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V tomto čísle:
Pomoc do
Prešova
Zlatomoraveckí mestskí
poslanci sa rozhodli poskytnúť finančnú pomoc obyvateľom paneláka v Prešove, ktorý
začiatkom decembra 2019 zasiahla ničivá explózia plynu.
Čítajte na strane 2

Pohľad na aktuálny stav novej časti cintorína.

Ohradenie
stojísk
Uzamykateľnú „klietku“ dostali tri kontajnerové stojiská.
Zabrániť sa tak má prístupu
nepovolaných osôb ku kontajnerom.
Čítajte na strane 3

Noví
policajti
Mestská polícia v Zlatých
Moravciach prijala do svojich
radov dvoch nových policajtov. Do práce nastúpili začiatkom decembra 2019.
Čítajte na strane 3

Projekt rozšírenia mestského
cintorína začal
Dlho očakávané rozšírenie zlatomoraveckého mestského cintorína sa stáva realitou. Prvá etapa stavebných
prác bola ukončená v závere decembra 2019. Po dovŕšení
celého projektu by malo pribudnúť viac ako 450 nových
hrobových miest.
Mestský cintorín v Zlatých
Moravciach sa rozširuje o susediaci pozemok o veľkosti
približne 2 000 m², ktorý sa
nachádza pri Prílepskej ulici.
Nakoľko ide o veľký projekt,
jeho realizácia bola rozdelená
na dve etapy. S tou prvou sa
začalo v mesiaci september
a ukončená bola v závere decembra.

V rámci nej sa vykonali prípravné práce pre vybudovanie komunikácie, spevnených
plôch, verejného osvetlenia,
vodovodu a závlahy. Zároveň bolo postavené kompletné oplotenie pozemku.
Celý projekt rozšírenia cintorína by mal zlatomoraveckú
samosprávu vyjsť na sumu
176 400 eur. Z toho 88 700

Adventné
nedele
Adventné obdobie bolo v našom meste plné zaujímavých
podujatí. Najvýraznejšie boli
Vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša a koncert
Čaro Vianoc.
Čítajte na strane 6

Vstup z pôvodného cintorína do novej časti.

eur pohltila realizácia prvej
etapy.
„V roku 2020 by sa podľa
finančných možnosti mesta mala stavba celkom dokončiť,“ povedala Júlia Bacigálová, vedúca Oddelenia
investičnej výstavby a hospodárskej činnosti na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach.
Žiadne presnejšie termíny
sa ale podľa jej slov nateraz
uviesť nedajú.
Po kompletnom dobudovaní novej časti by malo na
cintoríne pribudnúť až 461
nových hrobových miest.
Aktuálne je kapacita mestského cintorína naplnená.
Prázdne hrobové miesta sa
všetky minuli. K dispozícii sú
už len staré hrobové miesta.
Táto kritická situácia trvá už
od roku 2017. Prázdne hroby v súčasnosti ponúkajú len
cintoríny mestskej časti Chyzerovce a Prílepy.
Peter Klimant
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Zlaté Moravce poslali finančnú pomoc do Prešova
Zlatomoraveckí mestskí poslanci sa rozhodli poskytnúť finančnú pomoc obyvateľom paneláka v Prešove,
ktorý začiatkom decembra 2019 zasiahla ničivá explózia plynu.
Na 9. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného vo štvrtok
12. decembra 2019 vystúpil
v rámci bodu rôzne viceprimátor mesta Marek Holub,
ktorý predložil pred svojich
poslaneckých kolegov návrh
na poskytnutie dotácie pre
mesto Prešov vo výške 1000
eur pre účely zabezpečenia
potrieb občanov dotknutých
výbuchom plynu v bytovke
na Mukačevskej ulici.
Poslanci tento návrh schválili

jednohlasne. Peniaze boli vyplatené bezhotovostne na
účet zriadený mestom Prešov.
„Všetky vyzbierané finančné
prostriedky z oficiálneho účtu
mesta budú do posledného
centu vyplatené ľuďom, ktorým výbuch plynu a rozsiahly
požiar zničil byty,“ informuje
prešovská radnica.
V čase konania 9. zasadnutia zlatomoraveckého Mestského zastupiteľstva sa na
účte Prešova nachádzalo viac
ako 2 900 000 eur. Finančnú

Zničený panelák. Zdroj: presov.sk
pomoc poslali aj iné mestá,
napríklad Bratislava, Košice, Trnava, Nové Zámky i Nitra.
Plyn v 12-podlažnej bytovke vybuchol v piatok 6.

decembra 2019. Po výbuchu
zasiahol budovu intenzívny
požiar. Nešťastie si vyžiadalo
sedem ľudských životov.
Peter Klimant

Mesto chce systém včasného varovania
obyvateľstva
Mesto Zlaté Moravce sa uchádza o nenávratný finančný príspevok určený na vybudovanie systému, ktorý by
dokázal včas varovať všetkých občanov pred rôznymi
krízovými situáciami.
Zlatomoraveckí mestskí
poslanci rozhodli na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva, že sa naše mesto

Zlatomoraveckí poslanci.

zapojí do výzvy Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky. V prípade úspešnosti
žiadosti môže samospráva

získať dotáciu z Operačného
programu Kvalita životného
prostredia, ktorá by poslúžila na vybudovanie moderného systému včasného varovania obyvateľstva.
„Podstatou a cieľom systému je automaticky informovať obyvateľov mesta

o krízových situáciách vyhlasovaných bezpečnostnými zložkami alebo SHMÚ
- o výstrahách, ako sú prívalové dažde, veterná smršť
a podobne,“ uviedol magistrát.
Okrem toho by bol systém schopný šíriť záznam
kamerového systému k operačnému stredisku mestskej
polície a zároveň by mohol
slúžiť aj na vyhlasovanie
nekomerčných oznamov
a ohlásení Mestského úradu.
Celkové oprávnené výdavky
projektu sú vo výške 466 935
eur. Mesto na systém požaduje dotáciu vo výške 443 588
eur. Zvyšok by v rámci povinného spolufinancovania
utiahlo zo svojho rozpočtu.

Peter Klimant
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Pokračuje sa v ohradzovaní stojísk pre kontajnery
Uzamykateľnú „klietku“ dostali tri kontajnerové
stojiská. Zabrániť sa tak má prístupu nepovolaných osôb
ku kontajnerom.
Zastrešená a uzamykateľná
oceľová konštrukcia bola v závere roka 2019 vybudovaná na
stojiskách, ktoré sa nachádzajú
na uliciach: Duklianska, Mojmírova a Školská. Na každej ulici jedno stojisko. Tieto lokality
boli podľa vyjadrenia radnice
vybrané na základe požiadaviek od občanov a poslancov
mesta.
Zakúpenie a inštalácia oceľových klietok bola vysúťažená
na sumu 21 600 eur. Účet bol

plne pokrytý z rozpočtu mesta.
V Zlatých Moravciach sa nachádza viac ako 50 stojísk pre
kontajnery na odpad. Samospráva ich chce dať všetky postupne ohradiť. S projektom sa
začalo koncom roka 2018, kedy
boli ohradené prvé tri stojiská
– jedno na Staničnej ulici a dve
na Nitrianskej ulici. Aktuálne tak
máme v našom meste ohradených šesť stojísk.
Klietky majú zabrániť prístupu nepovolaných osôb ku

Mojmírova ulica.
kontajnerom. Častokrát sa totiž
stáva, že neznámi páchatelia
odpad zo smetiakov vynášajú
von, prípadne rozhadzujú po

okolí, čo po inštalácii ohradenia
na kľúč viac nie je možné.
Peter Klimant

Mestská polícia má dvoch nových členov
Mestská polícia v Zlatých Moravciach prijala do svojich radov dvoch nových policajtov. Do práce nastúpili
začiatkom decembra 2019.
V minulom roku na vlastnú
žiadosť opustili zlatomoraveckú mestskú políciu dvaja
jej členovia. Mesto preto vypísalo na ich uvoľnené miesta výberové konanie. V ňom
boli úspešní kandidáti Martin Turnaj (25) a Marek Pecho (34).
V septembri nastúpili na
trojmesačný kurz odbornej prípravy príslušníkov

mestských a obecných polícií. Po jeho úspešnom absolvovaní si v prvý decembrový týždeň po prvýkrát
obliekli uniformu mestskej
polície. V piatok 6. decembra
2019 zložili sľub mestských
policajtov pred primátorom Zlatých Moraviec Dušanom Husárom za prítomnosti náčelníka mestských
policajtov Mariána Takáča.

