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V tomto čísle:
Odvolaná
kontrolórka
K odvolaniu hlavnej kontrolórky mesta došlo na pokračovaní 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach konaného dňa 2.
júla 2020. O odvolaní Alžbety Esterkovej rozhodli mestskí
poslanci.
Čítajte na strane 3

Oprava
ciest  
Mesto Zlaté Moravce má
v pláne opravu dvoch značne poškodených cestných komunikácií na Družstevnej ulici a Ulici Slovenskej armády.
Stavebné práce začnú čoskoro.
Čítajte na strane 3

Terasy
v Moravciach
Koľko letných terás kaviarní a reštauračných zariadení
sa nachádza v Zlatých Moravciach a akú sumu odvádzajú
mestu na daniach?
Čítajte na strane 4

Rozhovor s riaditeľkou MSKŠ
O tom, aké dopady má boj
s ochorením COVID-19 na zlatomoraveckú kultúru a na aké
podujatia sa ešte môžeme tento rok tešiť, nám v rozhovore
prezradila riaditeľka Mestského strediska kultúry a športu
v Zlatých Moravciach Simona
Holubová.
Čítajte na strane 7

Multifunkčné ihrisko počas svojej výstavby.

V areáli Základnej školy Pribinova
rastie nové multifunkčné ihrisko
Ihrisko stavia zlatomoravecká samospráva, ktorá na
realizáciu projektu získala dotáciu vo výške 45-tisíc eur
z Úradu vlády Slovenskej republiky. K multifunkčnému
ihrisku čoskoro pribudne aj detské ihrisko.
Dotácia z Úradu vlády
Slovenskej republiky bola
mestu poskytnutá na základe žiadosti. Jej celková
suma je 45-tisíc eur, z toho
37-tisíc eur je určených na
v ýstavbu multifunkčné ho ihriska a 8-tisíc eur na
v ýstavbu detského ihriska. Projekt spolufinancuje mesto Zlaté Moravce vo
výške približne 40-tisíc eur.
Multifunkčné ihrisko, ktorého výstavba sa v týchto
dňoch dokončuje, je o rozmeroch 20 x 40 metrov.
Vybudované bude s umelým trávnatým povrchom
a mantinelmi s ochrannými sieťami. Určené bude na
rôzne loptové hry. Okrem

školy ho bude môcť mimo
v yučovacích hodín v yužívať aj široká verejnosť.
Podmienk y na jeho užívanie budú zverejnené už
čoskoro.

Detské ihrisko na rozdiel
od toho multifunkčného sa
zatiaľ ešte nestavia. To by
sa však malo v najbližších
týždňoch zmeniť. Ihrisko
bude zložené z pieskoviska, hojdačky, lezeckej steny
a šmykľavky.

Peter Klimant

Strana 02

SPRAVODAJSTVO

August 2020

Parkovaniu v areáli Kaštieľa Migazziovcov odzvonilo.
Zamestnanci mesta dostali novú odstavnú plochu
Nová odstavná plocha bola vybudovaná na už existujúcej ploche na Ulici Andreja Kmeťa, priamo vedľa budovy
Kaštieľa Migazziovcov, ktorý je sídlom Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.
Stavebné práce sa uskutočnili v mesiaci júl 2020. Odstavná plocha, ktorú pred rekonštrukciou mohli využívať
všetci vodiči, bola úplne vynovená. Na 36 metrov dlhom
úseku bola osadená zámková dlažba a cestné obrubníky. Pred obnovou tu bol len
popraskaný asfalt. Samospráva za rekonštrukciu zaplatila
4 349 eur.

Na predmetnom úseku bola
osadená značka zákaz zastavenia, ktorá platí pre všetkých
vodičov okrem zamestnancov
mesta a Mestského strediska
kultúry a športu (MSKŠ).
„V minulosti naši zamestnanci parkovali vo vnútri areálu
kaštieľa. Nakoľko park prešiel
v posledných týždňoch rozsiahlou revitalizáciou, parkovanie áut tu už nie je možné.

Ulica Andreja Kmeťa
Chceme, aby táto zóna slúžila
výlučne na kultúru a oddych,
autá tu preto už viac nemajú miesto,“ uviedla riaditeľka
MSKŠ Simona Holubová. Ako
ďalej dodala, stopka parkovaniu v parku sa mohla uskutočniť len za predpokladu, že sa
nájde vhodná parkovacia alternatíva pre zamestnancov
samosprávy.
„Parkovacie miesta na Ulici
Andreja Kmeťa boli ideálnou
voľbou. Často je toto miesto
hneď z rána zaplnené autami. Museli sme preto pristúpiť
k osadeniu dopravnej značky

zákazu zastavenia, aby zamestnanci MSKŠ a mesta mali
možnosť zaparkovať,“ povedala Holubová. „Ide skutočne
len o pár miest, ktorých zarezervovanie nijako neskomplikuje parkovanie v centre mesta,“ uisťuje.
Revitalizácia areálu Kaštieľa Migazziovcov, známeho aj
ako Park Janka Kráľa, sa uskutočnila v prvej polovici leta.
Boli vymenené lavičky, smetné nádoby, zrekonštruovali sa
spevnené plochy a zveľadila
sa zeleň.
Peter Klimant

