskej Bystrici s podporou mesta Zlaté
Moravce. Potrebu akceptovať
kompletnú zmenu životného štýlu pri DM vám pomôžu najmä ľudia s rovnakým
„údelom“. A preto sme tu my
ZO ZDS, noví známi „na rovnakej vlne“.
Eva Pacalajová,
Členka výboru ZO ZDS
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Slovo farára Zlatých Moraviec:
Vianoce – sviatky ticha
Vybrať si ticho, ako tému vianočnej úvahy sa môže zdať na
prvé počutie trochu zvláštne.
Vianoce sú predsa už dávno,
žiaľ, ovládané intenzívnym
nákupným a dovolenkovým
ošiaľom, ktorý sa hlučne ohlasuje už niekoľko týždňov dopredu a ich slávenie sprevádzajú v mestách i na dedinách
výbuchy, predznamenávajúce
ohlušujúci lomoz silvestrovskej
noci. Avšak je načase objaviť
a hlavne pochopiť, že Boh
prichádza v tichu, v noci, kde
ticho je prázdno a noc je neprítomnosť. Nech už nachádzame akékoľvek východisko
z neznesiteľného a bolestného prázdna, je dobré pripomenúť si, že naše srdce je
vždy väčšie ako veci a osoby,
ktorými sa pokúšame vyplniť
túto prázdnotu srdca a nasýtiť hlad duše, ktorý cítime vo
svojom vnútri, a že ak jestvuje
definitívna odpoveď na túžbu
prázdneho srdca, tak ňou
môže byť jedine Boh, ktorý sa
nám vo svätej noci zjavuje vo
svojom synovi Ježišovi Kristovi.
Jeden z najväčších teológov 20. storočia Karl Rahner
vysvetľuje potrebu slávenia
vianočného tajomstva týmito
slovami: „Nemali by sme posvätnú noc, v ktorej bol posvätený aj náš život, znesvätiť lacným sviatočným zhonom. To

Ilustračné foto, pixabay.com

rodinné, detské čaro Vianoc,
patriace výsostne k ich podstate, by nás malo pripraviť
na nevysloviteľné tajomstvo,
ktoré v ľuďoch vyvoláva túžbu
po vzájomnej otvorenosti
a zanechá v nich prísľub večnej mladosti. Iba ten, kto v tichom sebaovládaní, v úprimnej a oddanej túžbe dovolí,
aby počas mlčanlivých Vianoc
v jeho srdci ustúpila do pozadia mnohorakosť vecí, ľudí
a snáh, čo mu zastiera pohľad
do nekonečna; iba ten, kto na
chvíľu zhasne pozemské svetlá, ktoré mu prekážajú vo výhľade na hviezdy na nebi; iba
ten, kto sa v mlčiacej noci srdca dá osloviť nevysloviteľnou,
bezslovnou blízkosťou Boha,
hovoriacou svojím mlčaním,
iba ten slávi Vianoce tak, ako
sa ich patrí sláviť.“
Slová slávneho teológa potvrdzuje aj benediktín Notker
Wolf, ktorý hovorí o užitočnom zvyku, ktorý sa zachováva na Vianoce v rímskom
opátstve Sant Anselmo, kde
vždy po spoločnej večeri
majú mnísi dve hodiny času
pre seba. Každý z nich odíde do svojej izby a vlastným
spôsobom rozjíma o tajomstve Vianoc. Potom sa okolo
pol jedenástej začína vigília,
modlitba s nočným bdením
a polnočná omša. „Keď som

Peter Štálnik
bol študent, bol som z toho
zmätený. V dome mojich rodičov sme vianočný večer trávievali vždy spolu, debatovali
sme, hrali sme sa. A teraz táto
samota, toto ticho“, s nostalgiou spomína benediktín, ktorý sa však už na veci pozerá
celkom inak.
Ako roky plynuli, tieto dve
hodiny sa pre neho stali najvzácnejšími z celého roka. Dve
hodiny osamote s Bohom,
keď neexistuje nič dôležitejšie, ako sa ponoriť do tajomstva príchodu Boha medzi nás:
„Modlím sa a keď sa modlím,
upokojím sa. Keď sa obraciam
k Bohu a nechám všetko za
sebou, nachádzam sám seba
a nachádzam aj silu pomáhať
druhým. V čase samoty vianočného večera sa usilujem
vniknúť do nepochopiteľnej
lásky Boha, ktorý sa vo svojom
Synovi dáva svetu.“
Z týchto slov jasne vyplýva,
že súčasťou slávenia vianočného tajomstva a prijatia novonarodeného Mesiáša má
byť aj zdržanlivosť, rozvaha,
vnútorné ticho, zrieknutie sa
túžby mať za každú cenu odpoveď na všetko, chcieť mať

