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V tomto čísle:
Počet
obyvateľov
Trend poklesu počtu ľudí pokračoval aj v roku 2019. Vyplýva to zo štatistík poskytnutých
z referátu evidencie obyvateľstva mestského úradu. Priblížili sme sa k dvanásťtisícovej
hranici.
Čítajte na strane 2

Rozpočet
mesta
Zlatomoraveckí mestskí
poslanci schválili v predposledný januárový deň rozpočet Mesta Zlaté Moravce na
rok 2020 s výhľadom na roky
2021 a 2022.
Čítajte na strane 3

Kino
Tekov
Kino Tekov vlani navštívilo
viac ako 12-tisíc ľudí. Dospelých divákov najviac lákali slovenské a české filmy. Rodičia
s deťmi uprednostnili skôr
americké rozprávky.
Čítajte na strane 5

Národný týždeň
manželstva
V dňoch od 10. do 16. fe
bruára 2020 prebieha aj v Zlatých Moravciach medzinárodná kampaň - Národný týždeň
manželstva. Manželské páry
môžu v tomto období využiť
rôzne zaujímavé ponuky.
Čítajte na strane 7

Dotácia na revitalizáciu Parku
Janka Kráľa
Mesto Zlaté Moravce bolo úspešné so svojou žiadosťou
o nenávratný finančný prostriedok na projekt revitalizácia Parku Janka Kráľa. Za získané peniaze dostane
oddychová zóna z centra mesta vynovený vzhľad.
Dotáciu v sume 40-tisíc eur
poskytol v rámci podpory
regionálneho rozvoja Úrad
podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu.
„Naším hlavným cieľom je
znižovať regionálne rozdiely a zvyšovať kvalitu života
obyvateľov na celom Slovensku,“ povedal podpredseda vlády SR Richard Raši,
ktorý si bol Park Janka Kráľa
začiatkom januára aj osobne
pozrieť.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú v hodnote
takmer 50-tisíc eur. Väčšinu
z tejto sumy pokryje získaná dotácia. Zvyšok uhradí
mesto v rámci povinného
spolufinancovania. Podľa

vyjadrenia Júlie Bacigálovej,
vedúcej Oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej
činnosti na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach, predmetný projekt rieši zjednotenie vstupnej časti parku,
sadové úpravy a výmenu
mobiliáru.
Park tak dostane nové
spevnené plochy s odvodnením chodníkov. Dôjde
k obnove trávnika a v areáli
bude vysadený živý plot. „Pri
realizácií nedôjde k výrubu
žiadnych stromov,“ poznamenala Bacigálová.
V súčasnosti sa v parku nachádza už značne poškodený a neestetický parkový
mobiliár, ktorý zahŕňa lavičky

a smetné nádoby. Podľa plánu dôjde k ich kompletnej
výmene. „Dizajn lavičiek
a košov musí zohľadniť celkový vzhľad parku, jeho polohu
v pamiatkovej zóne a musí
byť v súlade s odporúčaniami Krajského pamiatkového
úradu v Nitre,“ uviedla Bacigálová. Lavičky budú podľa
jej slov vybraté také, aby svojím vyhotovením nepôsobili
nijako rušivo. Zároveň budú
pevne ukotvené so zemou.
Zabráni sa tak ich neželanému presúvaniu. V minulosti
najmä mládež zvykla lavičky po parku svojvoľne premiestňovať.
Realizácia projektu je aktuálne vo svojej príprave. Presný termín začatia obnovných
prác zatiaľ stanovený nie je.

Peter Klimant
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Koľko nás žilo v Zlatých Moravciach v závere roka 2019?
Trend poklesu počtu ľudí pokračoval aj v roku 2019.
Vyplýva to zo štatistík poskytnutých z referátu evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Zlatých Moravciach.
Priblížili sme sa k dvanásťtisícovej hranici.
Mestský úrad v Zlatých
Moravciach evidoval ku dňu
31. decembra 2019 presne
12 076 obyvateľov. Z toho
766 z mestskej časti Chyzerovce a 413 z mestskej časti
Prílepy. Pre porovnanie, koncom roka 2018 žilo v Moravciach 12 161 ľudí, z toho 762
v Chyzerovciach a 409 v Prílepoch. Na základe týchto čísiel môžeme skonštatovať, že
vlani sa napriek miernemu
nárastu počtu ľudí v mestských častiach nepodarilo
zastaviť niekoľko rokov trvajúce znižovanie obyvateľstva.
Pre lepšie znázornenie tohto postupného poklesu ponúkame štatistické údaje aj

z ďalších rokov. Koncom roka
2017 žilo v Zlatých Moravciach 12 290 ľudí. V roku 2016
- 12 371, v roku 2015 - 12 491,
v roku 2014 - 12 559, v roku
2013 - 12 713 a v závere roka
2012 - 12 843 občanov.
Vlani u nás podľa štatistík
zomrelo 123 osôb. Z toho 5
pochádzalo z Chyzeroviec
a 4 z Prílep. Dobrou správou
je, že počet narodených detí
prevyšoval počet zomrelých.
Na svet prišlo 130 novorodencov, ktorí sú evidovaní
v našom meste, z toho v Chyzerovciach 12, v Prílepoch 5.
Ďaleko výraznejší rozdiel
bol medzi prisťahovanými a odsťahovanými ľuďmi.

Z Moraviec v roku 2019
odišlo až 276 občanov. Svoj
nový domov si tu naopak
našlo len 184 osôb. Počet
odsťahovaných každý rok
prevyšuje počet tých, ktorí sa k nám nasťahujú. Ide
o hlavný faktor, ktorý stojí za
poklesom celkového počtu
obyvateľstva z dlhodobého
hľadiska.

Zaujímavým číslom z minuloročných štatistík je údaj
o presťahovaných. Jedná sa
o ľudí, ktorí zmenili svoj trvalý pobyt v rámci mesta. Napríklad, keď sa niekto presťahoval z bytu do rodinného
domu v Zlatých Moravciach.
Takýchto ľudí radnica eviduje
v počte 207.
Peter Klimant

Nemocnica hodnotí uplynulý rok
Rok 2019 bol pre Nemocnicu Zlaté Moravce, člena skupiny AGEL, zlomový. Podarilo sa ju vďaka spolupráci
mesta a spoločnosti AGEL nielen zachovať, ale naopak,
rozbehla niekoľko nových projektov, rozšírila spektrum
svojich zdravotných výkonov a dokonca vybudovala
nové oddelenie.
V roku 2019 tu bolo celkovo
hospitalizovaných viac ako 2
730 pacientov z toho mužov
1 149 a 1 583 žien, nemocnica
zrealizovala cca 820 operačných zákrokov.
,,Z nášho pohľadu bolo zásadným, že spoločnosť AGEL
prijala rozhodnutia, v ktorých
zohľadnila súhlasy na niektoré druhy výkonov zo strany
zdravotných poisťovní. Do popredia sme dostali tie výkony,
ktoré sú v nemocnici nosné,
pre nemocnicu perspektívne
a konkurencieschopné v rámci regiónu“, hovorí predseda

predstavenstva Nemocnice
Zlaté Moravce Miroslav Jaška.
Jedným z najvýznamnejších
úspechov nemocnice bolo
otvorenie nového lôžkového
oddelenia pre dlhodobo chorých pacientov, ktorým je potrebné zabezpečiť dlhodobú
liečbu s každodennou lekárskou vizitou, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu a nácvik
bežných denných činností. Náklady na revitalizáciu oddelenia
presiahli 30-tisíc eur. Oddelenie,
ktoré svoju činnosť rozbehlo
na jeseň, aktuálne oddelenie
prijíma pacientov všetkých

zdravotných poisťovní. Okrem
toho nemocnica revitalizovala
za cca 20-tisíc eur oddelenie
vnútorného lekárstva, obnovy sa dočkali aj všetky komunikačné priestory pre pacientov
a zdravotnícky personál.
„Zaviedli sme nový komunikačný systém pacient – sestra
a veľkou zmenou je aj vybudovanie hygienickej časti pre
hendikepovaných pacientov“,
dodáva M. Jaška. V novembri
pacienti získali možnosť navštíviť novú poradňu chronických
rán a stómií, ktorá sa zaoberá problematikou preležanín,
diabetických defektov, vredov
predkolenia, ťažko liečiteľných
operačných rán a iných dlhodobo sa nehojacich defektov.
,,Za dva mesiace fungovania
ambulancie bolo vyšetrených
31 pacientov, čo potvrdzuje, že

pacienti majú o túto novú službu záujem“, zhodnotil predseda predstavenstva nemocnice
M. Jaška.
V priebehu roku 2019 zlatomoravecká nemocnica zaviedla aj tzv. laseroterapiu, čo je
forma svetloliečby s výraznými
biostimulačnými, protibolestivými a protizápalovými účinkami. Touto technikou bolo
od apríla odliečených 1 309
pacientov.
„Som rád, že sme postavenie nemocnice zastabilizovali, že skončili kuvičie hlasy o jej možnom zatvorení
a potvrdil sa pravý opak. Nemocnica má svoje stabilné
postavenie v regióne a budeme ju rozvíjať ďalej“, potvrdil
plány do budúcna M. Jaška.
AGEL SK