Samospráva chce dať zrekonštruovať parkovisko
mestského úradu
Mesto Zlaté Moravce má záujem zrekonštruovať parkovisko Mestského úradu v Zlatých Moravciach. Rozhodli
o tom poslanci na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, kde bol schválený návrh na
predloženie žiadosti o dotáciu, ktorá by rekonštrukciu
finančne pokryla.
Mesto konkrétne žiada
o nenávratný finančný príspevok vo výške 200-tisíc eur
od Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky z Operačného programu
Kvalita životného prostredia.
Celkové oprávnené výdavky
projektu sú 211-tisíc eur. Rozdiel vo výške 11-tisíc eur by

v prípade úspechu žiadosti
doplatilo mesto v rámci povinného spolufinancovania.
„V rámci projektu budú
riešené vodozádržné opatrenia v priestoroch parkoviska Mestského úradu
v Zlatých Moravciach, a to
výmenou nepriepustných
plôch za polopriepustné

Súčasný stav parkoviska MsÚ.
s vodozádržnou funkciou
a budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody za účelom využitia
zrážkovej vody na polievanie

zelene,“ informuje radnica. Či
bude mesto so svojou žiadosťou úspešné, uvidíme
v najbližších mesiacoch.
Peter Klimant
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Hlavná kontrolórka mesta Alžbeta Esterková
bola odvolaná
K odvolaniu kontrolórky došlo na pokračovaní 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 2. júla 2020. O odvolaní Alžbety Esterkovej rozhodli mestskí poslanci.
Predkladateľom návrhu na
odvolanie kontrolórky bol
poslanec Michal Cimmermann. Ako povedal, návrh
predložil po dohode so svojimi poslaneckými kolegami
a vedením mesta. Dôvodov
na jej odvolanie malo byť
podľa jeho slov viacero.
„Šlo napríklad o nerešpektovanie uznesenia zastupiteľstva; vykonávanie kontrol
mimo schváleného plánu
kontrol; vykonávanie kontrol
v zariadeniach, ktoré nespadajú pod právomoc kontrolóra; vyžadovanie osobných
údajov od zamestnancov, na
ktoré nemala právny dôvod.
Avšak väčšina poslancov sa
rozhodla pre jej odvolanie

z dôvodu jej trestných oznámení na radových zamestnancov mestského podniku,
ktoré boli odmietnuté vyšetrovateľom a pre predžalobné výzvy tým istým radovým
zamestnancom, od ktorých
žiadala 60 tisíc eur,“ vysvetľuje
Cimmermann.
Zdôraznil, že menovanie
a odvolávanie kontrolóra je
vo výhradnej právomoci zastupiteľstva - poslancov, ktorí sa môžu rozhodnúť podľa
svojho uváženia. „Nejednalo
sa o nič nezákonné, ako sa to
snaží vykresliť pani Esterková,“
dodal poslanec.
Esterková označila svoje odvolanie za nezákonné priamo
na rokovaní zastupiteľstva.

Alžbeta Esterková
Taktiež povedala, že bude od
poslancov žiadať finančnú
náhradu škody, ktorá jej má
odvolaním vzniknúť. „Plnila
som si všetky svoje zákonné
povinnosti. Konala som v súlade so zákonom o obecnom
zriadení aj so zásadami o kontrolnej činnosti, ktoré mestské
zastupiteľstvo schválilo,“ obhajovala sa na zasadnutí teraz
už bývalá kontrolórka.
Alžbeta Esterková bola odvolaná štrnástimi prítomnými

poslancami. Proti návrhu na jej
odvolanie nebol nikto, hlasovania sa zdržal jeden poslanec. Esterková pôsobila vo
funkcii hlavného kontrolóra
mesta Zlaté Moravce od augusta 2016, kedy bola poslancami vymenovaná na obdobie piatich rokov. Do riadneho
zániku jej funkcie tak ostával
jeden rok.

Peter Klimant

Mesto plánuje zrekonštruovať Družstevnú ulicu
a Ulicu Slovenskej armády
Vodiči sa dočkajú. Mesto Zlaté Moravce má v pláne
opravu dvoch značne poškodených cestných komunikácií na Družstevnej ulici a Ulici Slovenskej armády.
Stavebné práce začnú čoskoro.
Podľa vyjadrenia vedenia
mesta je rekonštrukcia dvoch
spomínaných vozoviek na
pláne na najbližšie mesiace.
O presných termínoch budú
občania včas informovaní.
Na Družstevnej ulici bude
obnovených približne 250
metrov, na Ulici Slovenskej
armády to bude 220 metrov. Súčasný technický stav
oboch úsekov je veľmi zlý.
Nepôjde preto o žiadne

zaplátanie dier, na obidvoch
uliciach sa vykoná kompletná
rekonštrukcia. Na Družstevnej
sa okrem vozovky vybuduje
i nový chodník, odvodnenie
a osvetlenie.
Tieto rekonštrukcie budú finančne hradené z rozpočtu
mesta. Na Družstevnú ulicu je
vyčlenených 197 893 eur. Ulica Slovenskej armády bude
lacnejšia. Vyžiada si 96 825
eur, nakoľko tu sa nebude