úplne jasno vo všetkých otázkach viery. Tu sa ticho stáva
úctou k nepoznateľnému tajomstvu toho, ktorý sa narodil
v Betleheme. V tomto tichu,
ktoré sa stáva načúvaním srdca, Boh prichádza a prebýva
v nás a medzi nami. Ježišovo
kráľovstvo je tam, kde je On
živý medzi ľuďmi. To platí aj
o našom svete a čase. Ježišovo kráľovstvo sa uskutočňuje a prichádza. Počíta s našou
spoluprácou. Naša láska nemá
byť sterilnou sentimentálnosťou. Spočíva v uznaní Boha za
jediného Pána života a v prijatí
druhého človeka.
Všetkým nám prajem, aby
sme dokázali vrátiť Vianociam
ich pravý vnútorný zmysel.
Nebojme sa prežiť aspoň časť
svätej noci v tichu vlastného
srdca, v ktorom započujeme
opäť, možno po mnohých
rokoch, príchod narodeného
Pána, ktorý sa narodil pre nás
a pre našu spásu. A tak, vám
všetkým, oznamujem radostnú správu: Dnes sa nám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus, Pán!
Peter Štálnik,
farár Zlatých Moraviec
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Kultúra na námestí počas adventu
Mesto Zlaté Moravce spoločne s Mestským strediskom
kultúry a športu (MSKŠ) organizujú v predvianočnom
čase na Námestí Andreja Hlinku tradičné Adventné nedele. Folklór, vystúpenia talentovaných detí aj vianočné
trhy. Program je pestrý.
Aj tento rok zdobí naše námestie veľký adventný veniec.
Jeho sviece sú postupne zapaľované každú adventnú nedeľu. Zapaľuje ich primátor Dušan
Husár za asistencie detí zo Zlatých Moraviec. Súčasťou tohto
aktu sú kultúrne vystúpenia.
„Štvrtý ročník Adventných
nedieľ má bohatý program.
Každé zapálenie sviečky na adventnom venci prinesie niečo
iné. Vystúpia tu naše domáce
folklórne súbory, talentované deti zo zlatomoraveckých
škôl a Zmiešaný spevácky zbor
Carmina Vocum. Súčasťou adventných nedieľ je aj tradičné

vítanie Mikuláša, podujatie
Čaro Vianoc a vianočné trhy
na námestí,“ povedala riaditeľka MSKŠ Simona Holubová.
Zapálenie prvej sviečky už
máme za sebou. Tohto aktu
sa zúčastnil aj farár Zlatých Moraviec Peter Štálnik. Prišiel na
pozvanie mesta, aby posvätil
zlatomoravecký adventný veniec. „Mám radosť z toho, že aj
v našom meste máme na námestí adventný veniec. Vstúpili
sme do obdobia prípravy na
vianočné sviatky a adventný
veniec je azda najznámejším
symbol tohto obdobia. Ak dokážeme v pokoji a v tichu prežiť

advent, potom budeme môcť
prežiť aj pokojné a požehnané Vianoce,“ hovorí kňaz. „Ako
budeme postupne zapaľovať
všetky štyri sviece, nech aj
v nás žiari stále viac a viac svetla lásky, pokoja a porozumenia.
Nezabúdajme však na to, že
prameňom spomínaných hodnôt je Spasiteľ sveta, ktorého
narodenia počas vianočných
sviatkov oslavujeme,“ dodal.
Advent je štvortýždňovým
obdobím duchovnej prípravy

kresťanov na slávenie Vianoc.
Adventom zároveň začína aj
nový liturgický rok rímskokatolíckej cirkvi. Samotné slovo „advent“ je odvodené z latinského
slova „adventus,“ teda príchod.
Začiatky slávenia tohto obdobia siahajú do 4. storočia.
Plagát s podrobným programom Adventných nedieľ nájdete na strane 13.
Peter Klimant

Vzácny druh vodného vtáctva na Zlatňanke
Na zlatomoraveckom potoku v kŕdli kačíc divých opäť
možno pozorovať krásu kačice mandarínskej. Odkiaľ
priletel tento vzácny druh vodného vtáctva do rušnej
oblasti mesta, nie je jasné.
záhradách, u chovateľov okrasNajkrajšia kačica
ného vtáctva a ojedinele vo
voľnej prírode. V Zlatých Mona svete
Domovom najkrajšie sfarbe- ravciach bola prvýkrát pozonej kačice na zemi známej ako rovaná v kŕdli kačíc divých na
čínska kačica (Aix galericulata) Hostianskom potoku nazývaje východná Ázia, odkiaľ bola ný Zlatňanka začiatkom zimy
v 18. storočí privezená do Euró- v roku 2013, kedy uletela z chopy ako okrasný vták. Na Sloven- vu pána Haláka s dvoma kačisku ju nájdeme v zoologických cami do voľnej prírody.

Symbol vernosti
a lásky
V starovekej Číne sú kačice
mandarínske symbolom vernosti a lásky. Vždy musia žiť v páre.
Jedna bez druhej nedokáže
existovať. Kačica mandarínska
tohto roku priletela na Zlatňanku
koncom leta so svojím životným
partnerom. Milovníkom prírody
poskytla neopakovateľný zážitok
z káčerovho sfarbovania peria,
kedy je v svadobnom šate od
októbra do mája.
Kačica je vzrastom menšia
ako kačica divá a skromne sfarbená do olivovo-hneda s belavým prúžkom na hlave. Káčer
má perie zlatej farby, pár jasne
žltých krídelných kroviek, hnedočervené letky na krídlach
a pestro sfarbenú hlavu so zeleným chocholom. Z hľadiska
populácie, kačice mandarínske
sa nemôžu krížiť s inými druhmi

kačíc. Vo voľnej prírode hniezdi
v dutinách stromov pri vodných
tokoch. Pári sa v mesiaci apríl
a po 30 dňoch sa zo 6 -15 vajec
liahnu mláďatá. Živí sa prevažne
rastlinnou potravou. Tento druh
vtáctva prežíva zimné obdobie
bez problémov.