Marián Takáč, Marek Pecho, Martin Turnaj, Dušan Husár

Obaja im v službe popriali
veľa úspechov.
Martin Turnaj pochádza
z Kozároviec, no v súčasnosti žije v Zlatých Moravciach. V minulosti už pracoval v ozbrojených zložkách
– u vojska a v Zbore väzenskej a justičnej stráže. „Túto
prácu som si vybral preto,
lebo chcem pomôcť tomuto
mestu,“ povedal.
Rovnaký úmysel má aj Zlatomoravčan Marek Pecho.
Ako sa vyjadril, tiež mu záleží na Zlatých Moravciach

a chce mestu pomôcť svojou službou. „Práca v mestskej polícii je pre mňa
výzvou. Teším sa na všetko,
čo ma tu stretne, či už dobré
alebo zlé,“ uviedol.
Mestská polícia v Zlatých
Moravciach je poriadkový
útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste
a plnení rôznych iných úloh.
Vznikla v roku 1991. V súčasnosti má trinásť členov.
Peter Klimant
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Darcovia krvi si prevzali Janského plakety
Deň pred svätým Mikulášom sa stretli mnohonásobní
darcovia krvi z okresu Zlaté Moravce v obradnej sále
Mestského strediska kultúry a športu, aby si prevzali
ocenenie za svoje nezištné činy.
Odovzdávanie Janského plakiet sa uskutočnilo vo štvrtok 5.
decembra 2019. Plakety odovzdávali zástupcovia Slovenského Červeného kríža (SČK),
Územný spolok Nitra, spoločne
s primátorom Dušanom Husárom. „Váš nesebecký, humánny
čin je posolstvom okoliu a zároveň apelom pre generáciu
našich detí, lebo potreba darovať krv je a zostane aktuálnou,“
povedal primátor oceneným.
O tom, že darcovstvo je v našom regióne stále populárne,

svedčil vysoký počet ocenených. SČK na slávnosť pozval až
79 darcov. „Za mnohonásobné
bezpríspevkové darcovstvo krvi
bolo udelených 37 bronzových,
23 strieborných, 16 zlatých a 3
diamantové Janského plakety,“
uviedla Beáta Miškovičová, riaditeľka Územného spolku Nitra
SČK, ktorá plakety odovzdala
osobne.
Bronzové plakety sa udeľujú
za 10 odberov, strieborné za 20
odberov, zlaté za 40 odberov
(u žien za 30), diamantové za 80

Darcovia krvi.

odberov (u žien za 60). Najvyššie možné ocenenie, aké môže
darca dostať, je Kňazovického
medaila. Muži ju dostávajú za
100 odberov, ženy za 80.

Ceny pre
dobrovoľníkov
Okrem darcov boli na slávnosti ocenení za aktívnu a dlhoročnú činnosť aj dobrovoľníci Slovenského Červeného
kríža. Plaketu SČK „Spolu pomáhame“ si prevzala dlhoročná
predsedníčka Miestneho spolku SČK v Zlatých Moravciach
Viera Rakovská. Vyznamenanie „Za humanitu, obetavosť
a dobrovoľnosť 2. stupňa“ bolo
udelené Helene Beňušovej.
„Obe sa významnou mierou podieľali na organizovaní

a rozvíjaní darcovstva krvi v zlatomoraveckom regióne, ktoré
je dlhodobo na vysokej úrovni,“
povedala Miškovičová. SČK sa
podľa jej slov teší hlavne z prvodarcov, ktorých sa darí získavať práve vďaka obetavým
dobrovoľníkom, organizátorom mobilných odberov krvi
v obciach.
Darovanie krvi je výnimočný humánny čin. Darca môže
niekomu prinavrátiť zdravie,
v mnohých prípadoch až zachrániť život. Pravidelné darcovstvo vedie podľa odborníkov aj k osobným zdravotným
benefitom. Okrem toho, že
sa takýmto ľuďom tvorí nová
krv, majú veľmi dobrý prehľad
o svojom krvnom obraze.
Peter Klimant

V nemocnici prijímajú na oddelenie dlhodobo
chorých aj pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Nové oddelenie dlhodobo
chorých, ktoré slúži pacientom
v Nemocnici Zlaté Moravce a.s.,
člena skupiny AGEL SK, od septembra tohto roku, už môžu
využívať aj poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Od
1. decembra 2019 nadobudla
účinnosť zmluva o preplácaní
týchto výkonov. Oddelenie poskytuje liečebno-preventívnu
starostlivosť pacientom na 12
lôžkach, ktorým je potrebné
zabezpečiť dlhodobú liečbu
s každodennou lekárskou vizitou, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností.

,,Lekársku starostlivosť na
oddelení dlhodobo chorých
máme zazmluvnenú s poisťovňou Union a Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou. Rokujeme aj so zdravotnou poisťovňou Dôvera“, uviedol predseda predstavenstva Nemocnice
Zlaté Moravce a.s. Miroslav Jaška. Po tom, ako sa nemocnicu
podarilo pre pacientov z tohto regiónu zachrániť, začalo sa
s jej revitalizáciou, je oddelenie
dlhodobo chorých plne využívané.
,,Rekonštrukcia trvala približne dva mesiace a preinvestovali sme celkovo 30-tisíc eur.

Je to však len prvá etapa rekonštrukcie. Po realizácii oboch
etáp počítame s navýšením lôžok na tomto oddelení až do
plánovaného počtu 50“, objasnil M. Jaška.
Na oddelenie sú prijímaní pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku, u ktorých
možno vplyvom ďalšej liečby
dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu. Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta,
priemerne je to 21 dní. Oddelenie má nepretržitú prevádzku a pracujú v ňom pod
vedením primárky kvalifikovaní lekári, erudované sestry,

zdravotnícki asistenti a sanitári, ktorí spolupracujú s fyzioterapeutmi oddelenia fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie. Pacient si môže pobyt v ústavnej starostlivosti na
tomto oddelení vybaviť aj na
vlastnú žiadosť bez predchádzajúceho odporúčania lekára,
a to za účelom ošetrovateľskej
starostlivosti. Súčasťou tejto
hospitalizácie je i rehabilitácia
a nácvik denných činností. Takúto starostlivosť vykonávajú
sestry a pomocní zdravotnícki
pracovníci, tento pobyt je však
spoplatnený.
AGEL SK
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Deti spríjemnili seniorom predvianočné obdobie  
Len pár dní pred Vianocami sa v zlatomoraveckom
Centre voľného času uskutočnilo stretnutie seniorov
z Domu opatrovateľskej služby (DOS). Čakal tu na nich
kultúrny program a malé pohostenie.
Takmer hodinové predvianočné stretnutie sa uskutočnilo v utorok 17. decembra 2019
krátko po obede. Zorganizoval ho Mestský úrad v Zlatých
Moravciach. Seniorov v úvode
privítal Dušan Husár spoločne
s vedúcou Oddelenia školstva
a sociálnych vecí mestského
úradu Danušou Hollou a vedúcou DOS Janou Bošiakovou.