Ulica Slovenskej armády
budovať chodník, odvodnenie ani nové osvetlenie.
Keďže v oboch prípadoch
pôjde o rozsiahle stavebné
zásahy, vodiči musia rátať
s dopravnými obmedzeniami. O tých je ale v súčasnosti

ešte predčasné hovoriť. Magistrát bude o všetkom včas
informovať prostredníctvom
svojich informačných kanálov
– webu, novín a informačných
sms-iek.
Peter Klimant
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Letné terasy v Zlatých Moravciach: Podnikatelia
zaplatia mestu tento rok menej
Tohtoročná sezóna letných terás bola vo svojom začiatku poznamenaná preventívnymi opatreniami zameranými proti ochoreniu COVID-19, teraz je už v plnom
prúde. Koľko letných terás kaviarní a reštauračných zariadení sa nachádza v Zlatých Moravciach a akú sumu
odvádzajú mestu na daniach?
Sezóna letných terás v Zlatých Moravciach začína v bežnom roku najskôr od 1. apríla
a trvá najneskôr do 31. októbra. Tento rok je však iný.
Poznamenal ho koronavírus
a preventívne opatrenia zamerané proti jeho šíreniu.
Z toho dôvodu bola sezóna
terás spustená o niečo neskôr. Oficiálne u nás začala
6. mája 2020, aj to s rôznymi
obmedzeniami týkajúcich sa
počtu osôb za jedným stolom a vzdialenosťami medzi
stolmi.

exteriérových sedení pred trvalou prevádzkovou jednotkou (letná terasa) vo výške
4 751,70 eur,“ povedala Jana
Mesková, referentka z Oddelenia majetkovo - právneho
z Mestského úradu v Zlatých
Moravciach.
Uvedená suma je vypočítaná už po „zľave“, ktorú
schválili poslanci na júlovom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.
Vďaka tejto novinke sa od 21.
júla 2020 znižuje podnikateľom, ktorí prevádzkujú letné

V tomto roku mesto aktuálne eviduje na verejných
priestranstvách päť letných
terás a šesť exteriérových
sedení, čo je o jednu terasu
naviac oproti vlaňajšku. Povinnosť podnikateľov, ktorí
prevádzkujú sezónne terasy
na verejných priestranstvách
je odvádzať daň mestu za
užívanie týchto priestranstiev. „V roku 2020 mesto
Zlaté Moravce očakáva na základe doposiaľ vystavených
povolení príjem z dane za
užívanie verejného priestranstva umiestnením dočasných

terasy, na základe ich žiadosti daň za užívanie verejného
priestranstva o rovných 50 %.
Ide o ústretový krok mesta.
„Samospráva zmenu zaviedla
v snahe pomôcť prevádzkovateľom kaviarní a reštaurácií
prekonať zložitú finančnú situáciu spôsobenú pandémiou
ochorenia COVID-19, nakoľko
kaviarne a reštaurácie patrili
medzi prevádzky najviac zasiahnuté pandémiou koronavírusu,“ vysvetľuje Mesková.
Zníženie dane bude v platnosti len dočasne, do konca
roka 2020.

Platí sa podľa
lokality
Ako teda vyzerá cenník
mesta v tejto sfére? Daň sa
platí rozdielne podľa polohy. Mesto je rozdelené na
dve lokality. Lokalita 1 je
centrum mesta, kde je zahrnuté Námestie Andreja Hlinku, Ulica Bernolákova, Ulica
Župná, Ulica Andreja Kmeťa,
Hviezdoslavova ulica, Poštová ulica, Migazziho ulica,
Ulica Janka Kráľa, Chalupkova ulica, Robotnícka ulica, Duklianska ulica, Továrenská ulica a Ulica 1. Mája.
Do lokality 2 spadajú všetky
ostatné ulice, mestská časť
Chyzerovce a mestská časť
Prílepy. V lokalite 1 sa platí
0,20 eur za m² na deň. V lokalite 2 ide o sumu 0,10 eur
za m² na deň. Tieto sumy sú

uvedené bez vyššie spomínaného dočasného zníženia
dane.
Letné terasy a exteriérové
sedenie je u nás možné zriadiť len vo väzbe na povolenú trvalú prevádzku pohostinského, reštauračného
a cukrárenského typu. Záujemcovia si museli podať na
mesto žiadosť o povolenie
zriadenia. Zaujímavosťou je,
že ak sa má terasa nachádzať
v pamiatkovej zóne, je potrebné doložiť aj súhlasné
stanovisko pamiatkového
úradu. Ak sa letné sedenie
má nachádzať napríklad
priamo na chodníku, súhlasiť s tým musí aj príslušný
dopravný inšpektorát.

Peter Klimant
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Hospodárenie mesta Zlaté Moravce za rok 2019
Ako vlani hospodárili Zlaté Moravce? Je známy záverečný účet mesta, ktorý bol odprezentovaný na 12. zasadnutí zlatomoraveckého mestského zastupiteľstva.
Prečítajte si krátku hodnotiacu správu, ktorú pre Tekovské noviny napísalo Ekonomické oddelenie Mestského
úradu v Zlatých Moravciach.