Zážitok pre deti
Zlatňanka svojím krásnym
nábrežím láka na vychádzky
najmä rodičov s deťmi, kde sa
zdržuje veľké množstvo kačíc
divých. Deťom poskytuje nezabudnuteľný zážitok pri ich
prikrmovaní a rozvíja kladný
vzťah k živej prírode. Nedotknutá príroda v okrajových
častiach Zlatňanky so svojimi tichými zákutiami poskytuje vodným vtákom vhodné podmienky na hniezdenie
a prijemné životné prostredie.
Anton Kaiser
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80. výročie Schola Cantorum
Dňa 11. októbra 2019 sa
uskutočnil spomienkový koncert Scholy Cantorum v Aule
Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach pri príležitosti 80. výročia jej založenia.
Zbor bol na podnet profesora
Júliusa Podhorného založený v roku 1939. Profesor Podhorný dokázal zakoreniť lásku
k spevu a hudbe celej generácii mladých ľudí. Bol človekom skromným, náročným na
seba i v práci. Konečnou métou jeho snaženia bola hudba
a zborový spev. Často cesta
študentov k chápaniu hudby

hľadať cestu k hudbe.
Koncert bol pripomienkou
najkrajších rokov života strávených v našom gymnáziu.
Obrovská vďaka patrí jeho
nasledovníkovi a vzácnemu
človeku Danielovi Hlásnemu,
ktorý s láskou a úctou prijal
úlohu dirigenta, aby sa spomienkový koncert uskutočnil. Neúnavne sa nám skoro
rok venoval a pripravoval nás
s obrovskou trpezlivosťou na
koncert. Všetci zúčastnení
sme spievali známe skladby, ktoré sa roky v repertoári objavovali tak, ako ich

Autor foto: Paľo Čepček, BEST FOTO
nebola ľahká. Náš zbormajster
však bol obdarený tvorivosťou
a dokázal skromne prijímať
ovácie publika. Boli sme pyšní
na svojho majstra a slzy nám
zaplavovali oči pri každom vystúpení. Jeho osobnosť a životné postoje nám pomáhali

vedeli spievať členovia zboru celé desaťročia. Hudba
a láska k nej prenikla do povedomia Zlatomoravčanov,
ovplyvňovala celé rodiny,
ktoré študovali na gymnáziu.
Nedá sa nespomenúť rodinu Eichlerovcov, Cirákovcov,

Autor foto: Paľo Čepček, BEST FOTO
Rezákovcov, Orgonášovcov,
Pitlovcov, Hermanovcov...
Naša aula bola snáď stvorená pre toto teleso. V spomienkov ý večer znova
ožila a rozospievala ústa
Cheruvimskou, Chválou hudby, Ave Máriou... Milým pripomenutím mladosti v zbore bol aj príhovor a vstupy
konferenciera Orgonáša, ktorý nám pripomenul často už
aj zabudnuté situácie v zbore. Naše veľké poďakovanie
patrí pani riaditeľke Renáte
Kunovej, ktorá je vždy naklonená a ústretová, keď
ide o našu „Scholu Cantorum“. Ďakujeme za podporu
a účasť pánovi Galabovi, pánovi Verešovi s manželkou,
učiteľom Základnej umeleckej školy a pánovi Hlavatému, bývalým a súčasným

profesorom gymnáziá, bravúrnemu doprovodu klaviristky Ľ. Lastovicovej. Rovnako patrí poďakovanie
Borisovi Krausovi s manželkou za obetavé zorganizovanie tejto mimoriadnej
udalosti.
Poďakovanie patrí nadšeným študentom stredných
škôl na dopoludňajšom
koncerte. Všetci ďakujeme
primátorovi mesta Dušanovi Husárovi za ďakovný list
za usporiadanie koncertu
pri príležitosti 80. výročia
Scholy Cantorum, ktorý odovzdal nášmu dirigentovi. Ako
už bolo vyslovené a napísané: „Schola Cantorum Marothiensis žije!“

Vydarená „Úcta k starším“ sa
konala aj v kultúrnom dome
Prílepoch dňa 27. októbra
2019. Spevácky súbor Kolovrátok pripravil túto slávnosť pre
dôchodcov a jubilantov už po
ôsmykrát.
Kultúrnemu programu, ktorý
pripravujú spoločne s deťmi
z Materskej školy v Prílepoch,
sa potešili prítomní seniori aj
rodičia tancujúcich škôlkarov.
Prítomný bol aj pán primátor

Dušan Husár s manželkou,
poslanec Marek Holub, riaditeľka Mestského strediska
kultúry a športu Simona Holubová. Jubilanti a všetci seniori
dostali živé kvety a malé darčeky. O sladké občerstvenie sa
postarali ženy zo Speváckeho
súboru Kolovrátok.