Všetci traja popriali dôchodcom príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
So svojím vianočným programom sa následne seniorom
predstavili deti z Materskej školy Kalinčiakova a zo Základnej
umeleckej školy. Po vystúpení bolo pre všetkých pripravené menšie pohostenie, kde
nechýbal ani vianočný punč.

Vystúpenie detí z Materskej školy Kalinčiakova.
Každý zúčastnený senior
dostal od radnice aj menšiu pozornosť v podobe vianočného balíčka s darčekmi.
Stretnutia sa zúčastnil aj náčelník Mestskej polície v Zlatých
Moravciach Marián Takáč. Aj
on si pre dôchodcov pripravil malý darček v podobe reflexnej pásky na ruku, aby sa
mohli vo večerných hodinách,
kedy je viditeľnosť pre vodičov
značne znížená, bezpečnejšie
pohybovať po meste.

Seniori z DOS.

Primátor Husár zároveň pripomenul, že mestská polícia
je tu pre nich, ako pre každého občana nášho mesta,
vždy k dispozícii. „V prípade, že máte nejaký problém
či už v meste s parkovaním,
alebo niekto by vás chcel napríklad okradnúť, treba volať
číslo mestskej polície – 159,“
povedal.

Peter Klimant

Pečenie a vyrábanie vianočných ozdôb
V stredu 11. decembra 2019 sa v priestoroch Mestského
strediska kultúry a športu (MSKŠ) uskutočnil tretí ročník
tvorivých dielní pod názvom Pozri, čo dokážem.
Podujatie pripravilo Občianske združenie Platan v spolupráci s MSKŠ. Tvorivé dielne
boli otvorené od 10.00 hodiny
do 13.00 hodiny. Zúčastnili sa
ich najmä deti zo Základnej
školy Pribinova, no prišlo aj
niekoľko ľudí z radov verejnosti.
„Deťom sa tu veľmi páčilo.
Mohli si u nás piecť medovníky, ozdobovali ich. Vyrábali z prútia košíky, zvončeky
a iné ozdoby na stromček, ale

napríklad robili aj krásne ikebany. Konkrétne ikebany ostali
v priestoroch MSKŠ ako vianočná výzdoba. Zvyšné veci
si ich tvorcovia mohli so sebou zobrať domov,“ povedala
Klaudia Ivanovičová z Občianskeho združenia Platan.
Vstup bol pre všetkých voľný. Materiál pre tvorivé dielne zabezpečili organizátori.
Podujatie bolo realizované
s finančnou podporou Mesta
Zlaté Moravce. „Chcela by som

sa poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave našich
dielní. Bola to krásna akcia.
Deti a všetci zúčastnení ľudia
si domov okrem nádherných

ozdôb určite odniesli aj krásne zážitky,“ zhodnotila Ivanovičová.
Peter Klimant
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Adventné nedele v Zlatých Moravciach
Adventné obdobie bolo v našom meste plné zaujímavých podujatí. Najvýraznejšie boli Vianočné trhy spojené
s príchodom Mikuláša a koncert Čaro Vianoc.
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom
kultúry a športu (MSKŠ) pripravili
v mesiaci december sériu kultúrnych podujatí pod názvom
Adventné nedele. Tieto podujatia sa u nás konali už štvrtý rok
po sebe.
Každú nedeľu počas adventu

predvianočného obdobia. „Ak
dokážeme v pokoji a v tichu
prežiť advent, potom budeme
môcť prežiť aj pokojné a požehnané Vianoce,“ povedal.
V rámci kultúrneho programu
vystúpili folkloristi z DFS Zlatňanka a FS Inovec. Ich vianočné
koledy si prišlo vypočuť niekoľ-

Kňaz Peter Štálnik posväcuje veniec.
sa zapálila nová sviečka na adventnom venci nášho mesta,
ktorý bol umiestnený na fontáne na Námestí Andreja Hlinku.
Zapaľovanie sviec bolo spojené
s kultúrnym programom.

Posvätenie venca
Prvú sviečku sme zapálili
v nedeľu 1. decembra o 15.00
hodine. Pred jej zapálením bol
adventný veniec posvätený farárom Petrom Štálnikom. Ako
sa vyjadril, je rád, že aj v Zlatých
Moravciach sme na námestie
umiestnili tento krásny symbol

Vianočné trhy.

ko desiatok ľudí. Keďže vonku už
panovalo pravé zimné počasie,
MSKŠ podávalo pre všetkých čaj
s rumom na zahriatie. V rovnaký
deň Peter Štálnik posvätil aj adventný veniec v mestskej časti
Chyzerovce. Tu sa o sprievodný kultúrny program postaral
folklórny súbor Chyzerovčianka.

Vianočné trhy
a Mikuláš
V druhú adventnú nedeľu
bolo Námestie Andreja Hlinku
zaplnené stánkami s punčom,
dobrým jedlom a remeselnými

Zapaľovanie prvej sviečky.
výrobkami. Mesto usporiadalo
prvý ročník Vianočných trhov.
Otvorené boli od 14.00 hodiny.
Postupne sa celé námestie zaplnilo ľuďmi, ktorých chvíle pri
poháriku spríjemňovali piesne
v podaní detí zo zlatomoraveckých základných škôl a FS Zlatomoravčianka. V úvode bola zapálená druhá adventná sviečka.
Trhy mali charitatívny rozmer.
V stánku MSKŠ sa predával vianočný punč so šálkou Zlatých
Moraviec. Peniaze z predaja tohto punču, či už so šálkou alebo
bez nej, boli určené pre pozostalých obetí tragickej dopravnej nehody autobusu zo dňa 13.
novembra 2019, ktorá si vyžiadala dvanásť ľudských životov.
Dokopy sa takto vyzbieralo až 600 eur. Ďalších 200 eur
prispelo Občianske združenie
Domka a 30 eur venovali neznámi darcovia. „Chcem poďakovať
všetkým dobrým ľuďom, ktorí
si zakúpili náš punč a pomohli

tak dobrej veci. Všetky peniaze
do posledného centu poputujú tým, ktorí boli poznačení
tragickou dopravnou nehodou
zo zlatomoraveckej cesty smrti,“
povedala riaditeľka MSKŠ Simona Holubová.
Pokiaľ sa ľudia rozhodli zakúpiť
si punč MSKŠ bez šálky, dostali
ho v ekologickom, kompostovateľnom jednorazovom poháriku. „Nakoľko Mesto Zlaté Moravce vyhlásilo stav klimatickej
núdze, plastové poháriky sme
z nášho podniku úplne vyradili.
I týmto krokom chceme prispieť
k šetreniu životného prostredia,“
dodala Holubová.
Mikuláš zavítal na námestie
približne o 16.00 hodine. Doviezol ho koč ťahaný dvoma
koňmi. Po svojom príchode
privítal všetkých prítomných
ľudí. Úderom svojej palice
o zem oficiálne rozsvietil vianočný stromček nášho mesta.
(pokračovanie na str. 7)
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Mikuláša v Zlatých Moravciach stvárnil vedúci Kina Tekov Stanislav Ivanovič.