Dušan Husár, Michaela Uličná Ivanová, Marián Kováč
Mesto Zlaté Moravce dosiahlo za rok 2019 výsledok hospodárenia vo výške 994 454
eur, z ktorého do rezervného
fondu mesta budú pridelené
finančné prostriedky vo výške 597 580 eur. Rozdiel medzi výsledkom hospodárenia

a pridelením finančných prostriedkov do rezervného fondu je vo výške 396874 eur, čo
sú najmä nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu na bežné a na kapitálové výdavky a iné účelové prostriedky, ktoré sa v roku

2020 použijú v súlade s účelom, na ktoré boli poskytovateľom týchto finančných prostriedkov určené.
Z Rezervného fondu bude
použitých 604 420 eur na základe schválených uznesení
mestského zastupiteľstva, a to
na financovanie rekonštrukcie
a stavebných úprav miestnych
komunikácií v meste; rozšírenia verejného osvetlenia na
Tekovskej ulici; vybudovania
stojísk na komunálny odpad,
dofinancovania uzatvorenia
starej skládky; dokončenia rekonštrukcie valbovej strechy
(nad tanečnou sálou) v budove Základnej umeleckej školy
na Župnej ulici; rekonštrukcie
elektroinštalácie v budove
Základnej umeleckej školy na
Ulici Janka Kráľa; rekonštrukcie
učební a dielní v ZŠ Mojmírova, rekonštrukcie podlahy
v školskej jedálni Základnej
školy Robotnícka; úhrada

splátok istín z prevzatých úverov; vypracovania konceptu,
návrhu a čistopisu Územného plánu meste Zlaté Moravce
a vypracovanie projektových
dokumentácií k investičným
akciám mesta.
Z Fondu rozvoja bývania
bolo použitých 100 905 eur na
základe schválených uznesení na financovanie priestorov
dielní v Základnej škole Mojmírova a rozšírenie cintorína
v meste Zlaté Moravce.
Na uzatvorenie skládky komunálneho odpadu I. etapa
Zlaté Moravce a na uzatvorenie starej skládky odpadu
bolo z Finančnej účelovej rezervy použitých 341 728 eur.
O použití fondov rozhoduje
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach podľa aktuálnej potreby.
Ekonomické oddelenie
MsÚ Zlaté Moravce

Mesto vracia dotáciu, ktorú získalo na zriadenie
internetu. Prečo nebude wifi na námestí?
Mesto Zlaté Moravce bolo úspešné so svojou žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky v hodnote viac ako 14-tisíc eur. Peniaze boli určené na vybudovanie bezplatnej wifi
sieti v centre mesta. Magistrát však celý projekt zastavil.
Zriadenie bezplatnej wifi
sieti v centre Zlatých Moraviec určenej pre všetkých by
podľa odhadov vyšlo na rovných 15-tisíc eur. Z toho až
95 percent by pokryla získaná dotácia. Za tieto peniaze
sa mal zabezpečiť napríklad
nákup softvéru, výpočtovej
techniky a telekomunikačnej
techniky potrebnej pre fungovanie siete.
Napriek tomu, že samospráva by do vybudovania

wifi zainvestovala len zopár stoviek eur, celý projekt
bol nakoniec stopnutý a realizovať sa vôbec nebude.
Dôvodom boli pravidelné
mesačné náklady na chod
internetu.
„Dotáciu sme dostali len na
jeho zriadenie. Mesačné faktúry by už uhrádzalo v plnej
sume mesto. Keďže projekt
vyžadoval garantovanie určitej rýchlosti internetu pre
každú pripojenú osobu, bolo

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, terimakasih0
potrebné objednať rýchly
internet. Dali sme si urobiť
cenové ponuky od jednotlivých poskytovateľov pripojenia. Tie sumy sa pohybovali od 300 až do 700 eur
mesačne, čo by bolo príliš
nákladné,“ vysvetlil viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub.

Bezplatná wifi sieť mala byť
prístupná na šiestich stanoviskách v centre Zlatých Moraviec. Využívať ju mali Zlatomoravčania i návštevníci
mesta. Malo ísť o internetové
pripojenie o rýchlosti až 30
Mbit/s.
Peter Klimant
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Na Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie sa objednáte za „pár klikov“
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie Nemocnice Zlaté
Moravce spustilo novinku – rýchle a jednoduché elektronické objednávanie. Pacienti sa teda na vyšetrenia
môžu objednať doslova pár klikmi na webovej stránke
rezervacie.agel.sk.
„Cieľom spustenia elektronického objednávania bola
hlavne modernizácia skvalitnenia organizácie práce na
oddelení a vyhovieť žiadosti
veľkej časti pacientov o presné časové termíny na vyšetrenie. To si zároveň vyžiadala aj
aktuálna pandemická situácia
a protiepidemiologické opatrenia, ktoré nedovoľovali zhromažďovanie väčšieho počtu
ľudí na jednom mieste,“ vysvetľuje Dana Poláková, vedúca lekárka oddelenia.
Objednávanie online je veľmi jednoduché. Na webovej
stránke rezervacie.agel.sk sa
pacient najprv zaregistruje