Členovia zboru

Úcta k starším v Prílepoch

SS Kolovrátok
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Za záchranu židovského kultúrneho dedičstva
dostal ocenenie
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (ÚZŽNO) udelil ocenenie Zlatomoravčanovi Ľudovítovi Chládekovi.
Plaketa Eugena Bárkányho
bola Ľudovítovi Chládekovi
odovzdaná dňa 4. novembra
2019 počas konferencie Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku, ktorá sa uskutočnila
v Nových Zámkoch.
Šlo už o piaty ročník tejto
konferencie. Organizačne ju
zabezpečili: Židovský kultúrny inštitút Bratislava a Židovská náboženská obec Nové
Zámky. Konferencia združuje
zástupcov štátnych aj židovských komunitných inštitúcií, občianskych aktivistov

a odborníkov pôsobiaci v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku, ktorí tu
spoločne diskutujú.
Súčasťou konferencie bolo
aj slávnostné odovzdávanie
Ceny a plakiet Eugena Bárkánya. Udeľované sú za významné aktivity na záchranu židovského dedičstva na Slovensku.
Ľudovít Chládek získal plaketu
za dlhodobé systematické úsilie o záchranu židovských cintorínov a iných objektov židovského kultúrneho dedičstva
v Zlatých Moravciach a okolí.

Ľudovít Chládek (vpravo), autor foto: Jozef Feiler
„Cena a plaketa Eugena Bárkánya je ocenenie ÚZŽNO
na Slovensku pre ľudí venujúcich sa dobrovoľne a dlhodobo záchrane židovskej
kultúry. Nejde len o zachovanie hmotných pamiatok,
ale aj o duchovné dedičstvo
našich občanov Židovského

vierovyznania. Som rád, že
vďaka týmto aktivitám je história nášho mesta bohatšia
a úplnejšia. Ocenenie si veľmi
vážim a v odhaľovaní histórie
budem pokračovať,“ vyjadril sa
k oceneniu Ľudovít Chládek.
Peter Klimant

Pribinkári cestujú s ERASMOM po Európe
„Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu.“ Tento motivačný citát
známej historickej postavy Sv.
Augustína bol jednou z prvotných inšpirácií aktívnej učiteľky nemeckého jazyka Zuzany Čižmárikovej a vedenia
školy ZŠ Pribinova v Zlatých
Moravciach. Tí iniciatívne pripravili pre svojich šikovných
žiakov v nastávajúcich dvoch
školských rokoch skutočnú
lahôdku: medzinárodný projekt ERASMUS+ pod názvom
„Crossin to languages“, čo vo
voľnom preklade znamená
„Pustime sa do jazykov“.
Projekt, ako už jeho názov
napovedá, je jazykovo orientovaný a umožní žiakom ZŠ
Pribinova preniknúť hlbšie
do schopností komunikovať
v cudzom jazyku so svojimi
rovesníkmi z Grécka, Rumunska, Litvy, či pre nás exotikou
dýchajúceho Turecka. Zároveň

umožní žiakom a ich sprevádzajúcim učiteľom navštíviť
a aktívne spoznávať vyššie
spomenuté krajiny z hľadiska histórie, kultúry, architektúry, jazyka či geografie. Samozrejme, zahraničných hostí
v tomto projekte privítame aj
na Slovensku, v našom meste,
v našej škole a žiaci si svojich
kamarátov počas ich pobytu
na Slovensku vezmú aj do svojich domovov.
Hlavnou myšlienkou a zároveň cieľom projektu je
umožniť žiakom školy overiť
si a zároveň zdokonaliť svoju schopnosť použiť cudzí
jazyk pri komunikácii nielen
v triede, tak ako sa to deje pri
štandardnom vyučovaní, ale
priamo v reálnom živote - pri
stretnutí a aktivitách s kamarátmi z rôznych krajín Európy
v školách a v ich domovoch.
Pridanou hodnotou je potom
samozrejme aj cestovanie

a spoznávanie tých kútov Európy, ktoré majú väčšinou žiaci
možnosť vidieť iba na mape,
obrázkoch či v televízii.
Prvým z partnerov v projekte a zároveň koordinátorskou
školou projektu je Lietuvos
Sporto Universiteto Kedainu „Ausuros“ progimnazija z mesta Kedainaiz Litvy.
Grécko v projekte zastupuje
škola Daily Junior High School of Petra of Lesvos, ktorá sa
nachádza na ostrove LESBOS
v Iónskom mori. Rumunsko je
zastúpené školou Liceul Teoretic German Johann Ettinger,
ktoré sa nachádza v historicky známom meste Satu-Mare
(Satmár). Štvoricu kontinentálnych partnerov dopĺňa škola Meram Alparsan Ortaokulu z tureckého mesta Konya.
Tu sa bude konať v novembri 2019 aj prvé projektové
stretnutie, na ktoré sa už isto
tešia piati žiaci ZŠ Pribinova

a ich sprevádzajúci učitelia.
Čaká ich atraktívna cesta zahŕňajúca letecký presun a pri
napĺňaní programu počas týždňa aj množstvo zaujímavých
aktivít v anglickom a nemeckom jazyku a v neposlednom
rade veľké dobrodružstvo pri
spoznávaní cudzej krajiny.
O tom však už v reportáži, ktorú prinesieme po absolvovaní
ich pobytu.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej
komisie. Tento článok reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná
agentúra nezodpovedajú za
akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tomto článku.