Strana 03

SPRAVODAJSTVO

Február 2020

V roku 2020 bude mesto hospodáriť
s vyrovnaným rozpočtom
Zlatomoraveckí mestskí poslanci schválili v predposledný januárový deň rozpočet Mesta Zlaté Moravce na
rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 bol schválený ako vyrovnaný, kde príjmy
i výdavky budú vo výške 12
623 101 eur. Rozpočet tvoria
bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a príjmové a výdavkové finančné
operácie.
Bežné príjmy sú odhadované na sumu 9 993 207 eur,
bežné výdavky na 10 004 936
eur. Schodok bežného rozpočtu, čo je rozdiel medzi
uvedenými príjmami a výdavkami, je 11 729 eur. Táto
čiastka bude podľa schváleného návrhu pokrytá zostatkom
prostriedkov z predchádzajúceho roka. Najviac finančných
zdrojov z bežných príjmov
budú tvoriť príjmy z daní. Tu
sa odhaduje prítok až 6 244

145 eur. Z tejto sumy najviac
– až 77,67% budú tvoriť dane
z príjmov fyzických osôb. Podstatnú časť bude tvoriť aj daň
z nehnuteľností (13,37 %) a poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
(6,73 %). Čo sa týka vyše
10-miliónových výdavkov
bežného rozpočtu, najväčšia
časť bude už tradične vynaložená na školstvo (48,2 %). Nasledovať bude správa obce
(28,63 %), mestské podniky
(14,87 %), sociálne služby (5,40
%) a mestská polícia (3,08 %).
Kapitálové príjmy rozpočtu
sa využívajú na financovanie
rôznych investičných akcií
mesta. Získané sú zväčša z nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov a štátneho rozpočtu. V mestskom

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.
rozpočte na rok 2020 sú uvedené vo výške 18 500 eur. Kapitálové výdavky sú však odhadované vyššie, až v objeme
1 889 700 eur. Tento schodok
vo výške -1 871 200 eur má byť
krytý príjmovými finančnými
operáciami, ktoré tvoria ďalšiu
časť rozpočtu mesta.
Príjmové finančné operácie
sú na rok 2020 uvedené vo
výške 2 611 394 eur. Zložené
sú z Rezervného fondu mesta,

z prijatých a plánovaných úverov, ako aj zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka. Výdavkové finančné
operácie sa odhadujú na 728
465 eur. Poslúžia napríklad na
splácanie istín z bankových
úverov. Vzniknutý prebytok
1 882 929 eur bude použitý na
už spomínané krytie investičných akcií mesta.
Peter Klimant

Veľký záujem o voľbu zo zahraničia,
Moravce zaznamenali štvornásobný nárast žiadostí
Mestský úrad v Zlatých Moravciach zaznamenal
výrazný nárast počtu žiadostí o voľbu poštou pre
nadchádzajúce voľby do Národnej rady SR. Žiadosti
prichádzali z rôznych krajín.

Zlatomoravecká radnica dostala až 132 žiadostí o voľbu
poštou. Informovalo o tom
Oddelenie vnútornej správy

a služieb občanom. Oproti parlamentným voľbám
v roku 2016 ide o značný, až
štvornásobný nárast. Vtedy

o takúto možnosť prejavilo
záujem len 33 občanov.
Z doručených žiadostí však
nebolo každej automaticky
vyhovené. Šesť z nich nespĺňalo potrebné náležitosti
podľa zákona, a preto možnosť voľby poštou týmto žiadateľom nebola umožnená.
Žiadosti prišli do Zlatých
Moraviec celkovo z 15 krajín.
Najviac ich bolo doručených
z Českej republiky (40), nasledovala Veľká Británia (31)
a Nemecko (16). Okrem týchto krajín prišli žiadosti aj z Rakúska, Španielska, Severného

Írska, Grécka, Luxemburska,
Nórska, Fínska, Portugalska,
Švajčiarska, Poľska, USA a Talianska.
O voľbu poštou mohli Slováci žijúci v zahraničí požiadať najneskôr do 10. januára
2020. Urobiť tak mohli poštou alebo elektronicky. Voľby
do Národnej rady SR sa budú
konať v sobotu 29. februára
2020. Občania budú voliť 150
poslancov parlamentu, ktorých budú vyberať z 25 zaregistrovaných politických
strán.
Peter Klimant
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Eko predstavzatie na rok 2020: Kompostovanie
Ekologické občianske združenie Pestrec, ktoré sa venuje najmä environvýchove či ekoporadenstvu, prináša
článok približujúci dôležitosť kompostovania. Ide o významnú súčasť šetrenia životného prostredia, ktoré je
zároveň užitočné a praktické pre naše domácnosti. Nakoľko aj v Zlatých Moravciach majú domácnosti možnosť
zadarmo si prevziať svoj záhradný kompostér, bližšie
informácie o kompostovaní sa určite hodia...

Čo je to
kompostovanie?
Kompostovanie predstavuje prírodný proces, pri ktorom
dochádza k rozkladu biologických odpadov pôsobením mikroorganizmov, vody a kyslíka na
kompost, čo je vlastne super
úrodná pôdna zložka humus.

Čo môžem
kompostovať?
Do kompostéra môžete dať
napr. zvyšky z ovocia a zeleniny z kuchyne, trávu, lístie,
vetvy alebo odumreté rastliny.
Do bežného kompostéra by
z hygienických dôvodov nemali ísť najmä mäso, mliečne
výrobky ako aj chemicky ošetrované potraviny.

Prečo kompostovať?
Kompostovanie má dve
veľké výhody. Prvá spočíva
v tom, že ak kompostujete, tak
produkujete hneď o polovicu menej domáceho odpadu.
Biologický rozložiteľný odpad
totiž tvorí cca 40 - 60 % vášho
komunálneho odpadu. Ročne
tak ide o 210 kíl bio-odpadu,
ktorý nemusí skončiť na skládke, ale v podobe kompostu
späť v prírode. Druhou výhodou je kvalitné hnojivo zadarmo pre vaše rastlinky. Nebojte sa kompostovania, ďalším
pozitívom je jeho relatívna
nenáročnosť. Už dávno totiž
neplatí, že sa dá kompostovať
iba na záhradke, veľa ľudí dnes
kompostuje v bytovkách alebo v priamo v bytoch.

Ako na to?
Najjednoduchšie je kompostovanie na záhrade, kde
majú všetky prírodné činitele prístup k celému procesu.
Pre najkvalitnejší kompost treba iba kontrolovať, aby bola
mokrá zelená/dusíkatá zložka
(listy, tráva) a suchá hnedá/uhlíková (vetvy, kartón) v rovnakom pomere 1:1. Kompostér
sa odporúča zložiť na takom
mieste, kde je polotieň, a to
najmä kvôli správnej vlhkosti
kompostu.
Pri spoločnom kompostovaní v bytovkách, kde nie je možnosť nechať kompost vonku
na zemi, je možné použiť rotačné kompostéry (vyzerajú
ako predĺžená miešačka na betón). Ich výhoda je tá, že pravidelným otáčaním sa kom
post dobre premiešava, čím sa
zabezpečí jeho dobrá kvalita.
Pokiaľ by ste chceli vyskúšať kompostovanie v byte, tak
máte viacero možností. Môžete skúsiť vermin kopostér
(dážďovky z Kalifornie zabezpečia rýchly rozklad odpadu
a budete mať bonus v podobe
dážďovkového čaju na hnojenie izbových rastlín), bokashi
kompostér (rozkladu pomáhajú špeciálne baktérie) alebo
elektrický kompostér. Pre tých
z vás, čo máte v byte balkón,
môžete skúsiť rôzne obdoby
kúpených alebo podomácky vyrobených kompostérov,
ktoré fungujú na podobnom
princípe ako záhradný kompostér.