Adventné nedele v Zlatých Moravciach
(pokračovanie zo str. 6)
Po tomto akte začali k Mikulášovi postupne chodiť deti.
Niektoré ho potešili peknou
básničkou, iné pesničkou, nie-

Čaro Vianoc. Ten spoločne
s MSKŠ pravidelne pripravuje poslanec Národnej rady
SR a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Koncert Čaro Vianoc.
ktoré ho len pozdravili. Každé z nich ale dostalo sladkú
odmenu.
„Ďakujeme Národnému
žrebčínu Topoľčianky za
zapožičanie koča s koňmi
a spoločnosti Nitrazdroj, ktorá poskytla sladkosti pre deti.
Taktiež ďakujeme Občianskemu združeniu Domka a všetkým ostatným, ktorí sa zapojili do prípravy vianočných
trhov,“ poďakovala riaditeľka
MSKŠ.

Čaro Vianoc
Už od založenia tradície organizovania Adventných nedieľ je ich neoddeliteľnou súčasťou koncert pod názvom

Marián Kéry.
Koncert sa uskutočnil v divadelnej sále MSKŠ jeden
deň pred zapálením tretej adventnej sviečky. Pre všetkých
bol vstup zadarmo. Začínalo
sa o 16.00 hodine. Autorom
a režisérom programu bol
umelec Ladislav Švihel. Divákom sa predstavil Orchester
Ľudových nástrojov Miroslava Dudíka a sólisti opery Slovenského národného divadla:
Jolana Fogašová, Ľudovít Ludha a Daniel Čapkovič. Moderátorom večera bol Vladimír
Dobrík.
V sále odzneli tie najkrajšie
a najznámejšie vianočné piesne. Koncert zakončila Tichá

noc, svätá noc, ktorú spolu
s umelcami spievali všetci prítomní ľudia. „To, čo sme mohli
vidieť a najmä počuť, bolo naozaj veľmi krásne a pôsobivé,“
zhodnotil Marián Kéry. Ako
však prezradil, bol mierne sklamaný z toho, že sála nebola zaplnená ľuďmi tak, ako to bolo
po minulé roky zvykom. „Mal
by som takú prosbu - nestojí
to malé finančné prostriedky
a vyžaduje to aj značné úsilie,
aby takíto umelci k nám prišli
vystupovať. Bol by som preto
rád, keby v budúcom roku prišli
ľudia na tento koncert v trošku
hojnejšom počte,“ povedal.

Štvrtá sviečka
Štvrtá sviečka na adventnom venci mesta sa rozhorela v nedeľu 22. decembra

Vystúpenie Carmina Vocum.

2019. Po jej zapálení sa na našom námestí rozozneli piesne Zmiešaného speváckeho
zboru Carmina Vocum. Toto
vystúpenie bolo slávnostnou
bodkou za Adventnými nedeľami 2019.
„Veríme, že sme našim
programom spríjemnili predvianočné obdobie všetkým
Zlatomoravčanom, ktorí si
našli čas a prišli, či už na námestie alebo na koncert Čaro
Vianoc. Ďakujem účinkujúcim
za ich skvelé umelecké výkony a každému, kto sa akokoľvek pričinil pri organizovaní
Adventných nedieľ. Najmä
však ďakujem zúčastneným
ľuďom, ktorí tomuto podujatiu vdýchli svojou prítomnosťou tú pravú atmosféru,“
povedala na záver riaditeľka
MSKŠ Simona Holubová.
Peter Klimant
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Večer s ViOn-om: Spojenie kultúry, športu
a charitatívnej činnosti
Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa v Mestskom stredisku
kultúry a športu konal premiérový Večer s ViOn-om. Cieľom talkshow bolo spojenie príjemného s užitočným, čo
sa v konečnom dôsledku naplnilo. Dôkazom bolo takmer
plné hľadisko dobre baviacich sa divákov. Vstupné bolo
symbolické, vyzbieranú sumu venoval klub 22-ročnému
Matúšovi Pechovi, ktorý bojuje so svalovou dystrofiou.

Večer otvorila zlatomoravecká
hudobná skupina Len Tak. Postupne sa divákom predstavili
hostia zo športového prostredia.
Ako prvého, moderátor Peter
Žembera, vyspovedal súčasného kapitána klubu FC ViOn
Zlaté Moravce – Vráble Tomáša
Ďubeka. Ten svojimi vtipnými
príhodami z futbalového prostredia bavil publikum. Druhý
v poradí sa na javisku predstavil

majiteľ klubu FC ViOn Viliam
Ondrejka. „Náš klub okrem toho,
že sa venuje futbalu seniorskému aj mládežníckemu, v tomto
roku začal aj s podujatiami tohto charakteru. Náš tím pripravil
Talkshow s ViOn-om a jej účelom je spropagovanie futbalu
v našom meste a taktiež zapojiť
sa do činností mimo ihriska,“ vyjadril sa Ondrejka. „Teším sa, že
sa nám podarilo zorganizovať

takúto akciu. Projekt je naplánovaný na štyri predstavenia
v rámci jedného roka. Samozrejme, uvidíme, akú bude mať
tento večer odozvu a podľa
toho zvážime a pripravíme ďalšie stretnutia,“ dodal.
Glosátorom večera bol športový komentátor Ľuboš Hlavena.
„Spojenie futbalu a dobročinnej
akcie je určite veľmi inovatívna
vec v našom futbale, veľmi ju
schvaľujem, a preto som privítal pozvanie na túto akciu. Spojiť zábavu a šport s pomocou
pre tých, ktorí ju najviac potrebujú, je to najlepšie, čo môže
byť. Pritiahne to ľudí, ktorí si
chcú oddýchnuť od klasického
športu. Tí, ktorí si aj zanadávajú pri zápasoch, sa dnes večer
môžu odreagovať a zabaviť na
množstve nielen futbalových
príhod,“ povedal špeciálny hosť
večera Ľuboš Hlavena. Taktiež
sa vyjadril na súčasnú situáciu
futbalu v Zlatých Moravciach:
„O futbale treba hovoriť, keď sa
darí, ale aj keď sa nedarí. Zlaté
Moravce prežívajú šťastné obdobie, čo sa futbalu týka, chalani

majú sezónu dobre rozohratú
a ja im prajem, aby im to vyšlo.“
Keďže večer bol aj o pomoci
pre Matúša a jeho rodinu, na
záver Viliam Ondrejka daroval
vyzbierané peniaze Matúškovmu ocinovi Jozefovi. Čiastka vyzbieraná počas večera dosiahla 1034 eur. Svalová dystrofia
je ochorenie, ktoré si vyžaduje
neustálu starostlivosť, Matúš by
sa podujatia určite rád zúčastnil,
jeho stav mu to, žiaľ, nedovoľuje.
Aj v jeho mene pán Jozef poďakoval všetkým zúčastneným.
„V mene celej rodiny chcem srdečne poďakovať ľuďom, ktorí
dnes večer prišli podporiť po
dujatie a tým aj Matúša, veľmi
si to vážime. Ďalej by som rád
poďakoval mužstvu ViOn a v neposlednom rade každému, kto
sa podieľal na organizovaní
dnešného večera,“ povedal pán
Jozef. ViOn na svojej webovej
stránke po úspešnej prvej časti
Večer s ViOn-om avizoval pokračovanie, ktoré je plánované
v máji.
Hana Ňurcíková