Mgr. Zuzana Čižmáriková,
koordinátorka projektu;
Mgr. Lenka Herdová,
riaditeľka školy
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Na Mojmírke odhalili pamätné tabule olympioničkám
Základnú školu (ZŠ) Mojmírova navštívili koncom
októbra dve slávne absolventky, ktorých meno pred
takmer 40 rokmi obletelo svet.
Iveta Šranková Hritzová a Viera Podhányiová. To sú mená
žien, ktoré na olympijských
hrách v Moskve v roku 1980
vyhrali pre Československo
striebro v pozemnom hokeji.
Obe sú absolventky ZŠ Mojmírova.
Škola sa rozhodla na pamiatku ich veľkého úspechu osadiť
na jednej zo svojich budov dve
pamätné tabule. Obe olympioničky sa osobne zúčastnili
slávnostného odhalenia týchto tabúl. Slávnosť sa konala za

prítomnosti všetkých detí Mojmírky, ktoré akt sprevádzali veľkým potleskom.
Iveta Šranková Hritzová a Viera Podhányiová neskrývali dojatie. „Táto akcia ma veľmi potešila, že po toľkých rokoch si
na nás spomenuli,“ povedala
Iveta Šranková Hritzová. „Je to
pocta pre mňa, že sa to udialo
a že si na nás spomenuli,“ dodala Viera Podhányiová.
Riaditeľka Mojmírky Viera
Striešková povedala, že je veľmi rada, že sa na škole odhalili

Viera Podhányiová a Iveta Šranková Hritzová.
tieto tabule. „Dúfam, že v budúcnosti sa bude môcť naša
škola pýšiť aj ďalšími úspešnými olympionikmi,“ vyjadrila sa.
Novo osadené pamätné
tabule tak budú okrem spomienky na veľký úspech dvoch

bývalých žiačok slúžiť aj ako
motivácia pre súčasných žiakov Mojmírky, ktorí raz možno
tiež dosiahnu podobnú slávu.

Peter Klimant

Piataci Základnej školy Robotnícka oslávili
Medzinárodný deň stromov v Arboréte
Stromy sú svätyne. Ten, kto
im vie načúvať, sa dozvie pravdu. Hermann Hesse (1877 –
1962). Strom zohráva nenahraditeľnú úlohu vo vývoji
ľudstva. Pre život človeka prinášali stromy veľký hmatateľný úžitok, poskytovali ľuďom
ochranu, dôležitý stavebný
materiál, zdroj tepla a obživu.
Človek obdivoval ich mohutnosť a dlhovekosť. Významná
prítomnosť stromov v živote človeka, úcta k stromom,
ba i bázeň pred nimi sa odrážala v bohatých prejavoch
duchovného života človeka.

Nečudo preto, že majú stromy
svoj Medzinárodný deň, ktorý
pripadá na 20. októbra. Deň
stromov sa vo svete oslavuje od roku 1872, kedy s touto
myšlienkou prišiel novinár J.
Sterling Morton v USA. Práve on začal vysádzať stromy
v štáte Nebraska, kde sa počas
prvého Dňa stromov vysadilo
okolo milión sadeníc.
Na našej škole venujeme
veľkú pozornosť environmentálnej výchove, a tak
sme sa v rámci biológie vybrali so žiakmi 5. ročníka do
CHA Arborétum Mlyňany SAV,

ktoré zorganizovalo krásnu akciu s názvom „Zasaď si svoj
strom“. Návšteve Arboréta
predchádzala príprava žiakov
v škole, kde sme sa na hodine
biológie učili poznávať dreviny. Vedomosti, ktoré žiaci
získali, sme si mohli zážitkovým učením overiť práve na
exkurzii v Arboréte Mlyňany.
Okrem toho sme aj ostatných
žiakov školy informovali o Medzinárodnom dni stromov
prostredníctvom nástenky
vo vestibule školy. V utorok
22. októbra sme sa teda ocitli
s piatakmi v Arboréte.
Krásne jesenné počasie nám
vytvorilo nádhernú kulisu na
poznávanie drevín. Najskôr
sme žiakom priblížili históriu
Arboréta, ktoré založil dendrológ Gróf Dr. Štefan Ambrózy –
Migazzi. So žiakmi sme potom
pokračovali v prehliadke a zastavovali sa pri rôznych drevinách, kde sme si určili názov,
znaky. Žiaci si zbierali cestou

rastlinný materiál ako listy, ihlice, šišky, aby sme v poznávaní
pokračovali neskôr aj v škole.
Zároveň si žiaci dreviny aj fotili. Dostali sme sa až k ploche
severoamerickej dendroflóry.
Tu nám pracovníčky Arboréta urobili malú prednášku
o stromoch a ukážku výsadby
stromčeka. Každý žiak si zasadil svoj stromček – smrek.
Do školy sme odchádzali
všetci so stromčekom a s dojmami z prehliadky krásneho
Arboréta. Môžeme len dúfať,
že sme aj takýmto spôsobom
priblížili žiakom význam stromov pre človeka, svet. Stromom budeme aj naďalej venovať pozornosť, pretože sú
pre nás nesmierne dôležité.
Sme radi, že sme boli na tejto
akcii a touto cestou sa chcem
poďakovať vedeniu Arboréta
za možnosť zúčastniť sa nádherného podujatia „Zasaď si
svoj strom.“
PaedDr. Hana Verešpejová
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Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach
a Projekt „Euroscola“
Euroscola je medzinárodný projekt, ktorý prebieha
vo všetkých štátoch Európskej únie a je určený žiakom
stredných škôl. Hlavným
cieľom projektu je diskusia
o Európskej únii, jej možnom
smerovaní, o možnostiach
mladých ľudí v EÚ, ale tiež
o vedení žiakov k formovaniu vlastných postojov a názorov. Najúspešnejšie tímy
z jednotlivých krajín pozve
EP do Štrasburgu, kde si žiaci
môžu vyskúšať, ako sa rokuje
v europarlamente. Do Euroscoly 2020 sa zapojila aj Obchodná akadémia v Zlatých
Moravciach, ktorá si z ponúkaných tém vybrala tému:
„Úloha EP v boji s klimatickými zmenami“.
V rámci tohto projektu škola
uskutočnila niekoľko akcií zameraných na uvedenú tému.