vyplnením základných osobných údajov, aktivuje si registráciu kliknutím na odpovedajúci mail a ďalším prihlásením
sa mu ukážu voľné termíny na
objednanie na konkrétny deň
a môže si vybrať čas. Nový systém objednávania je veľkým
prínosom. „Okrem toho, že
“ideme s dobou”, teda v duchu 21. storočia a elektronizácie, výhody v novom objednávacom systéme vidím
tak ako pre pacienta, ktorý sa
z pohodlia domova rozhodne
o dni a čase jeho vyšetrenia,
tak aj pre samotný personál
ambulancie, ktorých tento
systém výrazne odbremení

a tým sa skvalitní ich práca
pre pacienta a samotné jeho
vyšetrenie a diagnostika. S novým objednávacím systémom
teraz vyšetríme približne 30
pacientov denne zachovaním
príslušných štandardov,“ hovorí Dana Poláková.
Fyziatricko-rehabilitačné
oddelenie poskytuje liečbu
fyzikálnu, teda elektroliečebnú, ultrazvukovú, svetloliečbu, teploliečbu, laseroterapiu,

ďalej liečebnú telesnú výchovu, pri ktorej využívajú
dve motodlahy, mobilizačné
a mäkké techniky, SM systém,
teda liečebný systém zameraný na pohybový aparát, tiež
poskytujú manuálnu a prístrojovú lymfodrenáž.

Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

Nemocnica v Zlatých Moravciach spúšťa
diabetologickú ambulanciu

V Nemocnici Zlaté Moravce sa uskutočnilo
ďalšie úspešné darovanie krvi

Nemocnica Zlaté Moravce, ktorá je súčasťou siete AGEL, zavádza pre svojich pacientov novinku.
Od augusta rozširuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti o úplne novú,
diabetologickú ambulanciu. Cieľom je rozšíriť služby pre pacientov a v yjsť
v ústrety širokej skupine
obyvateľov, ktorí si zriadenie ambulancie dlhšiu
dobu žiadali.
„Otvorenie diabetologickej ambulancie je v našej
nemocnici novinkou, túto
špecializovanú ambulanciu sme doposiaľ nemali.
Dopy t pacientov a naše
sk ús en os ti uk á z ali, že

Nemocnica Zlaté Moravce,
člen skupiny AGEL, avizovala,
že potrebuje vo zvýšenej miere najvzácnejšiu tekutinu – krv.
V spolupráci s Nemocnicou
AGEL Komárno zorganizovala odber, ktorý sa uskutočnil
22. júla 2020 ráno a darcovia
krvi tak pomohli doplniť zásoby krvi.
„S účasťou dobrovoľníkov
sme spokojní, zároveň sme
veľmi vďační, že si vždy počas
darovania krvi nájdu obyvatelia
Zlatých Moraviec a okolitých
obcí čas a takýmto spôsobom
nemocnici a jej pacientom pomôžu. Každý jeden darca je pre
nás dôležitý, celkovo 22. júla
darovali 4,5 litra krvi,“ hovorí Mária Končálová, primárka

v regióne je široká skupina
pacientov s už potvrdenou
diagnózou diabetes a tiež
vývoj ukazuje, že ich počet
pravdepodobne bude stúpať,“ hovorí námestníčka
riaditeľa pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti Nina Horniaková.
Diabetologická ambulancia je umiestnená priamo
v nemocnici, v pavilóne internistických disciplín, lekár tu bude ordinovať tri
dni v týždni.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

oddelenia vnútorného lekárstva a vedúca lekárka hematológie. Táto nenahraditeľná
tekutina sa ďalej využije pre
potreby krvnej banky Nemocnice AGEL Komárno a následne
pre pacientov zlatomoraveckej
nemocnice a zdravotných zariadení skupiny AGEL SK.
Plán vedenia Nemocnice AGEL Komárno a vedenia
Nemocnice Zlaté Moravce je
usporadúvať odber krvi na pravidelnej báze, a to jedenkrát
mesačne. „Darcovia si tak zvyknú a my veríme, že účasť bude
z mesiaca na mesiac narastať,“
dodáva Mária Končálová.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Riaditeľka MSKŠ Simona Holubová: Koronavírus
paralyzoval kultúru, postupne sa z toho ale dostávame
Pandémia koronavírusu postihla všetky oblasti verejného života. Nevyhla sa ani kultúre. O tom, aké dopady
má boj s ochorením COVID-19 na zlatomoraveckú kultúru
a na aké podujatia sa ešte môžeme tento rok tešiť, nám
v rozhovore prezradila riaditeľka Mestského strediska
kultúry a športu v Zlatých Moravciach Simona Holubová.