Dobrý večer, pokoj svätý
Folklórny súbor Tribeč, ktorý vznikol len v septembri
minulého roka, si pre všetkých priaznivcov ľudového
spevu a tanca pripravil 21. decembra 2019 program
s názvom: “Dobrý večer, pokoj svätý.”
Programom sa diváci presunuli postupne od sviatku
svätého Ondreja, svätej Lucie až po slávenie Štedrého
večera. Prelínali sa v ňom
zvykoslovné pásma s ľudovými piesňami a choreografiami. Touto cestou by sme
chceli poďakovať všetkým,
ktorí nás prišli podporiť

v tomto predvianočnom období a odmenili našu prácu
potleskom.
Vďaka patrí aj poslancovi
Národnej rady Slovenskej republiky Mariánovi Kérymu,
pánovi primátorovi Mesta
Zlaté Moravce Dušanovi Husárovi a takisto aj poslancom
Mestského zastupiteľstva

FS Tribeč
v Zlatých Moravciach. Realizácia tohto programu by
sa neuskutočnila bez Fondu
na podporu umenia, ktorý
z verejných zdrojov podporil

toto podujatie. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia.
FS Tribeč
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Mikuláš v Chyzerovciach
V sobotu 7. decembra 2019
zavítala vianočná nálada aj
do Kultúrneho domu v Chyzerovciach. Rovnako ako minulý aj tento rok sa prišiel Mikuláš presvedčiť, aké šikovné
deti v Chyzerovciach majú.
Tie si pre neho za pomoci
dospelých pripravili bohatý
program. Predstavili sa domáce tanečné a hudobné
súbory Street Lup, Trnky a po
prvýkrát sa predviedlo zoskupenie Trnkári.
Všetci spoločne zakončili vystúpenie piesňou Tichá
noc, svätá noc. Ak ste nemali vianočnú náladu dovtedy,
po vypočutí tejto krásnej
verzie, ktorú pri svetlách vianočného stromčeka, spieval
celý kultúrny dom, ste ju bez

pochyby cítili všade navôkol.
Po odznení piesne spoločne
zavolali Mikuláša, ktorému na
pomoc prišiel anjel aj s čertmi,
ktorí boli, mimochodom, celkom bez práce. Deti si pripravili množstvo piesní a básničiek, za ktoré boli odmenené
sladkosťami.
„Som rád, že každý rok môžem potešiť v tieto sviatočné
dni malých aj veľkých. Sú to
najkrajšie sviatky v roku, ktoré
si nesmierne vážime a kedy
sú všetci šťastní. Tým by som
chcel pozdraviť všetkých Chyzerovčanov a verím, že o rok
sa v plnom zdraví opäť stretneme,“ odkázal Mikuláš.
Aby sa na nikoho nezabudlo, na svoje si prišli aj dospelí. Pochutnať si mohli na

tradičnej vianočnej kapustnici, na ktorú prispel primátor
Dušan Husár. Večierok prišiel
podporiť aj osobne a deťom
išiel príkladom, nakoľko si básničku pre Mikuláša prichystal
tiež.
„Vianočnú akadémiu pripravujeme najmä preto, aby

sa počas tohto sviatočného
obdobia ľudia stretli, zabavili
a spríjemnili si čakanie na Vianoce,“ vyjadril jeden z organizátorov a účinkujúcich, Ján
Drahoš. Vianočnú akadémiu
pripravilo Občianske združenie Chyzerovce.
Hana Ňurcíková

Mikuláš v Materskej
škole Štúrova
„Mikuláš, Mikuláš,“ kričali na
neho deti z Materskej školy na
Štúrovej ulici, aby ich prišiel
opäť po roku navštíviť.
Priniesol si na pomoc aj čertíka s anjelom, aby mu pomohli odniesť a rozdať všetky
balíčky pre poslušné detičky.
Najskôr mu však museli ukázať
všetko, čo si pre neho a svojich príbuzných pripravili. Básne, piesne a tance nás sprevádzali celým popoludním.

Priestory materskej školy už
dýchajú vianočnou atmosférou, tak veríme, že všetci sa
pri voňavom punči od paní
kuchárok a dobrotách od mamičiek príjemne cítili.
Celý kolektív Materskej školy na Štúrovej ulici Vám praje krásne, pokojné a radostné
vianočné sviatky.
Ivana Micheličová,
MŠ Štúrova

Deti na ľade
„Už je zima, už je tu, budeme
sa kĺzať, hľaďte, už nám začína
klzisko zamŕzať.“
V závere roka 2019 sa deti
z predškolských tried Materskej školy Kalinčiakova zúčastnili kurzu korčuľovania.
Napriek námahe, ktorú museli vynaložiť pri výcviku, bolo
vidieť na tvárach detí úsmev
a radosť z pohybu.
V prvý deň boli kroky na
ľade nesmelé, s obavami, ako
to zvládnu, avšak v ďalších
dňoch sa už pohybovali bez
problémov. Sem-tam ich pritiahla zemská príťažlivosť, no

posilnení teplým čajom pokračovali vo výcviku. Mrazivý
vzduch deťom vymaľoval líčka
a nošteky načerveno.
Poďakovanie patrí HC Zlaté Moravce – pánovi Mariánovi Pánikovi za vypožičanie
výstroje pre deti, poskytnutie
priestorov, v ktorých kurz prebiehal a inštruktorom kurzu
korčuľovania pánovi Ľubošovi
Dobrému a pánovi Branislavovi Bartekovi za super výcvik
našich detí. Ďakujeme!

Kolektív MŠ Kalinčiakova

Strana 10

ŠKOLY

Január 2020

Objatia vianočné na Pribinke
Presne jeden týždeň pred Štedrým dňom, v utorok 17.
decembra 2019, sa na pôde Základnej školy Pribinova
uskutočnila tradičná Vianočná akadémia. Žiaci si pripravili pútavý program, nechýbali ani vianočné trhy.

„Tak ako majú niektoré rodiny tradíciu, že na Vianoce jedia kapra a šalát, naša
škola má tradíciu, že každý
rok sa u nás koná Vianočná

akadémia,“ hovorí žiačka
triedy 8. B Ema Šišovská,
ktorá sa priamo podieľala
na príprave akadémie. Organizačne sa podľa jej slov

zapojila celá škola, žiaci
i učitelia, ktorí spoločne zostavili pestrý hudobno-tanečný program. Jeho hlavná
téma sa každoročne mení.
Tieto Vianoce to boli „Objatia vianočné...“. „Je to o tom,
že na Vianoce sú dôležitejšie objatia a láska ako nejaké
materiálne darčeky,“ vysvetľuje Ema.
Akadémia sa odohrávala
v školskej telocvični. Každý
návštevník dostal pri vstupe
odznak červeného srdiečka,
symbol lásky i objatí. Zároveň mohol každý prispieť
dobrovoľným vstupným,
ktoré škola plánuje použiť
na zakúpenie novej audiovizuálnej techniky určenej pre
realizáciu podobných akcií.
Súčasťou podujatia boli
vianočné trhy. Rozmiestnené boli na chodbe na prízemí. „Mali sme tu niekoľko

stánkov. Predávali sa výrobky, ktoré sme vytvorili my,
žiaci. V ponuke boli bylinky z našej školskej záhradky,
čaje, napečené perníky, vianočné ozdoby a dekorácie,“
povedala Adela Matejková
z triedy 9. A. Peniaze získané
z predaja výrobkov žiakov
poputujú podľa jej slov do
fondu rodičovského združenia. Odtiaľ sa v budúcnosti použijú na financovanie
ďalších kultúrno-spoločenských akcií školy.
Zaujímavosťou akadémie
bol živý Betlehem, ktorý sa
nachádzal hneď pri vstupe
do budovy. Biblické postavy
si zahrali, ako inak, žiaci Pribinky. Ide o tradíciu, ktorá
je pevnou súčasťou Vianočných akadémií pribinkárov.