Trieda III. A pripravila „Zero
waste – plastic free day“,
v rámci ktorého žiačky ušili
textilné vrecúška na pečivo
z prinesenej, čistej textílie,
a tak v tento deň sa nepoužívali igelitové sáčky v školskom bufete.
Ďalšou akciou bola beseda s naším bývalým žiakom
Michalom Gutmanom, environmentálnym a energetickým špecialistom, ktorý zaujímavým spôsobom
prezentoval svoje názory na
tému „Klimatické zmeny - čistá planéta pre všetkých.“
     
Veľmi úspešným podujatím
bola prezentácia o Európskej
únii na vybraných základných
školách (ZŠ Červený Hrádok,
Nová Baňa a Skýcov) a následné workshopy, ktoré boli
zamerané na aktuálny problém – dopady klimatických

zmien. Naše žiačky priniesli
recyklovaný materiál a žiaci
ZŠ mali podľa vopred vybraných zvierat, typických pre
jednotlivé ohrozené oblasti,
vytvoriť z tohto odpadového materiálu plagát, v ktorom predstavili svoje nápady
a myšlienky o ochrane životného prostredia v tej-ktorej
oblasti.
     
   
Myslíme si, že zapojením
sa do tohto projektu naša
škola prispela k rozšíreniu

vedomostí o Európskej únii,
o klimatických zmenách, ktoré predstavujú závažný problém a sú aktuálnou globálnou
výzvou. Prispeli sme k zvýšenej snahe a osobnému úsiliu o ochranu životného prostredia a názorne sme ukázali,
ako môže každý jednotlivec
prispieť k znižovaniu odpadu.

Obchodná akadémia
Zlaté Moravce

Návšteva diplomata Veľvyslanectva USA na
Slovensku v SOŠP  Zlaté Moravce
Dňa 12. novembra 2019 poctil svojou návštevou Strednú odbornú školu polytechnickú pán Ralan Hill, vedúci
Politického a ekonomického oddelenia Veľvyslanectva
USA v Bratislave.
Amerického diplomata privítal riaditeľ školy Ján Solčiansky a poďakoval mu,

že si vo svojom programe
našiel čas pre našich študentov. Počas stretnutia so

študentmi, ktoré sme zorganizovali pri príležitosti
Dňa študentstva a 30. výročia Nežnej revolúcie, mal
pán Hill krátku prezentáciu
a prednášku o práci veľvyslanectva a úlohe diplomata. Ako hlavnú myšlienku vo
svojej prednáške vyzdvihol
dôležitosť slobody a demokracie pre kvalitný život
jednotlivca aj spoločnosti.
Na konci stretnutia dostali
študenti veľkorysý priestor
na diskusiu, ktorý dokonale
využili. Amerického diplomata zahrnuli množstvom
otázok a v príjemnej atmosfére diskutovali o práci

diplomata, cestovaní a živote v rôznych častiach
sveta.
Sme veľmi radi, že naši
študenti mali možnosť
osobného stretnutia s pracovníkom diplomatického
zboru a v živom rozhovore s ním si precvičili svoje
komunikatívne schopnosti
v anglickom jazyku a dozvedeli sa nové a zaujímavé informácie.

Mgr. Barbora Podskalická
a Mgr. Eva Kúseková,
učiteľky angličtiny
a organizátorky stretnutia
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov
vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n 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, priestory na výrobné účely.
n nebytový priestor o celkovej výmere 75,00 m2, ktorý sa nachádza na I. poschodí budovy
„CENTRUM ŽITAVA“ v Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej ulici č. 64, súpisné číslo 2087, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2, v k. ú. Zlaté Moravce na LV č.
4537, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: priestory na výrobné účely, skladové
priestory, maloobchod.
n nebytové priestory o výmere 54,00 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným
číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti“), na Duklianskej ulici 2/B v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: obchodné priestory, služby, skladové priestory, kancelárske priestory, priestory na výrobné účely.
n nebytové priestory o výmere 69,00 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti - stavbe súpisné
číslo 314 („Župný dom“), nachádzajúcej sa na Ul. Župná 8 v Zlatých Moravciach, postavenej na
pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 658/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: skladové priestory
n nebytový priestor o celkovej výmere 75,00 m2, ktorý sa nachádza na I. poschodí budovy
„CENTRUM ŽITAVA“ v Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej ulici č. 64, súpisné číslo 2087, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2, v k. ú. Zlaté Moravce na LV č.
4537, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: priestory na výrobné účely, skladové
priestory, maloobchod, priestory na ostatné účely
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 19.12.2019 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov 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

l Predám novú pascu na líšky,
rozmer 140/60/40cm,
cena 95 euro.
23/2019
Tel.:0907181800
l Veľké poďakovanie za ochotu a služby
poskytované pohrebnou službou „SLZA“, Jurajovi Nagymu a zamestnancom,
od Kvety Madolovej zo Zlatých Moraviec.