A čo z toho bude?
Pokiaľ urobíte všetko tak, ako
sa to robiť má, odmenou vám
bude tmavohnedý až čierny
kompost, ktorý by nemal byť
veľmi mokrý, skôr sypký. A mal
by krásne voňať, asi ako kombinácia pôdy a ihličia. A ako sme
už uviedli, kompost je vynikajúce hnojivo, ktoré má hojné
využitie v záhradke, no možno
ho použiť aj na hnojenie izbových rastlín.
Ako vidíte, kompostovanie
je v skutku jednoduché, a pritom úžasné ekologické riešenie na zníženie množstva odpadu z domácnosti, ktoré vás
nestojí veľa času a pri ktorom

sa môžete aj zabaviť. Takže menej časté chodenie s odpadom
a skvelé hnojivo pre vaše rastliny!
Bližšie informácie ku kompostovaniu vám ochotne poskytne
OZ Pestrec alebo ich nájdete na
stránke mesta Zlaté Moravce –
www.zlatemoravce.eu. Taktiež
si v Technických službách Zlaté Moravce po predložení občianskeho preukazu môžete vyzdvihnúť záhradný kompostér.

OZ Pestrec –
Environmentalistika
pestrou formou

Trojkráľový koncert
Základnej umeleckej školy
Milí priatelia Základnej
umeleckej školy v Zlatých
Moravciach, deň 6. január
2020 bol pre našu školu opäť
výnimočný. Trojkráľovým
koncertom sme aj v tomto
školskom roku 2019/2020
privítali Nový rok a uctili si
nádhernou hudbou a slovom
zavŕšenie najkrajších sviatkov
v roku.
Na koncerte sa predstavili žiaci a pedagógovia našej
školy a vytvorili neopakovateľnú vznešenú umeleckú atmosféru, ktorá bola na záver
koncertu odmenená neutíchajúcim potleskom divákov

a dokonca standing ovation,
čo nás, ktorí sme sa na koncerte podieľali, nesmierne
teší a dáva nám energiu v našej umeleckej činnosti s láskou k mladým interpretom
pokračovať.
Milí priatelia, ďakujeme za
váš potlesk a ďakujeme, že
ste aj tento krásny trojkráľový deň prežili s nami v objatí
nádhernej dušu povznášajúcej hudby a slova. Tešíme sa
na ďalšie stretnutia s vami.
Mgr. Zuzana
Molnárova DiS.art.
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Kino Tekov vlani navštívilo viac ako 12-tisíc ľudí
Posledné funkčné kino v zlatomoraveckom okrese má
za sebou z pohľadu návštevnosti dobrý rok. Dospelých
divákov najviac lákali slovenské a české filmy. Rodičia
s deťmi uprednostnili skôr americké rozprávky.
Zlatomoravecké mestské
Kino Tekov navštívilo v roku
2019 presne 12 701 divákov. To
je podľa slov vedúceho kina Stanislava Ivanoviča výborné číslo. Ide zatiaľ o najsilnejší rok, aký
kino zaznamenalo od svojej digitalizácie, ktorá sa uskutočnila
v roku 2015. Medzi divákmi boli
rôzne ročníky. Prevládali najmä
ľudia nad 30 rokov a deti. „Pomenej k nám chodia tínedžeri, ktorí
pravdepodobne uprednostňujú
kiná v Nitre,“ myslí si šéf kina.
Najvyššia návštevnosť bola
zaznamenaná v januári, naopak
najnižšia v mesiaci máj. „Hneď
v januári lámal divácke rekordy slovenský film Trhlina, ktorý u nás videlo 2 089 divákov.
Na druhom miestne skončila
československá romantická komédia Šťastný nový rok, ktorú
v decembri videlo 627 divákov.

Tretiu priečku obsadila česká komédia Ženy v behu so 479 divákmi,“ uviedol.
Samostatnou kapitolou sú
rozprávky, ktoré si zaslúžia vlastný rebríček. Rodičia s deťmi na
rozdiel od čisto dospelých divákov uprednostňovali americkú
produkciu. „Z detských žánrov
skončil na prvom mieste film
Ako vycvičiť draka. Videlo ho 506
ľudí. Na druhom mieste so 445
divákmi skončil Tajný život maznáčikov. Tretie miesto patrilo Leviemu kráľovi, ktorý videlo 305
ľudí,“ vymenoval Ivanovič.
Kino zaznamenalo aj viaceré
prepadáky, od ktorých sa veľa
očakávalo, no v realite si ich prišiel pozrieť len málokto. Príkladom takého filmu bola americká akčná komédia Charlieho
anjeli či francúzsko-nemecká
rozprávka Playmobil vo filme.

„Niekedy sa dokonca stane, že
na film nepríde ani jeden divák,
ale s tým musíme rátať. Takáto situácia v našom kine vlani nastala
pri romantickej komédii Skryté
túžby a dráme Uzly a pomaranče,“ vyčítal kinár zo štatistík.

Ľudia sú spokojní,
sedačky im ale vadia
Kino Tekov sa zo svojej pôvodnej budovy zo Župnej ulice presťahovalo do priestorov Mestského strediska kultúry a športu
v novembri 2015. Zastaranú premietačku, ktorá už nepodporovala dostupné formáty filmov,
nahradila moderná digitálna
premietacia technika. Ivanovič

hovorí, že si ju ľudia pochvaľujú
a sú radi, že sa aj v našom meste
hrajú nové filmy v celoslovenských premiérach.
Niektorí diváci sa ale podľa
jeho slov sťažujú na staré sedačky, ktoré sú vraj nepohodlné a zle sa na nich sedí. „Tieto
sedačky by sme preto chceli vymeniť za pohodlnejšie, aby boli
klienti nášho kina spokojnejší,“
povedal. Na záver vyslovil poďakovanie všetkým návštevníkom
kina za to, že ho navštevujú a aj
tým podporujú kultúru v našom meste.

Peter Klimant

Novoročný vinš kominárov
Mestský úrad v Zlatých Moravciach zažil nevšednú
návštevu. Deň po sviatku Troch kráľov sem prišli dvaja
kominári. Napriek tomu, že boli odetí v typickej čiernej
uniforme, komíny čistiť neprišli.

Dušan Husár s kominármi Tužinskými.
Cieľom návštevy zlatomoraveckých kominárov – Jozefa Tužinského a jeho syna Michala bolo priniesť novoročný
vinš. „Prišli sme do nového roku

popriať pánovi primátorovi Dušanovi Husárovi a všetkým pracovníkom mestského úradu
veľa zdravia a hlavne šťastia od
nás kominárov,“ povedal Jozef.

Kominári sú totiž z ľudových
povier známi najmä tým, že
údajne prinášajú šťastie. V Zlatých Moravciach je podľa dvojice skúsených kominárov stále
veľa ľudí, ktorí sú o tejto povere
presvedčení. „Stretáme kopec
ľudí, ktorí si pre šťastie chytia
gombík vždy, keď nás na uvidia na ulici,“ hovorí s úsmevom
Jozef.
Novoročné vinšovanie kominárov na zlatomoraveckej
radnici sa neudialo po prvýkrát. Otec a syn Tužinskí tu mali
premiéru začiatkom roka 2019.
„Chceme, aby sa z toho stala
pekná tradícia. Zapriať všetko
dobré prídeme preto aj o rok,“
povedal Michal Tužinský.

„Som rád, že nás naši dvaja
kominári prišli pozrieť a zapriali
úradu všetko dobré. Rok 2019
bol dobrým rokom, takže ich
priania asi zabrali. Dúfam, že ich
slová sa naplnia aj v roku 2020,“
zaželal si primátor Dušan Husár.
Jozef a Michal Tužinskí sú jediní dvaja kominári pôsobiaci
v Zlatých Moravciach. Okrem
nášho mesta ich nájdete robiť
aj v okolí, ako napríklad vo Vrábľoch či v Novej Bani. Práce v regióne je podľa ich slov veľa. Najviac roboty je v jeseni, najmenej
v lete. Ako však hovorí Michal,
dobrý kominár má robotu po
celý rok.
Peter Klimant
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Rok 2019 v Mestskej knižnici
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá je súčasťou Mestského
strediska kultúry a športu (MSKŠ). Plní funkciu verejnej
knižnice pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia. Od
roku 2008 sídli v budove Základnej školy na Robotníckej
ulici. Čitateľmi a používateľmi knižnice sú deti, mládež,
dospelí a seniori, čomu je prispôsobený aj fond knižnice.
V roku 2019 sa do knižnice
zaregistrovalo 1 004 čitateľov,
z toho 516 detí a 488 čitateľov z radov mládeže a dospelých. Zápisné, ktoré zostáva aj
v roku 2020 nezmenené, bolo
1 euro pre deti do 15 rokov
a 2 eurá pre študentov a dospelých.
Fond knižnice v súčasnosti
tvorí 34 225 knižničných jednotiek, z toho 9 395 kníh z náučnej literatúry, 14 887 kníh
z beletrie, 9 753 detských
publikácií a 190 audiovizuálnych dokumentov. V roku
2019 bol knižničný fond doplnený o 425 kníh, ktoré knižnica získala kúpou z finančných
prostriedkov MSKŠ, z dotácie
Fondu na podporu umenia
a darovanou literatúrou.
Mestská knižnica v Zlatých
Moravciach poskytuje svojim
čitateľom rôzne služby. Vypožičiavanie kníh a časopisov,
faktografické a bibliografické informácie, reprografické
služby, vypožičiavanie kníh
z iných knižníc prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby, čitáreň s pe
riodikami, bezplatný internet
pre čitateľov knižnice, ako aj
internetový prístup do On-line katalógu našej knižnice.