Simona Holubová
Ako koronavírus ovplyvnil kultúru v našom meste?
Ovplyvnil ju vo veľkom. Môžeme povedať, že ju prakticky paralyzoval, v súčasnosti sa
z toho už ale postupne dostávame. Na začiatku prepuknutia
pandémie bola kultúra všade
úplne zrušená. Keď už boli verejné podujatia povolené, chýbali na ne peniaze. Každý rok
v lete robíme Športový deň,
Slnečný rockový koncert, Súťaž
vo varení gulášu. Na organizáciu týchto akcií dostávame pravidelne dotácie z Nitrianskeho
samosprávneho kraja a taktiež
dotácie z nášho mesta. Peniaze
sa ale tento rok prednostne dávali na boj proti šíreniu vírusu,
financie sme preto nedostali
a spomínané akcie sme museli zrušiť. Samostatnou kapitolou je Zlatomoravecký jarmok.
Hromadných verejných podujatí sa podľa nariadenia vlády
môže naraz zúčastniť len do
tisíc osôb. To sa pri tak veľkom
podujatí, ako je jarmok, nedá
nijako zabezpečiť. Museli sme
ho preto zrušiť.
Ktoré podujatia zostali?
Pokiaľ sa nám podarí získať dotáciu z Nitrianskeho

samosprávneho kraja, tak
v septembri chceme zorganizovať kultúrne podujatie
Krokom po minulosti rodiny
Migazzi. Návštevníci tu budú
môcť spoznať dejiny tohto,
pre naše mesto, významného rodu, bude tu kopec sprievodných atrakcií a hlavne tu
chceme slávnostne uviesť do
užívania Park Janka Kráľa, ktorý si prešiel výraznou rekonštrukciou. Neskôr, na jeseň,
plánujeme tradičnú oslavu
Úcta k starším a v decembri by
sme radi pripravili Adventné
nedele spojené s vianočnými
trhmi. Ale o tom je teraz ešte
predčasné hovoriť. Všetko záleží od toho, ako sa vyvinie situácia s koronavírusom a aké
opatrenia zavedie vláda.
A čo komerčné - platené
podujatia?
Tie samozrejme budú. Tie
z nich, ktoré sa nemohli uskutočniť v mesiacoch marec,
apríl a máj, boli presunuté
na september, október a november s tým, že lístky, ktoré
si ľudia zakúpili na pôvodné
termíny, budú platiť aj v týchto nových termínoch. Na amfiteátri nás čaká koncert IMT

Smile, pre deti vystúpi Miro
Jaroš a do Moraviec príde zahrať i Richard Müller.

návštevníkov, aby nechávali
medzi sebou pri sedení potrebné rozostupy.

Je napriek stále aktuálnej hrozbe koronavírus
o tieto koncerty záujem?
Áno, je. Najviac je záujem
o Mira Jaroša. Ale taktiež na
IMT Smile máme predaných
veľa lístkov.

Vrcholom sezóny býval
vždy jarmok. Tento rok je
zrušený. Môžete nám prezradiť, o akú kultúru sme
prišli?
Plány sme mali veľmi pekné.
Chceli sme pokračovať s tým,
čo sme začali minulý rok –
dvojdňový jarmok s plnohodnotným dvojdňovým programom. Mali sme objednaného
Lukáša Adamca a S hudbou
vesmírnou. Okrem toho mala
vystúpiť kopa našich domácich interpretov. Myslím si, že
program by bol veľmi zaujímavý a atraktívny.

Čo odporúčate občanom,
aby si prišli pozrieť?
Ja osobne sa veľmi teším
na IMT Smile, pretože dlho sa
nám nedarilo dostať ich do
Zlatých Moraviec. Som preto
rada, že sa to konečne podarilo. Žiaľ, sme obmedzení kapacitou. Tešili sme sa, že zaplníme amfiteáter, to sa ale
nepodarí. Musíme sa vmestiť
pod tisíc divákov.
Určite zaujímavý bude aj Richard Müller, pretože vydal
viacero nových piesní. Ale aj
tie staré sú veľmi dobré. No
a deti veľmi poteší Miro Jaroš.
Aj tu predpokladáme, že naplníme povolenú kapacitu, podobne ako pri IMT Smile.
Na aké opatrenia v súvislosti s koronavírusom sa
majú ľudia pripraviť počas
mestských alebo komerčných akcií?
Nebude sa nikde predávať jedlo. Preto odporúčame
všetkým návštevníkom, aby si
so sebou vždy priniesli vodu
a prípadne i niečo na zjedenie. Chýbať nebudú všade
prísne hygienické opatrenia.
Pokiaľ bude akcia vo vnútorných priestoroch, bude potrebné nosiť rúška, budú sa
dezinfikovať ruky. Vo vonkajších priestorov na amfiteátri budeme upozorňovať