24/2019

n ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
II - 1.a 6.a 8. 12. 2019 - nedeľa
14.00, piatok 17.00, nedeľa
17.00 – 4 € a 5 €
n VALHALA: RÍŠA BOHOV
- 1. 12. 2019 - nedeľa 16.00 –
4€a5€
n LAST CHRISTMAS - 1.2. 12. 2019 - nedeľa 18.00,
pondelok 18.00 -4 € a 5 €
n ŽENSKÁ NA VRCHOLE 3.- 4. 12. 2019 - utorok 18.00,
streda 18.00 – 4 € a 5 €
n ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
- 6.-7.-8. a 10.-11. 12. 2019 piatok 19.00, sobota 19,00
nedeľa 19.00, utorok 18.00,
streda 18.00 – 4 € a 5 €
n TROLL: PRÍBEH
O CHVOSTE - 13. A 15. a 22.23. 12. 2019 - piatok 17.00,
nedeľa 16.00, nedeľa 16.00,
pondelok 17.00 – 4 € a 5 €
n JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL 13.- 14.- 15. 12. 2019 - piatok
19.00, sobota 19.00, nedeľa
18.00 – 4 € a 5 €
n ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
- 17.- 18. 12. 2019 - utorok
17.00, streda 18.00 – 4 € a 5 €
n STAR WARS: VZOSTUP
SKYWALKERA - 19.- 20.21.a 27.- 28. 12. 2019 štvrtok 18.00, piatok 19.00,
sobota 20.00, piatok 19.00,
sobota 18.00 – 5 €
n ČIERNE VIANOCE - 22.23. 12. 2019 - nedeľa 18.00,
pondelok 19.00 – 4 € a 5 €
n ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
II - 25.- 26. 12. 2019 - streda
16.00, štvrtok 16.00 – 4 €
a5€
n ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
- 25.- 26. 12. 2019 - streda
18.00, štvrtok 18.00 – 4 €
a5€
n MASKOVANÍ ŠPIÓNI
- 27.- 28.- 29.- 30. 12. 2019 piatok 17.00, sobota 16.00,
nedeľa 16.00, pondelok
17.00 – 4 € a 5 €
n MÔJ PRÍBEH - 29.- 30. 12.
2019 - nedeľa 18.00, pondelok 19.00 – 4 € a 5 €
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Pletenka sypaná 150g

Osie hniezdo 80g

0,59€

0,39€

Bavorská bageta 320g

Čokoláda na varenie 90g

0,69€

Bábovka 400g

Uzol cesnakový 100g

0,55€

Moravské koláče
400g

1,29€

0,39€
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Obložený rožok 115g

1,49€

December 2019

1,50€

Šunková bageta 210g

Knedľa parená 400g

Buchty parené 400g

Suš. Verbena 90g

Jog. Zvolenský 145g

Raňajková káva 225g

0,85€

0,39€

1,39€

1,29€

V predaji vždy od pondelka do soboty
Pôvodný sortiment
predajne
Chlieb - pečivo:

Čerstvý chlieb a pečivo
Kváskový chlieb a pečivo
Tradičné koláče a zákusky
Výrobky rýchleho občerstvenia
Široký sortiment nápojov

Doplnenie sortimentu
predajne
Chlieb - pečivo:

Výrobky zdravej výživy
Mäsové výrobky
Bio produkty
Bezlepkové potraviny
Produkty značky FRESH

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Chlieb - pečivo
Fast food
AD SPECTRUM s.r.o.
Župná 32, Zlaté Moravce

Náš nový obchodný
partner:

FRESH
ZDRAVŠIE POTRAVINY

25/2019
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Úspešná tenistka Ana Šabíková
Ana Šabíková vo svojich štrnástich rokoch pokračuje
v úspešnej reprezentácii tenisového klubu TK Zlaté Moravce a mesta Zlaté Moravce po celom Slovensku i na medzinárodných turnajoch v rámci Tennis Europe Junior Tour.
Ako nováčik v kategórii dorasteniek do 18 rokov
v individuálnych súťažiach
v rámci Slovenska získala
štyri víťazné trofeje vo dvojhre v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Pezinku
a Prešove. Taktiež štyrikrát
sa umiestnila na 2. mieste
v Prešove, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a Moravskom
Svätom Jáne. V tejto sezóne
sa prebojovala dvakrát do finále štvorhry v Topoľčanoch
a v Banskej Bystrici. Celkovo
vo svojom ročníku narodenia
2004 rebríčku Slovenského
tenisového zväzu skončila na
10. mieste.