Kultúrno-spoločenská
činnosť
Neoddeliteľnou súčasťou
činnosti knižnice je vzdelávacia a kultúrno-spoločenská
činnosť. V roku 2019 knižnica uskutočnila 103 podujatí
rôzneho zamerania určených

pre všetky vekové kategórie.
Marec je stále považovaný za Mesiac knihy, kedy nás
pravidelne každý rok navštevujú deti z materských a základných škôl nášho mesta
i okolia. Pripravujeme pre ne
rôzne podujatia zamerané
na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Základ tvoria exkurzie
a informatické hodiny v knižnici pre predškolákov, žiakov
i študentov, ktorých sme vlani uskutočnili 40.
Literárnymi a rozprávkovými hodinami sme si spoločne pripomenuli výročia
významných osobností literárneho života, ako sú napr.
P. Dobšinský, H.Ch. Andersen,
M. Rázusová-Martáková, M.
Ďuríčková, H. Zelinová, J. Pavlovič, T. Brezina, P.O. Hviezdoslav, J.G. Tajovský či M. Figuli.
V apríli do našej knižnice
zavítali manželia Kutlíkoví z Občianskeho združenia
PESTREC, aby v rámci zábavno-náučného popoludnia venovaného Dňu Zeme,
priblížili deťom dôležitosť
ochrany životného prostredia.
Dňa 23. mája 2019, v deň
143. výročia úmrtia revolučného básnika J. Kráľa, sa
v knižnici konal 3. ročník regionálnej súťaže v prednese
jeho poézie. Vyhlasovateľom
a hlavným organizátorom
tejto súťaže je Miestny odbor Matice slovenskej v Zlatých Moravciach.
V mesiacoch marec – jún
prebieha, už pravidelne 11

rokov, v našej knižnici súťaž
„Čítajte s nami“ pre žiakov 1.
stupňa základných škôl. Vlani
sa do súťaže zapojilo 13 tried
zo všetkých základných škôl
v našom meste, s počtom
žiakov 268, ktorí si spolu vypožičali 980 kníh.
Letné mesiace patria v knižnici už tradične návšteve
detí z denného letného tábora Centra voľného času
v Zlatých Moravciach. Počas
dvoch návštev sme pre deti
pripravili zábavno-súťažné
popoludnia zamerané nielen na získavanie nových vedomostí, ale i na šikovnosť.
Rok 2019 sa niesol v znamení dvoch významných výročí:
100. výročie tragickej smrti
M.R. Štefánika a 30. výročie
Nežnej revolúcie. Mestská
knižnica pripravila v spolupráci s regionálnym spisovateľom M. Piusom prednášky
na tieto témy pre študentov
Gymnázia J. Kráľa a Strednej
odbornej školy polytechnickej.
Medzi najobľúbenejšie
podujatia v knižnici určite patria autorské besedy.
V roku 2019 sme uskutočnili
tri besedy s autormi. V marci,
v rámci Týždňa slovenských
knižníc, sa konala beseda
s regionálnym spisovateľom Miroslavom Piusom pre

študentov Obchodnej akadémie, bola venovaná jeho
životu a tvorbe a symbolickému krstu knihy „Naši predkovia“. V tom istom týždni k nám zavítal spisovateľ
pre deti Stanislav Repaský,
pochádzajúci z neďalekého
mestečka Vráble, aby deťom
zo ZŠ Robotnícka predstavil
svoju knihu fantasy príbehov „Natálkine dobrodružstvá“. V októbri sme v spolupráci s Miestnym odborom
Matice slovenskej v Zlatých
Moravciach privítali v knižnici pána Alana Dologa, autora publikácie „Naše dejiny
úplne inak“.
Záver roka sa v Mestskej
knižnici niesol v znamení
hudby. Piesňami, videami
i hovoreným slovom sme si
zaspomínali na legendu slovenskej populárnej hudby
Miroslava Žbirku a pripomenuli sme si jeho 40-ročnú hudobnú kariéru.
Podujatí organizovaných
Mestskou knižnicou v Zlatých Moravciach sa v roku
2019 zúčastnilo cca 2 250
návštevníkov. Na záver by
som chcela vyjadriť naše
poďakovanie vedeniu škôl
a vyučujúcim za spoluprácu
v roku 2019!
Alena Malá,
vedúca knižnice
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Od 10. februára do 16. februára máme príležitosť aj tento
rok, v rámci Národného týždňa
manželstva (NTM), zapojiť sa do
medzinárodnej kampane, ktorej
cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.
Na Slovensku prebieha už 10.
ročník NTM. Jeho motto znie:
Náš príbeh a ponúka pre manželov príležitosť zastaviť sa,
pripomenúť si svoju spoločnú
históriu, ako ich príbeh začal,
čo spolu dosiahli, ako prekonali náročné obdobia, čím sú
jeden pre druhého oporou...
Môže byť pre nich motiváciou
k uvedomeniu si vďačnosti za
vzťah a za manželského partnera, s ktorým príbeh tvoria, no
a nakoniec aj pripomenutím, že
budúce kapitoly svojho spoločného príbehu píšu svojím životom už dnes.
Rovnako ako po minulé roky
manželské páry zo Zlatých Moraviec a okolia môžu v rámci
Národného týždňa manželstva
siahnuť po pestrej ponuke od
viacerých subjektov, ktoré ho
podporili:
Hotel Hradná stráž ponúka počas NTM 2020 manželom zľavu 50 % z ceny prenájmu bowlingovej dráhy
a manželskému páru, ktorý príde na obed alebo na večeru,
poskytne v cene objednaného
jedla kávu a domáci zákusok
pre každého. Materské centrum
Mami-Oáza poskytne v piatok
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14. februára v čase od 17.00
do 19.00 priestory herne na to,
aby manželia, ktorí budú chcieť
stráviť čas vo dvojici a nemá im
kto postrážiť deti, mohli nechať
v týchto priestoroch svoje ratolesti pod dozorom ochotných
dobrovoľníčok.
Wellness v zámku Topoľčianky,
Sauna Zuzka, poskytne manželom 25 % zľavu z ceny dvojhodinového vstupu do saunového
sveta. Z kapacitných dôvodov
je potrebné vopred sa prihlásiť na 0905 533 787 resp. na
saunazuzka@gmail.com.
Restaurant FÁRO si uctí manželov tým, že im poskytne 10
% zľavu z objednaného obeda
alebo večere (zľava sa nevzťahuje na obedové menu).
Hokejový klub Zlaté Moravce
počas celého týždňa poskytne
manželom, ktorí si prídu v čase
pre verejnosť spoločne zakorčuľovať, 100 % zľavu zo vstupného.
Vážení manželia, ak niečo
z ponuky budete chcieť využiť, nezabudnite si nasadiť na
prsty svoje svadobné obrúčky, alebo si zoberte so sebou
občianske preukazy, ktorými sa
preukážete.
Posledným z pripravovaných
podujatí NTM, ktoré presahuje
dátumový rámec tejto kampane, budú aj tento rok Manželské večery, kurz pre upevnenie
a rozvíjanie manželskej lásky
v každom veku. Bližšie informácie vám poskytnú organizátori,

keď im napíšete na manzelskeveceryzm@gmail.com alebo
zatelefonujete na 0908 722 055.
Nad Národným týždňom
manželstva v Zlatých Moravciach prevzal záštitu primátor
mesta Dušan Husár s manželkou Danielou.

Zastavte sa
a pripomeňte si svoj
vlastný príbeh:
1. Prečo ste sa do seba
zamilovali?
2. Čo nezabudnuteľné ste
spolu prežili?
3. Čo považujete za
spoločný úspech?
4. Kedy ste mimoriadne
vnímali podporu svojho
partnera?
5. Ktoré rozhodnutia vo
vašej spoločnej histórii
považujete za kľúčové?
6. Čo z vášho príbehu by ste
zaradili do kategórie:
„s tebou mě baví svět“?