Peter Klimant

Vianočná akadémia na Mojmírke
Každoročne pripravujú žiaci spoločne s pedagogickým
zborom Základnej školy Mojmírova Vianočnú akadémiu
pre rodičov a priateľov školy. V tomto roku si deti pripravili naozaj rôznorodý program.
Pred vstupom do telocvične rodičov vítali žiaci so
svojimi vlastnoručne zhotovenými výrobkami, ktoré si
mohli za symbolickú sumu
kúpiť. Škola je zapojená do
projektu JA Slovensko, na
základe ktorého vznikol
voľnočasový krúžok Viac
ako peniaze, kde sa deti za
pomoci pedagóga učia najmä kreativite.
Na úvod Vianočnej akadémie prítomných hostí privítala pani riaditeľka
Viera Striešková. Podujatia

sa zúčastnil aj pán poslanec Pavel Šepták. Na pódiu sa predstavili mladší ale
aj starší žiaci s množstvom
básní, tanečných a hudobných vystúpení či divadelných predstavení. Nečakaným bodom programu
bolo poďakovanie pani riaditeľky Strieškovej v mene
celého pedagogického
zboru pani vychovávateľke
Brožekovej, ktorá od nového kalendárneho roka odchádza do dôchodku.
P r o g r a m p o k r a čo v a l

di v a d elný mi s cénk ami
o vianočných príbehoch,
ale aj spevom alebo vystúpením mladého akordeonistu. Na záver programu
prišli všetci účinkujúci na

javisko a spoločne s pani
riaditeľkou poďakovali rodičom a zapriali šťastné
a veselé Vianoce.
Hana Ňurcíková
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Pribinkári v Turecku
S veľkým potešením sme
prijali správu, že našej škole bol schválený projekt Erasmus+ s názvom „Cross into
the languages“. Pribinka už
mala v minulosti skúsenosti
s eTwinningovými projektmi,
ktoré umožňovali našim žiakom komunikovať so žiakmi
z iných krajín prostredníctvom
listov, mailov i videokonferencie.
Tentokrát nám bol poskytnutý
grant na projekt realizovaný na
medzinárodnej úrovni v spolupráci s partnerskými školami.
Ide o výmenný projekt, čiže
žiaci a učitelia môžu za účelom
projektu vycestovať do týchto
partnerských škôl. Výber škôl
bol založený na viacerých kritériách, napríklad: skúsenosť
relevantná pre náš projektový
nápad, potreba rozvíjať komunikačné zručnosti vo výučbe
cudzích jazykov, inovatívne prístupy k vzdelávacím zážitkom,
ochota učiť sa nové vyučovacie
techniky.
V dňoch 3. novembra až 8.
novembra 2019 sa uskutočnila
prvá mobilita v Turecku. Pobytu sa zúčastnili štyria žiaci školy
a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí
sa tam stretli so svojimi partnermi z Grécka, Rumunska, Litvy a,
samozrejme, z hostiteľskej krajiny – Turecka.
Do zeme sultánov tureckého medu sme cestovali letecky z maďarskej Budapešti do Istanbulu a ďalej priamo do cieľa
našej mobility, ktorým bolo
mesto Konya, nachádzajúce
sa na juhozápade Turecka. Tu
sme po celodennom cestovaní pristáli v nedeľu 3.novembra
2019   v podvečerných hodinách. Ihneď po prílete sme sa
zoznámili s tureckými učiteľmi,
ktorí nás na letisku privítali a pomohli nám dopraviť sa do hotela Ramada Plaza.
Pracovný program mobility

začal v pondelok ráno, keď sme
sa všetci zvítali v našej partnerskej škole. Jej prehliadka nám
poskytla náhľad, ako funguje
škola v tejto exotickej krajine.
Po prehliadke nasledoval obed
priamo v škole, kde sme mali
príležitosť ochutnať typické
miestne jedlá, ktoré nám chutili. Popoludní sme sa presunuli
do nášho hotela, kde sa v kongresových priestoroch konalo
úvodné projektové stretnutie. Každá krajina prezentovala
žiakmi pripravený návrh loga
projektu a video o svojej škole.
Zároveň sme sa dohodli na termínoch mobilít v jednotlivých
spolupracujúcich krajinách.
Utorok si naši hostitelia vyhradili na prehliadku mesta Konya,
Vedeckého centra a Údolia motýľov. Navštívili sme aj Sille, tradičnú tureckú dedinku, v ktorej
sme mali možnosť vidieť, ako
funguje škola v prírode. Deti
nám zahrali na nástrojoch, ktoré
si samy vyrobili      z prírodných
materiálov.
V stredu sa žiaci zúčastnili
vyučovania v partnerskej škole. Učitelia absolvovali oficiálne
návštevy na radnici a v školskom
úrade v Konyi, ktorej história siaha až do obdobia 3000 rokov
p.n.l. a dnes má viac ako milión
obyvateľov. Po oficiálnych návštevách sme si nenechali ujsť
prehliadku starého mesta. Vychutnávali sme si atmosféru
pravých tureckých trhov a čarovných uličiek plných rôznych
obchodíkov, ktoré ponúkajú
orientálny tovar od výmyslu
sveta. Práve na tomto mieste
sme si uvedomili relativitu “exotična”, pretože všade, kam sme
prišli, sme celkom isto budili
pozornosť naším európskym
výzorom, ktorý sa úplne odlišuje od výzoru miestnych obyvateľov. Kým dospelí si o nás
šepkali, deti sa nám prihovárali

a kývali nám. Miestni muži fajčili vodnú fajku a kde-tu pobehovali chlapci s táckami plnými
tureckého čaju a ponúkali ho
obchodníkom. Atmosféru dotvárali aj vône rôznych korenín
a typických miestnych plodín.   
Ženy chodili v skupinách zahalené do šatiek. Niektoré boli zahalené celé do takzvanej burky
– oblečenia, ktoré im zakrývalo
celé telo okrem očí. Na ulici boli
aj čističi topánok, sediaci za svojimi stolíkmi, a ich zákazníci. Táto
profesia sa na Slovensku dávno
stratila, hoci, priznajme si, možno je to aj škoda. Jedným   z najkrajších zážitkov bola pre všetkých žiakov návšteva tureckých
rodín, ktoré ich prekvapili svojou
láskavosťou a pohostinnosťou.
Štvrtkový program začal veľmi skoro, keď sme vstávali ešte
za ranného spevu muezína a
hneď po raňajkách sme vyrazili
na výlet za jednou z najkrajších
atrakcií Turecka – Cappadociu.
Je to územie východnej Antalónie, polostrova, ležiaceho
na hranici Európy a Ázie. Názov tejto dnešnej ázijskej časti
Turecka pochádza z gréckeho
slova ανατολή – anatoli, čo po
slovensky znamená východ.
Toto územie v sebe nesie nielen výnimočnú krásu, ale i bohatú históriu. Túto oblasť ročne navštívi množstvo turistov
pre svoju neopakovateľnú atmosféru. Návštevníci majú pocit, akoby sa zrazu ocitli na inej
planéte. Povrch zeme je zvrásnený podivnými útvarmi v tvare rozprávkových domčekov