V súťaži družstiev bola
oporou tímu žien TK Zlaté
Moravce v II. lige. Na hosťovaní v Slávii SPU Nitra bola
súčasťou tímu dorasteniek,
ktorý sa prebojoval na Majstrovstvá Slovenska družstiev.
Nestratila sa ani na medzinárodných turnajoch v rámci Tennis Europe Junior Tour
do 16. rokov. Najväčší úspech
zaznamenala vo dvojhre na
medzinárodnom turnaji
v Slovenskej Ľupči. V prvom
kole porazila 5. nasadenú
Justynu Jodlowsku z Poľska
6:2, 6:2. V ďalšom kole si poradila s Margherite Trolese

Ana Šabíková
z Talianska. Skončila medzi
ôsmimi najlepšími na rakete Noemi Babíkovej zo Slovenska.
Vďaka za úspechy mladej
tenistky patrí aj tenisovému

trénerovi Marošovi Hornému
a kondičnej trénerke Darine
Kozolkovej.

plnohodnotných tenisových kurtov, šatne, hygienické priestory, sklad materiálu  
a kanceláriu. Po septembrovom zastupiteľstve mesta je
už nájomná zmluva poslancami schválená a nadobudla
účinnosť na obdobie 15 rokov. Výška prenájmu pre tenisový klub je symbolická, ale
v  tejto zmluve vedenie mesta Zlaté Moravce zaviazalo
tenisový klub postupne vybudovať súťažiam zodpovedajúce osvetlenie na
kurte č. 1 a neskôr aj zavlažovací systém pre areál, kde
sa nachádzajú   štyri tenisové
kurty. V roku 2019 boli vlastné klubové investície do areálu na úrovni cca 7 000 eur
vrátane dotácií.
Tento rok    pri    bilancovaní sezóny a   výsledkov

súťaží môžeme skonštatovať spokojnosť s prezentovanou   úrovňou   tenisu vo
všetkých    kategóriách od
družstiev dievčat do 8 a 10
rokov, družstiev mužov a žien.
Vo všetkých vekových kategóriach je registrovaných
36 členov klubu. Treba vyzdvihnúť prácu trénerov Ivana Frajku a Henriety Šabíkovej, ktorí pravidelne pracujú
s deťmi. Kurt č. 5 sa vyčlenil
pre rekreačných tenistov aj
zamestnancov mesta Zlaté
Moravce, ktorí ho využívajú
pravidelne cez víkendy. Pevne veríme, že v nastúpenom
trende budeme pokračovať aj
v nasledujúcich rokoch.

TK Zlaté Moravce

Tenisový klub a jeho rok
Zveľaďovanie tenisového areálu Tenisového klubu
(TK) Zlaté Moravce bude pokračovať aj  v nasledujúcich
rokoch. Smelé plány členov vedenia tenisového klubu sa darilo napĺňať v tomto roku aj vďaka finančnej
podpore mesta Zlaté Moravce.
Spoločne s riaditeľkou
Mestského strediska kultúry a športu pani Holubovou boli pracovne prerokované v návrhu nájomnej

zmluvy základné podmienky prevádzky tenisového areálu mesta.
Tento areál mesta obsahuje udržiavaných päť

Jaro Mikláš,
predseda klubu
TK Zlaté Moravce
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Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce v basketbale
žiačok a žiakov
Dňa 7. novembra 2019 zorganizovalo CVČ z poverenia OÚ
odbor školstva v Nitre školské MO Zlaté Moravce v basketbale
žiačok ZŠ. Počet účastníkov podujatia: 29. Postup na MK si vybojovali žiačky zo ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce.

Výsledky zápasov:
ZŠ Robotnícka ZM – ZŠ Červený Hrádok
ZŠ Tesárske Mlyňany – ZŠ Červený Hrádok
ZŠ Robotnícka ZM – ZŠ Tesárske Mlyňany
		

12 : 0
6:8
6:4

Konečné poradie zúčastnených škôl:
ZŠ Mojmírova ZM
ZŠ Červený Hrádok
ZŠ Mojmírova ZM
ZŠ Robotnícka ZM

1. ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
2. ZŠ Červený Hrádok
3. ZŠ Tesárske Mlyňany
Dňa 13. novembra 2019 zorganizovalo CVČ z poverenia OÚ
odbor školstva v Nitre školské MO Zlaté Moravce v basketbale
žiakov ZŠ. Počet účastníkov podujatia: 42. Postup na MK si vybojovali žiaci zo ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce.

Výsledky finálových zápasov:
ZŠ Mojmírova ZM
ZŠ Robotnícka ZM

– ZŠ Tesárske Mlyňany
– ZŠ Červený Hrádok

23 : 0
10 : 6

–
–
–
–

ZŠ Robotnícka ZM
ZŠ Tesárske Mlyňany
ZŠ Červený Hrádok
ZŠ Tesárske Mlyňany

23 : 2
10 : 0
22 : 4
11 : 2

Konečné poradie zúčastnených škôl:
1. ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce
2. ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
3. ZŠ Červený Hrádok
4. ZŠ Tesárske Mlyňany
Mgr. Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ

Vážení Zlatomoravčania,
v mene celého kolektívu Mestského úradu,
všetkých zamestnancov mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva
Vám želám príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a do Nového roka 2020
Vám prajem najmä pevné zdravie,
kopec šťastia, veľa Božieho požehnania,
nech sa Vám darí v pracovnom
aj osobnom živote.
Požehnané a veselé Vianoce!
PaedDr. Du šan Husár,
Primátor mesta Zlaté Moravce
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