Manželské večery
Je kurz pre upevnenie
a rozvíjanie manželskej lásky v každom veku. Nie je
podstatné, či manželia žijú
v manželstve rok, 5 rokov, 15
rokov alebo 25 rokov. Kurz je
ponukou pre každý pár, prehĺbiť, oprášiť z bežnej rutiny, alebo obnoviť svoj vzťah
a stráviť príjemný čas vo dvojici. Manželské večery tvorí
sedem po sebe idúcich a na
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seba nadväzujúcich tematických večerov:
n Budovanie pevných
základov
n Umenie komunikácie
n Riešenie konfliktov
n Sila odpustenia
n Rodičia a svokrovci
n Dobrý sex a Láska v akcii.
V rámci večera bude k danej
téme po častiach premietnuté
video. Prestávky medzi jednotlivými časťami sú vyhradené pre
manželov, aby sa každý individuálne mohol zamyslieť a konfrontovať svoje postoje s tým,
čo bolo prezentované, a potom sa so svojím manželským
partnerom porozprával o tom,
k čomu dospel. Manželov pri tejto aktivite bude „viesť“ príručka, ktorú každý z páru dostane.
Keďže súčasťou každého
stretnutia je aj večera, ktorou sa
každý manželský večer začína,
je potrebné vyhradiť si čas 2,5
hodiny. Na Manželské večery sa
môžu prihlásiť aj manželia, ktorí
už vopred vedia, že budú v priebehu tých siedmich týždňov
na jednom maximálne dvoch
stretnutiach chýbať. V prípade
dostatočného záujmu (aspoň
8 párov) sa Manželské večery
začnú v priebehu posledného
februárového týždňa (od 24.2.).
Bližšie informácie vám poskytneme na manzelskeveceryzm@
gmail.com alebo telefonicky na
0908 722 055 do nedele 16. 2.
2020.
Jozef Predáč
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Dobrá novina už po 25-krát aj v našom meste
Kolednícka zbierka Dobrej noviny má za sebou svoj
jubilejný 25. ročník. Táto zbierka sa od svojho vzniku
pravidelne konáva aj v Zlatých Moravciach. Na druhý
sviatok vianočný vyšli zlatomoraveckí koledníci do ulíc
a spoločne vyzbierali viac ako 1 500 eur.
Do koledníckej akcie Dobrej noviny sa v Zlatých Moravciach na Vianoce 2019 zapojilo
štyridsať detí, ktorých sprevádzali trinásti dospelí dobrovoľníci. Rozdelení boli do štyroch
skupín a spoločne navštívili
64 rodín. Spolu vykoledovali
1626 eur.
„Deti sa domov vrátili zdravé, veselé, so sladkými výslužkami, upevnili si priateľstvá
a s dobrým pocitom, že pomohli vzdialeným kamarátom

v Afrike. Ďakujeme všetkým
deťom a vedúcim, že sa zapojili do koledovania, a tak podporili zbierku Dobrej noviny.
Poďakovanie patrí i všetkým
rodinám, ktoré ich prijali,“ povedala Martina Sedláková, vedúca zlatomoraveckých koledníkov.
Témou 25. ročníka bolo heslo– „Buďme požehnaní(m)“.
Všetky vyzbierané peniaze
poputujú na humanitárne
projekty do Afriky, konkrétne

do Kene, Etiópie, Južného
Sudánu, Ugandy, Kamerunu,
Rwandy a Tanzánie.
Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje
eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 260 mestách

a obciach na celom Slovensku. Koledovanie „eRkárov“ sa
prvýkrát uskutočnilo na Vianoce 1995. Zlaté Moravce sa
zapojili hneď do prvého ročníka a odvtedy nevynechali
ani jedny Vianoce.
Peter Klimant

V Moravciach namerali teploty aj pod -30°C
Tohtoročná zima je v našich končinách priemerná. Ortuť teplomera zatiaľ neklesla do žiadnych extrémnych
mínusových hodnôt. V minulosti u nás však v tomto období vedelo poriadne prituhnúť. Jeden rok podľa mestskej kroniky teploty klesli až pod -30°C.

Na pripomenutie tuhej zimy
nemusíme v našej pamäti loviť vôbec hlboko. Začiatkom
roka 2017 sme v Zlatých Moravciach, a nielen u nás, zažívali skutočne chladné počasie.
Ortuť teplomera v spomínanom období klesla v zlatomoraveckom okrese viackrát až
pod -20°C, čo je poriadny teplotný rozdiel oproti tohtoročnému januáru, kedy sa teplota
držala okolo nuly.

Náš región ale zažil ešte
mrazivejšie zimy. Nazreli sme
do mestskej kroniky, aby sme
zistili, aké veľké teplotné extrémy u nás boli namerané
v minulosti. Podarilo sa nám
nájsť záznam z roku 1985, ktorý hovorí o skutočnej „kose“.
Takto ju opisuje kronika: „Príroda nám pripravila také ťažkosti, s ktorými sme nepočítali. Už v závere roka nastúpili
silné mrazy, ktoré vrcholili na

začiatku roku 1985. Boli namerané veľmi nízke teploty
pod –30°C.“
„Mrazy sa vtierali na každé
pracovisko, do každej pracovnej haly. Táto tuhá zima veru
nevytvárala dobrú pohodu
pre plnenie plánovaných úloh
na pracoviskách,“ píše sa ďalej
v zázname. Ide pravdepodobne o najväčší mráz, aký je zaznamenaný v kronike Moraviec. Nič extrémnejšie sme pri
našom bádaní nenašli.
Veľkú zimu zažívali Zlatomoravčania i začiatkom roka
1956. Najväčšie mrazy podľa
kroniky prišli v tomto roku po
januári. „Február nás prekvapil
s dosiaľ nezvyčajnou tvrdou
zimou, niekedy v noci klesol
teplomer až na – 25˚C,“ informuje mestská kronika.
Ďalšie zmienky o tuhých zimách, ktoré sa nám v kronike
podarilo nájsť, hovoria zväčša
už „len“ o –20 °C, a teda ide
približne o rovnakú zimu, aká

nás trápila začiatkom roka
2017. O chladnom januári sa
napríklad píše v zázname
z roku 1952: „20. januára nastala tuhá zima, akej v tomto
kraji už za dlhé roky nebolo. Napadlo veľké množstvo
snehu a silné mrazy trvali vo
dne v noci. Teplota klesla až
na vyše 20˚ pod bod mrazu.“
„Sviežo“ bolo aj v roku 1979,
kedy teplý úvod roka nečakane vystriedal chlad. „Novoročné teplé počasie, niekoľko
stupňov nad nulou, behom
niekoľkých pár hodín vystriedali tuhé mrazy –15°C, miestami až –20°C, ktoré trvali skoro
týždeň,“ uvádza kronika.
Mesto Zlaté Moravce patrí
do teplej a mierne teplej klimatickej oblasti. Priemerná
ročná teplota u nás dosahuje
výšku okolo 9 °C. Najchladnejšie mesiace sú január a február,
ktoré majú priemernú teplotu
-1,8 °C
Peter Klimant
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Modely lodí Miroslava Šabíka
Krásne historické lode a plachetnice budú vždy patriť
k nezabudnuteľným spomienkam na staré časy dobrodružných ciest moreplavcov a obdobie pirátov morí
a oceánov.
Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach pripravilo vo štvrtok 2. januára 2020 pre milovníkov histórie, žiakov okolitých
škôl a širokú kultúrnu verejnosť
otvorenie výstavy modelov
plastikových lodí Miroslava Šabíka. Okrem majstrovských diel
lodí zo 16. až 18. storočia, ktoré sa
významne zapísali do dejín námorníctva, aj prezentáciu ďalšej
autorovej rôznorodej modelárskej činnosti.

Život a tvorba autora
Miroslav Šabík pochádzal zo
Zlatých Moraviec. Už od detstva prejavoval zmysel pre
detail a tvorivú činnosť, ktorej sa začal aktívne venovať
už na základnej škole. Neskôr
ako vyučený sústružník pracoval v Mochovciach a popri
zamestnaní viedol modelársky krúžok na ZŠ Pribinova
a v Dome pionierov v Zlatých

Moravciach. Námety pre stavbu lodí nachádzal v dobrodružných románoch, rôznej
odbornej literatúre a tešil sa
z prvých papierových výrobkov a z iných, kedysi málo dostupných materiálov. Každú loď
si najskôr namaľoval, aby sa zoznámil s jej detailmi, ktoré rád
zdokonaľoval pre zachovanie
vierohodnosti modelu. Pri výrobe plachiet, vyšívaní znakov
a erbov mu aktívne pomáhala manželka. Drevené modely
lodí vytváral od základu podľa
skutočného technologického
pracovného postupu. Okrem
stavby lodí sa venoval aj modelovaniu pretekárskych vozidiel, motocyklov, tankov, lietadiel a ďalších podobných
miniatúr. Väčšinu jeho vzácnej
zbierky postihol ničivý požiar,
z ktorého sa podarilo zachrániť
približne 30 plastikových modelov plachetníc.