a kopčekov, ktoré pri zapojení
fantázie pripomínajú napríklad
zmrzlinu či hríby. Útvary vznikli
vplyvom sopečnej a poveternostnej činnosti. Oblasť je známa aj množstvom farebných
teplovzdušných balónov, ktoré
sa vznášajú povetrím väčšinou
v skorých ranných hodinách,
keď slnko prebleskuje pomedzi
podivné útvary rôzne odtiene
farieb. My sme mali šťastie, že
sme množstvo balónov zahliadli aj počas dňa.
Piatok bol posledným dňom
našej mobility. Dopoludnia
sme mali ešte možnosť vidieť
8800 rokov staré archeologické náleziská v blízkosti Konye,
ktoré sú zapísané do zoznamu
kultúrneho dedičstva UNESCO.
Popoludní sme už nastupovali
do lietadla na spiatočnú cestu
domov.  
Napriek tomu, že sme navštívili miesta, kde bolo prakticky
všetko úplne iné než to, na čo
sme zvyknutí u nás na Slovensku, aj tak sa nám pobyt veľmi
páčil. Tešíme sa na nasledujúce
mobility, v ktorých našim žiakom ponúkneme celkom isto
jedinečné zážitky a možnosť
použiť cudzí jazyk pri objavovaní sveta. To je najdôležitejším
cieľom projektu. Z rozhovorov
s mnohými z nich už vieme, že
táto misia bola v tomto smere
jednoznačne úspešná. Tešíme
sa na ďalšie stretnutie, ktoré sa
bude konať vo februári u nás
na Slovensku.
Mgr. Zuzana Čižmáriková,
PhDr. Gabriela Čásarová, PhD.

Strana 12

ŠKOLY & MESTO INFORMUJE

Január 2020

„Zóna bez peňazí 2019“ na ZŠ Robotnícka
Jedáleň plná hračiek. Po chvíli - jedáleň plná hračiek
a detí. Aj tak by sa dal stručne opísať obraz jedálne na ZŠ
Robotnícka z piatka 22. novembra 2019. Čo sa to u nás
vlastne dialo? Po dvoch úspešných ročníkoch dobročinnej akcie sme sa rozhodli zorganizovať aj ďalší 3. ročník
„Zóny bez peňazí 2019“.
Ak náhodou túto akciu
nepoznáte, stručne vám ju
priblížime. Zóna bez peňazí
vznikla ako malá komunitná akcia, ktorá sa postupne
rozrástla a aktuálne prebieha
v mnohých mestách na Slovensku súčasne. Ide o dobročinnú akciu, na ktorú môžu
ľudia priniesť veci, čo už nepotrebujú, ale zároveň vedia
poslúžiť niekomu druhému.
Môžu to byť nové či nepoužité veci, ako napríklad oblečenie, do ktorého sa už

nezmestíte, veci do kuchyne, hračky a pod.. Veci tým
pádom dostávajú nový život
a ľudia podporujú medzi sebou recykláciu. Hlavné heslá
tejto akcie sú: Podaruj, vymeň, recykluj a urob radosť!
My sme sa na škole zamerali
na detskú „Zónu bez peňazí“.
Žiakov a rodičov sme vyzvali, aby v priebehu od 18.
novembra až 22. novembra
2019 priniesli do školy hračky, knižky, hry, puzzle, CD
a iné rôzne drobnosti, ktoré

už nepotrebujú, ale môžu
urobiť radosť iným deťom.
Žiaci, ktorí sa do akcie zapojili, si mohli vybrať z týchto
vecí a tie tak dostali šancu
na nový život. Táto akcia sa
totiž nesie nielen v duchu
pomoci, ale má dokonca aj
ekologický rozmer. Hovorí:
„Ak prestaneme riešiť peňažnú hodnotu vecí a začneme
si pomáhať tak, že jeden
druhému urobíme láskavosť, časom môžeme uspokojiť väčšinu svojich potrieb
prostredníctvom vzájomnej
pomoci a zároveň podporiť recyklovanie vecí, ktoré
môžu ešte niekoľko rokov
pokojne slúžiť.“Samotná akcia sa konala práve v už spomínaný piatok v jedálni školy.

Deti v sprievode učiteliek
vošli do jedálne s doširoka
otvorenými očkami a odchádzali z jedálne s novou hračkou, knižkou, hrou a samozrejme s úsmevom na tvári.
Hračky, ktoré si nenašli nového majiteľa, sme odovzdali
do Školského klubu, kde sa
s nimi radi zahrajú. Pri pohľade na deti nás potešilo, že
sme opätovne zorganizovali
akciu, ktorá má svoj význam
a ktorú sa oplatí organizovať
každý rok. Touto cestou sa
chcem poďakovať všetkým
rodičom a žiakom, ktorí sa
zapojili a spoločne sme ukázali, že vieme urobiť radosť
človeku aj bez peňazí.
PaedDr. Hana Verešpejová
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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:
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, priestory na výrobné účely.
l 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.
l 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.
l nebytové priestory o výmere 44,13 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným
číslom 1330 (Daňový úrad) na Hviezdoslavovej
ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na
pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1129/2

(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 22,34 m2nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným
číslom 1330 /Daňový úrad/ na Hviezdoslavovej
ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na
pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1129/2
(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 18,00 m2nachádzajúce 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: skladové priestory.
l nebytový priestor č. 4, ktorý sa nachádza na
podzemnom podlaží stavby súpisné číslo 3027
(bytový dom), nachádzajúcej sa na Ul. Tekovská
v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcele KN registra „C‘‘, č. parcely 3460/71 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej v katastri nehnuteľností - správa katastra Zlaté
Moravce, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce
na LV č. 5091, účel využitia prenajatých priestorov:
garážové státie.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa
24. 01. 2020 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

Predám novú pascu na
líšky, rozmer 140/60/40cm,
cena 95 euro.
Tel.: 0907 181 800
02/2020

03/2020

n ZAKLIATE PIERKO – 4.-5.
1. 2020 - sobota 17.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €
n NENÁVISŤ – 6.-7. 1. 2020
- pondelok 17.00, utorok 17.00
–4€a5€
n CATS – 9.-10. 1. 2020 štvrtok 18.00, piatok 19.00 –
4€a5€
n POD VODOU – 10.-11.
1. 2020 - piatok 17.00, sobota
17.00 – 4 € a 5 €
n VEĽKÉ ŽELANIE – 11.-12.
1. 2020 - sobota 15.00, nedeľa
17.00 – 4 € a 5 €
n PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ – 16.-17.-18.-19.-20.21.-22. a 25.-26.-27. 1. 2020 –
štvrtok 19.00, piatok 19.00,
sobota 19.00, nedeľa 19.00,
pondelok 19.00, utorok 19.00,
streda 19.00, sobota 19.00, nedeľa 18.00, pondelok 18.00 - 4
€a5€
n DOLITTLE – 17.-18.-19.
1. 2020 - piatok 17.00, sobota
17.00, nedeľa 17.00 – 4 € a 5 €
n BAD BOYS NAVŽDY –
3.-24. 1. 2020 - štvrtok 18.00,
piatok 19.00 – 4 € a 5 €
MEDVEDÍCI BONNIE:
CESTA DO PRAVEKU – 24.25.-26. 1. 2020 - piatok 17.00,
sobota 17.00, nedeľa 16.00 –
4€a5€
SLUŠNÍ CHLAPCI – 30.-31.
1. 2020 - štvrtok 18.00, piatok
19.00 – 4 € a 5 €
n LABKOVÁ PATROLA:
PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ
A ZACHRAŇOVAŤ - 31.1. a 2.
2. 2020 - piatok 17.00, nedeľa
16.00 – 4 € a 5 €

Strana 14

Pletenka sypaná 150g

0,39€

Bavorská bageta 320g

1,49€

Čokoláda na varenie 90g

0,69€

INZERCIA

Osie hniezdo 80g

0,59€
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Bábovka 400g

Uzol cesnakový 100g

1,29€

0,39€
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Obložený rožok 115g

0,55€

Moravské koláče
400g

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€

Nech zvony zvonia a srdcia plesajú,
nech sviece horia a čaše štrngajú.
Teraz, keď ku šťastiu je len krok,
prajeme Vám krásny nový rok.
kolektív AD SPECTRUM s.r.o.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na Vás v roku 2020.