Jarmokom sa u nás slávia hody. Bude v termíne
ich konania aspoň nejaká
náhradná kultúra?
V tomto termíne by sme
chceli zrealizovať už spomínané podujatie Krokom po
minulosti rodiny Migazzi.
Je ale možné, že sa nám to
presne na jarmočný dátum
nepodarí zorganizovať. Všetko závisí od toho, či dostaneme na zorganizovanie dotáciu a či budú mať účinkujúci,
ktorých by sme chceli zavolať, čas v daný termín. Môže
sa stať, že sa to uskutoční napríklad v polovici septembra.
Uvidíme, ako to dopadne.
Dúfam, že od budúceho
roka sa opatrenia uvoľnia
a budeme môcť fungovať
v normálnom režime. Už teraz rozmýšľame nad budúcoročným jarmokom, aby
bol ešte lepší ako ten z roku
2019.
Peter Klimant
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Živý odkaz našich predkov ďalším generáciám
Zlatomoravecké múzeum po dlhšej prestávke je opäť
prístupné verejnosti svojou bohatou kultúrnou činnosťou a vzácnymi zbierkami so zaujímavou históriou horného Požitavia.
Ponitrianske múzeum
v Zlatých Moravciach so sídlom v bývalom kaštieli rodiny Migazzi vzniklo 12. mája
1896 ako Tekovské múzeum
neprístupné verejnosti. Zakladateľom a dušou Okresného vlastivedného múzea
v Zlatých Moravciach bol
stredoškolský profesor Štefan Rakovský, ktorého zásluhou boli zbierky sprístupnené verejnosti v roku 1955 po
jeho založení dňa 11. októbra
1947.
Pri jeho zrode stál i riaditeľ Krajského múzea v Bojniciach Florián Hodál a riaditeľ Archeologického ústavu
SAV v Nitre Anton Točík.
Opätovné získanie zbierok
zo starého múzea uložené
v Bojniciach znamenal pre
zanieteného múzejníka začiatok zbierkovej činnosti.
Spolu s monografiou mesta
Zlaté Moravce a okolia, v ktorej podáva ucelený obraz histórie Požitavského regiónu,
vydal aj niekoľko náučných
publikácií. Mestské múzeum
v Zlatých Moravciach prešlo
od 1. januára 1985 rozhodnutím Rady ONV v Nitre pod
správu Nitrianskeho múzea.
V zbierkovom fonde múzea
sa nachádza 4 283 rôznych
predmetov z oblasti geológie, paleontológie, archeológie, histórie, numizmatiky
a etnografie, ktoré Štefan
Rakovský získal výlučne zberom a darom od mnohých
nadšencov histórie. Vyhľadávanie, ochraňovanie a zhromažďovanie našej histórie je
jeho životným odkazom ďalším generáciám.

Stále expozície
múzea
V interiéri Zlatomoraveckého múzea sa v súčasnosti
nachádzajú dve stále expozície prístupné verejnosti počas celého roka. Spoločenskovednú expozíciu tvoria
archeologické, historické,
numizmatické, etnografické a umelecké predmety
pochádzajúce z Požitavia
a iných regiónov. K nim patria historické zbrane, umelecké obrazy osobností
z rodu Migazzi, ktorí tu pôsobili a ich mená sú nerozlučne späté s históriou mesta
a regiónu.
Jedným z najvzácnejších
obrazov múzea je podobizeň
Krištofa Bartolomeja Antona
Migazzi (1714-1803), ktorého
pápež Klement XIII. vymenoval v roku 1761 za kardinála.
Ako majoritný pán Zlatých
Moraviec upravil kaštieľ, park
a v roku 1785 úplne prestaval rímskokatolícky Kostol sv.
Michala archanjela. Okrem
vzácnych predmetov z hradu Gýmeš a ďalších historických zaujímavostí, k olejomaľbám múzea patrí aj obraz
známej Vozokanskej bitky.
Súčasťou múzea je aj expozícia venovaná významnému
štúrovskému básnikovi Jankovi Kráľovi, ktorý žil a tvoril v Zlatých Moravciach od
roku 1862 až do svojej smrti
v roku 1876.
Prírodovedná expozícia
pozostáva z paleontologických nálezov a mineralogických zbierok. Zostavená je
z nálezov horného Požitavia
a darov z iných oblastí, ku

Viera Tomová, Ivana Valkovičová
ktorým patria najmä drevné
opály a zlatinky. Jej súčasťou sú aj 4 gramy 24 – karátového zlata vyryžovaného
z vodných tokov Zlatých Moraviec a Tribečského pohoria,
ktoré múzeu daroval zlatokop Ernest Ivanovič. Bohatstvo zlatonosných potokov
v okolí Zlatých Moraviec potvrdzuje aj kráľovské povolenie na ryžovanie zlata v obci
Zlatno pánovi Gýmeša Blažejovi Forgáchovi z roku 1506.
Zlatomoravecké múzeum je
obohatené aj o Veľkomoravský pamätný stĺp, dielo
Martina Gregu, ktorý symbolizuje 1111 rokov od zániku
Veľkomoravskej ríše.