Rád sa venoval aj kresleniu.
Ako dobrý grafik, výtvarník
a ilustrátor v súťažiach tvorivosti mládeže získal nejedno ocenenie. Spolu s manželkou ilustroval a viedol kroniku Speváckeho
zboru Cantus pri Farskom kostole svätého Michala archanjela
v Zlatých Moravciach.

Lode a plachetnice
Výstava ponúka zaujímavú prehliadku legendárnych morských
plavidiel. K tým najznámejším
patrí najväčšia z troch lodí Krištofa
Kolumba Santa Maria, na ktorej sa
moreplavec v roku 1492 prvýkrát
vydal na cestu cez Atlantický oceán. Loď Pinta, ktorá je najmenšia
z Kolumbovej flotily. Model známej vojnovej lode Man O War

zo 16. storočia, ktorá sa preslávila
v boji proti španielskej armáde.
Mayflower, loď anglického kráľovstva, vyrobená v roku 1615.
Nádherná HMS Victory, ktorá
sa do dejín námorníctva zapísala ako najslávnejšia vojnová loď
všetkých čias. Nuestra Seňora de
Atocha, postavená na Filipínach
v rokoch 1731 až 1733.Galeona
Golden Hind, známa pod pôvodným menom Pelikán. Preslávila
sa v rokoch 1577 až 1580 svojou
plavbou okolo zemegule ako
prvá anglická loď. Wasa a Batavia z roku 1628, USS United States a iné.
Výstava Modelov lodí Miroslava Šabíka potrvá do 14. februára
2020.
Anton Kaiser

Životné jubileum Jána Pristača
Poznáme ho a veľakrát sme ho stretali a stretávame
na uliciach nášho mesta - pána kanonika Jána Pristača.

Mons. Ján Pristač narodil sa 1. januára 1940, v dedinke Jasová v okrese Nové
Zámky, v chudobnej rodine.

Mal sedem bratov, ktorí však
v mladíckom veku pomreli. Po
ukončení štúdia teológie na
Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol
ordinovaný a nastúpil v roku
1963 na základnú vojenskú
službu. Po ukončení vojenskej
služby bol v rokoch 1965-1967
kaplánom v Dunajskej Strede.
Od júla 1967 až do júla 1971
bol kaplánom u nás v Zlatých Moravciach. Potom
pôsobil dvadsať rokov ako

administrátor v Chrášťanoch
v našom okrese. Od roku 1991
až do júla 2005 bol rektorom
kňazského seminára sv. Cyrila
a Metoda v Bratislave. Od 1.
júla pôsobil ako farár Čeladiciach okres Nitra. Po reorganizácii diecéz slovenskej cirkevnej provincie od februára
2008 pôsobí v našej Nitrianskej diecéze. Bol vymenovaný za kanonika Nitrianskej sídelnej kapituly a archidiakona
Neocastriensis.
Všetci, čo poznáme pána
kanonika od jeho kaplánskej služby u nás v Zlatých

Moravciach si vždy spomenieme na je ho úsmev, ktorý
mu neschádzal a neschádza
z tváre, na jeho dobrosrdečnosť a láskavosť. On nepoznal
slovo nedá sa. Ak niekto potreboval duchovnú pomoc
alebo službu, vždy pomohol,
samozrejme, v rámci kanonického práva. Jeho slová vždy
boli a sú: Ježiš povedal, choďte, hlásajte evanjelium a krstite v mene môjho Otca, ktorý
je na nebesiach! Želáme mu
veľa zdravia. Ad multos annos!       
Marian Tomajko
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Bohatý záver roka v Materskej škole Prílepy
Ako to už býva zvykom, na
konci roka sa bilancuje. Ja
by som chcela tiež zhodnotiť, ale len veľmi bohatý mesiac december a oboznámiť
verejnosť, že i keď sme malá
jednotriedna škôlka, ktorú
navštevujú deti vo veku od
2,5 až do 7 rokov, sme jedna
veľká rodina. Hravou formou
výchovy sa snažíme pre deti
zabezpečiť rôzne akcie, podujatia, aktivity a pod.. A preto
čítajte, čo všetko deti z našej
materskej školy prežili.
Začalo sa to príchodom divadielka Slniečko, ktoré nám
prostredníctvom marioneto-

túžobne očakávali a s radosťou mu predviedli to, čo sa
naučili. Mikuláš si pozorne
vypočul všetky básne, piesne
a deti po krátkom rozhovore
o poslúchaní obdaril balíčkom
prekvapení.
Keďže k Vianociam neodmysliteľne patrí aj„ pečenie
medovníkov a trúbeliek či
oplátok,“ prijali moje pozvanie manželia Pintéroví a prakticky deťom ukázali, ako sa
pečú trúbeľky, oplátky a perníky. Ujo Paľko si priniesol stroj
na pečenie oplátok, teta Katka
si zase pripravila cesto na výborné medovníčky. To bolo

vých bábok zahralo rozprávku „ Vianočný príbeh,“ bolo to
o dvoch huncútoch, ktorí si
nevážili darčeky, ktoré dostali
pod stromček. Tento príbeh
nám krásne navodil čas vianočný, a tak ako to už býva
zvykom, aj k nám prišiel 6.
decembra „Mikuláš.“ Deti ho

údivu a radosti vidieť a môcť si
vyskúšať, ako to všetko vzniká.
Každý si vyskúšal, dá sa povedať, všetko. Najviac však deti
ocenili záver, keď mohli vlastnoručne vyrobené oplátky
a trúbeľky aj zjesť.
Ďalšou super akciou boli „
tvorivé dielne,“ keď prišli do

škôlky rodičia a spoločne
s deťmi vyrábali rôzne dekorácie na vianočnú burzu. Veru
trieda praskala vo švíkoch,
stretlo sa tu vyše 40 rodičov
s deťmi, ale všetko dobre dopadlo a deti mali radosť zo
spoločne vykonanej práce
so svojimi rodičmi, pretože to
často nezažívajú. Hotové výrobky boli výsledkom kreativity a fantázie. Výsledok prác
bol potom vystavený na burze, kde si rodičia mohli čo-to
kúpiť a odniesť na pamiatku
domov.
Keďže sme mali v MŠ aj adventný kalendár, v ktorom sa
nenachádzali len sladkosti,
ale bolo treba splniť aj nejakú tú úlohu, napríklad vyrobiť
pozdrav kamarátovi, vyčistiť
topánočky a dať do okna,
pomôcť mamičke, upratať si
doma detskú izbu a bola tam
aj úloha ozdobiť v škôlke vianočný stromček. Táto úloha
bola pre deti zaujímavá tým,
že doma stromček len málokto zdobí. Už od rána, ako
prichádzali do triedy, tvorili,
lepili, strihali a použili ozdoby,
ktoré vyhotovili spolu s rodičmi a postupne vyzdobili ten
NÁŠ vianočný stromček.
Poslednou, veľmi vydarenou, akciou v tomto roku bola
„Vianočná besiedka“, na ktorú
sme s deťmi pripravili pásmo
básní, piesní, scénku a tiež
nechýbali ani tance vločiek.

V tento deň si deti našli pod
stromčekom nové hračky,
pozvali na besiedku rodičov,
priateľov a starých rodičov,
ktorým predviedli program
a v tejto vianočnej atmosfére
sa občerstvili, rodičia podebatovali, povyberali si dekorácie, a tak finančne prispeli
k tomu, aby sme aj naďalej
mohli pre deti pripravovať
pútavé a zaujímavé akcie. Pri
kávičke a vianočných koláčikoch sa rodičia príjemne zabavili a  s dobrým vedomím
a detskými srdiečkami plných
radostí sme sa rozišli do svojich domovov, kde už deti
prežívali tie ozajstné Vianoce v kruhu svojich najbližších.
Za všetko , čo sme s deťmi
mohli tento mesiac prežiť,
patrí poďakovanie všetkým
rodičom, ktorí sa akoukoľvek
maličkosťou či už finančnou
alebo materiálnou podporou podieľali na všetkých akciách. Poďakovanie v mene
detí patrí aj manželom Pinterovým a všetkým nám: pani
učiteľke Simone Arpášovej
a Zuzane Šalingovej, riaditeľke materskej školy.
Na záver len toľko: V novom roku všetkým čitateľom
Tekovských novín želám zo
srdca: LÁSKU, VIERU, NÁDEJ
A MIER.