Chlieb - pečivo
Fast food
AD SPECTRUM s.r.o.
Župná 32, Zlaté Moravce

Náš nový obchodný
partner:

FRESH
ZDRAVŠIE POTRAVINY

01/2020
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Michaela Nemcová získala titul vicemajsterky
sveta vo wellness fitness
Na prelome novembra a decembra sa v Bratislave uskutočnili Majstrovstvá sveta vo fitness IFBB 2019, na ktorých súťažilo 350 športovcov z 35 krajín sveta. Zúčastnila
sa ich aj 27-ročná Michaela Nemcová z Topoľčianok, ktorá pôsobí v Zlatých Moravciach ako fitness trénerka. Na
súťaži vybojovala titul vicemajsterky sveta v kategórii
wellness fitness do 163 cm. S úspešnou športovkyňou
vám prinášame krátky rozhovor.
Aké boli tvoje pocity po
získaní titulu
vicemajsterky sveta?
Boli neopísateľné, absolútne som to nečakala. Mala som
chuť plakať, kričať, smiať sa.
Bola som dojatá a neuveriteľne vďačná. Znamená to pre
mňa veľmi veľa. Keď vaše úsilie
aj niekto ocení, je to ten najkrajší pocit, aký v živote môžete zažiť.
Uspela si vo Wellness
Fitness. O čo v tejto
kategórii ide?
Súťažiace vo Wellness Fitness majú disponovať nízkym percentom telesného
tuku. Nevyžaduje sa u nich
však separácia svalov ako pri
nominácii bodyfitness. U top
súťažiacich v tejto nominácii sa očakáva úplná absencia celulitídy, neprimeraných

a nadmerných tukových zásob, ale na druhej strane
negatívom je aj žilnatosť,
prehnaná svalová definícia,
príznaky akýchkoľvek virilizačných prejavov súvisiacich
s aplikáciou nepovolených
látok. Akceptované a žiadané je výrazné osvalenie gluteálov i kvadricepsov (zadok
a stehná), výrazný pomer
medzi šírkou pásu a pliec,
vhodne volená úprava tváre,
vlasov a pokožky, ladná, estetická prezentácia. Osvalenie
hornej časti tela je na hranici
fitness bikiny a bodyfitness/
fitness s výrazne slabšou definíciou.
Aká bola tvoja
konkurencia?
Konkurencia bola obrovská.
Súťažilo tu osem dievčat. Boli
krásne a fakt mali neskutočné

formy. Úprimne, keď som ich
videla, ako vyzerajú, mala som
stres a nemyslela som si, že sa
môžem s nimi vôbec porovnávať. A nie to s nimi ešte stáť
na jednom pódiu.
Koľko rokov sa tomuto
športu venuješ súťažne
a aké úspechy si zatiaľ
dosiahla?
Cvičím štyri a pol roka
a súťažím štyri roky. V mojej prvej sezóne som získala
3. miesto na medzinárodnej
súťaži. O týždeň na to som
sa stala vicemajsterkou Slovenska vo fitness a kulturistike v kategórii šport model.
Druhý rok som zmenila kategóriu a na pohárovej súťaži som získala 4. miesto a na
Majstrovstvách Slovenska 5.
miesto v kategórii Fitness figúra. O rok na to som skúsila
aj zmenu federácie. Z federácie SANK (Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky)
som prestúpila do federácie
IFBB (Medzinárodná federácia kulturistiky a fitnesu)
a vyskúšala kategóriu wellness fitness a obsadila som

krásne 2. miesto na pohárovej súťaži vo Zvolene. No
pre túto kategóriu už neboli súťaže na jesennú sezónu
v roku 2018. Tak som išla na
súťaž až na jeseň 2019. Prvá
bola v Poprade a ja som si
odniesla v kategórii body
fitness 5. miesto a v kategórii wellnes fitness 2. miesto.
Skúšala som dve kategórie,
keďže som nevedela, do ktorej sa mám zaradiť. No rozhodcovia jasne rozhodli, že
budem pokračovať v kategórii wellnes fitness. A tak som
o týždeň na to vyhrala svoju
kategóriu v Dolnom Kubíne.
O ďalšie dva týždne som tiež
vyhrala v Piešťanoch a tým
som si potvrdila nomináciu
na majstrovstvá sveta, ktoré
sa konali po 20-tich rokoch
v Bratislave.
Aké sú tvoje najbližšie
ciele?
Odsúťažiť si celú jarnú sezónu a nominovať sa na Majstrovstvá Európy v Santa Susanne.
Peter Klimant
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Výsledky MO žiakov a žiačok stredných škôl
v stolnom tenise
Dňa 27. novembra 2019 zorganizovalo Centrum voľného času
z poverenia OÚ odbor školstva v Nitre školské MO Zlaté Moravce
v stolnom tenise žiakov stredných škôl. Počet účastníkov: 17. Do
krajského kola postupujú žiaci SOŠ polytechnická Zlaté Moravce.
Výsledky finálových stretnutí :
l GJK Zlaté Moravce – SOŠ polytechnická Zlaté Moravce 3 : 4
l SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce - SOŠ technická
Zlaté Moravce 2 : 5
l SOŠ technická Zlaté Moravce – SOŠ polytechnická
Zlaté Moravce 3 : 4
l GJK Zlaté Moravce – SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce 4 : 3
l SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce - SOŠ polytechnická
Zlaté Moravce 3 : 4
l SOŠ technická Zlaté Moravce - GJK Zlaté Moravce 5 : 2
Konečné poradie všetkých škôl:
1. miesto SOŠ polytechnická Zlaté Moravce
2. miesto SOŠ technická Zlaté Moravce
3. miesto GJK Zlaté Moravce
4. miesto SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce
5. miesto OA Zlaté Moravce

Konečné poradie všetkých škôl:
1. miesto Obchodná akadémia Zlaté Moravce
2. miesto GJK Zlaté Moravce
3. miesto SOŠ OaS Zlaté Moravce
Mgr.Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ

Dňa 26. novembra 2019 zorganizovalo Centrum voľného času
z poverenia OÚ odbor školstva v Nitre školské MO Zlaté Moravce v stolnom tenise žiačok stredných škôl. Počet účastníkov:
12. Do krajského kola postupujú žiačky Obchodnej akadémie
Zlaté Moravce.
Výsledky finálových stretnutí :
l GJK Zlaté Moravce – SOŠ OaS Zlaté Moravce 5 : 2
l SOŠ OaS Zlaté Moravce – OA Zlaté Moravce 1 : 6
l OA Zlaté Moravce - GJK Zlaté Moravce 4 : 3
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