Zuzana Šalingova
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Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
Dňa 15. januára 2020 sa v Základnej škole Robotnícka 25,
v Zlatých Moravciach uskutočnil 30. ročník okresného kola
Olympiády v anglickom jazyku.
Je to postupová súťaž zo školského kola základných
škôl, žiakov prímy až kvarty osemročného gymnázia a žiakov
1. a 2. ročníka šesťročného gymnázia v okrese Zlaté Moravce.
Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre talentovaných
žiakov, ktorej úlohou je zhodnotiť úroveň ovládania cieľového
jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, ktoré boli vytvorené
v súčinnosti so Spoločným európskym referenčným rámcom
pre jazyky.
Víťazi okresného kola postupujú do krajského kola, ktoré sa
bude konať 12. februára 2020 na Spojenej katolíckej škole
v Nitre. Všetkým víťazom blahoželám a prajem veľa úspechov.

Umiestnenie v kategórii 1A:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Michaela Mrázová - ZŠ Topoľčianky
Matej Petrík
- ZŠ Mojmírova
Zina Miklášová
- ZŠ Pribinova

Umiestnenie v kategórii 1B:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Michaela Mrázová - ZŠ Topoľčianky
Bianka Beľová
- ZŠ Mojmírova
Tomáš Kordoš
- ZŠ Pribinova
Mgr. Erika Strapáčová,
ZŠ Robotocnícka, predseda OK OAJ

Nové knihy z Fondu
na podporu umenia

Týždeň slovenských
knižníc

Mestská knižnica v Zlatých Moravciach získala
v roku 2019 z Fondu na
podporu umenia dotáciu
2000,- € na nákup literatúry. Zo získaných finančných prostriedkov bolo
zakúpených 242 nových
kníh, ktoré si môžete prísť

V dňoch 2. - 8. marca 2020
bude prebiehať už 21. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských
knižníc“. Mestská knižnica
v Zlatých Moravciach uskutočňuje v tomto týždni „Dni
bez poplatkov“, kedy je možné bezplatne sa zapísať do

vypožičať počas pracovných dní od 9.00 do 17.00
hod.

knižnice a poplatky za neskoré vrátenie kníh sú odpustené.
Dni bez poplatkov
v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach budú
v pondelok 2. marca
2020 a v piatok 6. marca 2020.
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky:
Základné informácie pre voliča
Koncom mesiaca február pristúpime k volebným urnám
a budeme si voliť našich zástupcov do Národnej rady
Slovenskej republiky. Prečítajte si základné informácie,
ktoré je pred voľbou dobre vedieť.
Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. februára 2020 v čase od 7.00 do
22.00 hodiny. Občania Slovenska si zvolia 150 poslancov, ktorí budú zastávať
svoje funkcie nasledujúce
štyri roky.
Právo voliť do Národnej
rady Slovenskej republiky
majú občania Slovenskej
republiky, ktorí najneskôr
v deň konania volieb (29.
2. 2019) dovŕšia 18 rokov.
Prekážkou práva voliť je
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Ako voliť?
Do volebnej miestnosti je
potrebné si sebou priniesť
občiansky preukaz.

Ak ste sa rozhodli voliť
v okrsku, v ktorom nie ste
zapísaný, musíte sa pri voľbe
preukázať aj hlasovacím preukazom. Ten vydáva na základe žiadosti voliča obec, v ktorom má volič trvalý pobyt.
Po predložení týchto dokladov si okrsková volebná
komisia zapíše vašu účasť.
Dostanete hlasovacie lístky
a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky
obce. Ich prevzatie potvrdíte
podpisom v zozname voličov.
Za hlasovacou plentou, prípadne iným priestorom na
to určeným, si vyberiete jeden hlasovací lístok s názvom
politickej strany, ktorej chcete dať hlas. Bez ďalších úprav
môžete lístok vložiť do obálky. Máte však možnosť udeliť
aj preferenčné hlasy. Môžete
zakrúžkovať najviac štyroch

kandidátov (krúžkujú sa poradové čísla), ktorým chcete preferenčné hlasy dať. Ak
zakrúžkujete viac ako štyroch kandidátov, preferenčné hlasy sa nebudú kandidátom počítať. Zarátaný
bude len hlas pre danú politickú stranu. Hlasovací lístok
následne v obálke vhodíte
do volebnej urny a zvyšné
hlasovacie lístky do schránky na to určenej.
Ak sa pri krúžkovaní kandidátov pred vhodením lístku do urny pomýlite, nič sa
nedeje. Na požiadanie vám
okrsková volebná komisia
môže vydať nové hlasovacie
lístky. Nesprávne upravené
hlasovacie lístky sa vhadzujú do rovnakej schránky ako
nepoužité hlasovacie lístky. Nepoužité a nesprávne
upravené hlasovacie lístky
je zo zákona potrebné vhodiť do určenej schránky. Ak
tak neurobíte, dopustíte sa
priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta vo výške 33 eur.

Pomoc pri hlasovaní
Pokiaľ trpíte zdravotným
postihnutím alebo inými
problémami, pre ktoré si nedokážete sami upraviť hlasovací lístok alebo vhodiť
ho do volebnej urny, máte
právo si za hlasovaciu plentu
so sebou zobrať osobu, ktorá vám s tým pomôže. Pred
hlasovaním o tom musíte
upozorniť okrskovú volebnú
komisiu. Osoba, ktorá vám
pomôže, ale nemôže byť členom okrskovej volebnej komisie. Musí to byť niekto iný.
Ak sa nemôžete dostaviť
do volebnej miestnosti zo
závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo
požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie
hlasovania do prenosnej
volebnej schránky, a to len
v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola
okrsková volebná komisia
zriadená.
redakcia
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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.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 25.02.2020 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

Potravinová zbierka: Poďakovanie
Ako iste viete, v dňoch 29. novembra – 15. decembra 2019
sa v Kostole bratov Tešiteľov
uskutočnila Potravinová zbierka, ktorú zorganizovala Matrina Sedláková – organizátorka
mládežníckych omší, spolu so
svojimi priateľmi.
Máme naozaj veľkú radosť,
že sa s vami môžeme podeliť o skvelé výsledky zbierky.
Vyzbieralo sa naozaj veľa potravín a hygienických potrieb
na pomoc ľuďom v núdzi
a sociálne slabým rodinám. Pobalilo sa 59 balíkov, ktoré sme

vo voľnom čase rozniesli rodinám.
Tento úžasný výsledok by sme
nedosiahli bez nadšenia a podpory mnohých z vás, ktorí ste sa
do zbierky aktívne zapojili ako
dobrovoľníci, alebo ste prispeli
darovaním potravín a drogérie.
Je naozaj skvelé vidieť, čo všetko dokážeme spoločne.
Sme nesmierne hrdé na to, čo
sa počas tohtoročnej Potravinovej zbierky spoločne podarilo
dosiahnuť a pevne veríme, že
v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti, pretože

Potravinová zbierka má skutočne veľký význam – pomáha
tam, kde je to najviac potrebné.
Ďakujeme vám všetkým.
Mgr. Zuzana Šútorová,
Terénna sociálna
pracovníčka;
Klaudia Antolová,
Terénna pracovníčka

Predám novú
pascu na líšky,
rozmer
140/60/40cm,
cena 95 euro.
Tel.: 0907181800
04/2020

05/2020

n MALÉ ŽENY - 2.-3. 2. 2020
- nedeľa 18.00, pondelok
19.00 – 4 € a 5 €
n ATTILA - 4.-5. 2. 2020 utorok 18.00, streda 19.00 - 4
€a5€
n SVIŇA - 6.-7.-8. 2. 2020 štvrtok 18.00, piatok 19.00,
sobota 20.00 -4 € a 5 €
n VTÁKY V NOCI A FANTASTICKÝ PREROD JEDNEJ HARLEY QUINN - 7.-8.
2. 2020 - piatok 17.00, sobota
18.00 – 4 € a 5 €
n SUPER MAZNÁČIKOVIA
- 8.-9. 2. 2020 - sobota 16.00,
nedeľa 16.00 – 4 € a 5 €
n ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK –
9.- 10. 2. 2020 - nedeľa 18.00,
pondelok 18.00 – 4 € a 5 €
n PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ - 11.- 12. 2. 2020
- utorok 19.00, streda 18.00
–4€a5€
n 1917 - 13.-14. 2. 2020 štvrtok 18.00, piatok 20.00
–4€a5€
n CHLAP NA STRIEDAČKU - 14.-15.-16.-17. 2. 2020
a 21.-22.-23. 2. 2020 - piatok
18.00, sobota 19.00, nedeľa
18.00, pondelok 19.00, piatok
19.00, sobota 19.00, nedeľa
19.00 – 4 € a 5 €
n JUDY - 18.-19. 2. 2020 utorok 18.00, streda 19.00
–4€a5€
n ĽADOVÁ SEZÓNA 3 21.-22. 2. 2020 - piatok 17.00,
sobota 17.00 – 4 € a 5 €
n SVIŇA - 25.-26. 2. 2020
- utorok 19.00, streda 18.00 –
4€a5€
n VOLANIE DIVOČINY
- 27.- 28. 2. a 1. 3. 2020 štvrtok 18.00, piatok 19.00,
nedeľa 17.00 – 4 € a 5 €
n TEMPOS - 28.-29. 2. 2020
- piatok 17.00, sobota 19.00
–4€a5€
n JEŽKO SONIC - 29.2. a
1. 3. 2020 - sobota 17.00,
nedeľa 15.00 – 4 € a 5 €
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Úspešná sezóna pre HK Zlaté Moravce
Lezci ukončili v decembri
Slovenský pohár 2019 v lezení
detí a mládeže. Horolezecký
klub Zlaté Moravce najväčší
úspech zaznamenal v kategórii U12 , kde nás reprezentovali
Viktória Sališová a Timotej Ondrejka. Obaja pretekári sa zúčastnili všetkých 8 kôl pohára
a súťažili vo všetkých lezeckých
disciplínach. Najlepší výsledok
dosiahli na Majstrovstvách SR
v lezení na rýchlosť, kde Viktória skončila na 3.mieste a Timotej sa stal Vicemajstrom SR.
Viktória sa postavila na stupeň
víťazov aj na Majstrovstvách SR
v disciplíne lezenie na obťiažnosť, odkiaľ si rovnako odniesla bronzovú medailu. V celkovom hodnotení Slovenského

pohára za rok 2019 si tak obaja
pretekári odnášajú bronz.
Zároveň so Slovenským pohárom sa vyhodnotili aj Majstrovstvá SR v kombinácii, čo
je olympijský formát, kde sa zarátali výsledky z majstrovstiev
zo všetkých troch lezeckých
disciplín: lezenie na rýchlosť, na
obtiažnosť a bouldering. Obaja pretekári zaznamenali skvelý úspech, kde vďaka svojim
výkonom na Majstrovstvách
v kombinácii skončili na treťom
mieste.
V kategórii U18 sme mali jediné zastúpenie Kristínu Gunišovú, ktorá si svojimi dvoma druhými a dvoma prvými
miestami v pohárových pretekoch vybojovala v celkovom

Timotej Ondrejka, Viktória Sališová
Pohári 2019 striebornú medailu vo svojej kategórii.
Ostatní reprezentanti dosiahli nasledovné umiestnenia v Slovenskom pohári 2019:
U12 – Leo Valent 17. miesto;
U14- Laura Balážová 11. miesto;
Natália Vančíková 12. miesto.

Ďakujeme všetkým za reprezentáciu, za skvelú sezónu a rodičom za pomoc a podporu,
držíme palce do ďalšej sezóny.

Horolezecký klub
Zlaté Moravce

V konkurencii sa nestratili: Zlatomoravčania sa
presadzujú aj v Amatérskej hokejovej lige

Mužstvo Zlaté Moravce
Na začiatku bola len športová myšlienka. Netrvalo
dlho a stretla sa s obrovským záujmom, následne stačilo iba šesť sezón
a Amatérsku slovenskú hokejovú ligu (ASHL) dnes hrá
skoro 400 neprofesionálnych hráčov.
ASHL v Nitre združuje ľudí
rôznych vekových kategórii
a sociálnych skupín, ktorí si

bez korčúľ a hokejky nevedia predstaviť voľný víkend.
Ich zápasy nie sú iba obyčajnou voľnočasovou aktivitou. Mužstvá a ich hráči
týmto športom doslova žijú
a niektorým nerobí problém
cestovať na zápas aj niekoľko desiatok kilometrov. Hľadajú sponzorov, robia web
stránky, trénujú, kupujú dresy, analyzujú súperov.

Čím to je, že amatérsky šport
zachvátila práve táto hokejová
horúčka? Fenomén ASHL sa
nám pokúsil v krátkosti priblížiť kapitán Zlatomoraveckého
mužstva Metanolik Jozef Opálený, ktorý už šiestu sezónu
úspešne pôsobí v tejto súťaži:
„Hokej hráme veľmi radi a od
začiatku ako ASHL vznikla,
sme jej súčasťou. Liga je organizačne aj športovo na skvelej
úrovni, má výborné zázemie.
Dáva nám príležitosť zlepšovať naše kvality, hrať súťažné
zápasy v nasadení a konfrontovať sa s mužstvami z celého kraja, a to sa jednoducho
nedá porovnať s obyčajnými
priateľským zápasmi niekedy
v piatok večer“.
O obľúbenosti súťaže hovoria samotné čísla – 22 tímov z Nitry, Piešťan, Trnavy,

Veľkého Lapáša, Levíc, Ludaníc, Starého Tekova, Šale, Lehoty. Mužstvá sú rôznej úrovne, a preto sú rozdelené do
troch líg. V tej najvyššej naozaj vidno rivalitu a hokejový
kumšt, zatiaľ čo v tých dvoch
nižších je to najmä o radosti z hry a stretnutí so spoluhráčmi.
Okrem tímu Metanolik háji
naše farby aj druhý zástupca – mužstvo Zlaté Moravce,
ktoré je podľa slov Juraja Kožiaka zložené zo zlatomoraveckých hokejistov a hokejbalistov a túto sezónu majú len
tie najvyššie ambície. Hanbu
nám nerobia ani samotní hráči
oboch mužstiev, v prvej desiatke druhej ASHL nájdeme
hneď troch - Zimmermanna,
Kováča, Pánika.
Michal Cimmermann
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Výzva na podanie návrhov
na ocenenie ŠPORTOVEC ROKA  a OSOBNOSŤ  KULTÚRY
Mesta Zlaté Moravce za rok 2019
Kategórie na ocenenie Športovec roka:
1.
2.
3.
4.
5.

Jednotlivci seniori
Jednotlivci juniori
Kolektívy seniori
Kolektívy juniori
Zdravotne oslabení športovci (jednotlivci a kolektívy
spolu)
6. Združenie technických a športových činností (jednotlivci a kolektívy spolu)
7. Tréneri
8. Ocenenie primátora mesta za celoživotný prínos
v oblasti športu

Kritériá pre nomináciu:
zz Úspešná reprezentácia mesta, umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska v roku 2019

Návrh na ocenenie musí obsahovať:
zz Meno a priezvisko športovca
zz Názov TJ alebo športového zväzu
zz Kontaktná adresa
zz Telefónny kontakt
zz E-mail
zz Dosiahnuté úspechy iba za rok 2019 (kategórie 1 až 7)
zz Dosiahnuté celoživotné úspechy - v kategórii č. 8
zz Fotografia v elektronickej podobe (zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov)
Komisia školstva, kultúry a športu pri MsZ v Zlatých Moravciach a primátor mesta sa rozhodli udeľovať okrem ceny
Športovec roka aj ocenenie Osobnosť kultúry. Komisia žiada

verejnosť, kultúrne organizácie, skupiny a súbory o zaslanie návrhov na nominácie do ankety Osobnosť kultúry
roka 2019.

Kategórie:
1. Jednotlivci
2. Kultúrny súbor
3. Vedúci kultúrneho súboru alebo organizácie
4. Ocenenie primátora mesta za celoživotný prínos
v oblasti kultúry

Kritériá pre nomináciu:
zz Úspešná reprezentácia mesta, dosiahnuté úspechy
v roku 2019

Návrh na ocenenie musí obsahovať:
zz Meno a priezvisko
zz Názov súboru, v ktorom účinkuje, ktorý riadi
zz Kontaktná adresa
zz Telefónny kontakt
zz E-mail
zz Dosiahnuté úspechy iba za rok 2019
zz Dosiahnuté celoživotné úspechy
zz Fotografia v elektronickej podobe (z vystúpenia alebo
osobná fotografia)

Návrhy na ocenenie Športovec roka a Osobnosť kultúry je potrebné zaslať elektronicky na e-mail:
danusa.holla@zlatemoravce.eu do 4. marca 2020.
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