Vzácne zbierky
múzea
Jedným z najvzácnejším exponátom múzea je dodnes
funkčný takmer dvestoročný
orchestrión z konca 18. storočia, ktorý pochádza od Huga
Henniga z Berlína. Hrací automat na vhadzovanie mincí
nazývaný Mariška so 14 hracími platňami spríjemňoval
kedysi atmosféru návštevníkov mestského hostinca pri
občerstvení a prepriahaní
koní. Neskôr bol prerobený
na ručné naťahovanie a do
múzea sa dostal v roku 1962
ako dar od Boženy Zlinskej.
Návštevníkov zaiste zaujme aj

pokladnica z 18. storočia, ktorá sa zamyká jedným kľúčom
na desať zámkov, starý šijací
stroj zn. KAYSER z Tesárskych
Mlynian, krásny toaletný stolík z Arboréta Mlyňany SAV,
erb rodiny Sväto Janski Szentivanyi, obrazy grófov z rodiny Migazzi, zbierka tureckých šablí, historických zbraní
a slovanský železný meč z 9.
storočia. Sklárske výrobky
z Obýc a Velčíc, hlinené nádoby pre dennú potrebu zo
Skýcova, zbierky z mladšej
a staršej doby železnej, neolitu, mladšej doby kamennej, nádoby z okolia Vrábľov
a známa kópia Pyxidy z Čiernych Kľačian.
Zaujímavým exponátom
múzea je veľká eneolitická
pec zo Zlatých Moraviec, ktorej
vek sa odhaduje na 5000 rokov.
Slúžila ako kachliarska pec na
vypaľovanie keramiky. Drevité
opály získané väčšinou z pieskovní v Čiernych Kľačanoch,
unikátne pozostatky nosorožcov z náleziska v Slepčanoch,
ktorých vek je 5 - 6 miliónov
rokov, kedy na zemi ešte nežil
človek. Časť mamutieho zuba
a ďalšie pozostatky z Volkoviec.
Fosílne zvyšky čeľustí Hippariona zo Slepčian, kosti bizóna a prakoňa z kameňolomu
v Žiranoch a ďalšie.

Kultúrne podujatia

(pokračovanie na str. 09)
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Živý odkaz našich predkov ďalším generáciám
(pokračovanie zo str. 08)
Mestské múzeum v spolupráci s MSKŠ Zlaté Moravce
pravidelne organizuje pre
žiakov okolitých škôl výchovno-vzdelávacie podujatia, ako sú rôzne prednášky
a tvorivé dielne. Počas Dňa
otvorených dverí prehliadky vlastivedného múzea
a zoznamovanie sa s bohatstvom muzeálnych zbierok
a históriou horného Požitavia. Pri príležitosti celoeurópskeho podujatia Noc múzeí
a galérií sa organizuje vstup
do tajomných podzemných
priestorov kaštieľa pod názvom, Krokom po minulosti

rodiny Migazzi a stretnutie
s rodinou grófa Viliama Migazziho. Návštevu Národnej
kultúrnej pamiatky Slovenska, pietneho parku a mauzólea rodiny Migazzi.

Poďakovanie
Pri odchode Antona Števka z postu riaditeľa Ponitrianskeho múzea v Nitre, lektorky múzea Viera Tomová
a Ivana Valkovičová vyslovujú veľké poďakovanie za dlhoročnú úspešnú spoluprácu
pri organizovaní kultúrnych
podujatí a šírenie kultúrneho dedičstva našich predkov
v našom meste a regióne. Za

Štefan Rakovský
vytváranie neopakovateľnej
atmosféry na folklórnych
podujatiach zaujímavými
prednáškami, ktorými si s úctou pripomíname bohatstvo
a krásu našich slovenských
ľudových tradícií.

Nové návštevné hodiny
múzea (letná sezóna) utorok
– sobota, 9.00 – 17.00 hod.

Anton Kaiser

Kronika Zlatých Moraviec: V meste namerali
teplotu až 47 °C v tieni!
Tohtoročné leto nás zatiaľ s prehnane vysokými teplotami netrápi. V minulosti to však bolo inak. Kronika Zlatých
Moraviec obsahuje záznam o skutočne „rozpálenom“ dni,
za ktorý by sa nehanbili ani africké krajiny – teplomer
ukazoval vysoko nad 40 °C. Je tento údaj reálny?
Rekordný záznam pochádza
z leta roku 1952, ktoré bolo
podľa kroniky jedným z najhorúcejších liet, aké naše mesto
zažilo. Toto sa píše v zázname:
„Horúčosti 36˚C až 38˚C, ktoré trvajú od začiatku augusta,
vyvrcholili dnes (14. augusta
1952) až na 42˚C - 47˚C v tôni.
Rádio nám oznamuje, že už 102
rokov nebolo tak horúco a tak
sucho.“Viac sa v zázname neuvádza.
Keďže ide o naozaj extrémy
údaj, obrátili sme sa na odborníka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavla
Faška, aby nám potvrdil, alebo
vyvrátil toto tvrdenie. Podľa
jeho slov v auguste 1952 vládlo
na Slovensku naozaj mimoriadne teplé počasie. „Vlna horúčav

vtedy vrcholila v polovici mesiaca. V západnej polovici Slovenska boli najvyššie hodnoty
teploty vzduchu v tom mesiaci dosiahnuté 15. augusta 1952
a vo východnej polovici Slovenska to bolo o deň neskôr.
Napríklad v Hurbanove dosiahla maximálna denná teplota vzduchu 15. augusta38,2 °C
a v Košiciach namerali 37,4 °C,“
vyjadril sa Faško.
Teplota, ktorú uvádza zlatomoravecká kronika preto podľa
neho nemohla byť reálna. Faško
si tento zlý údaj vysvetľuje teplomerom, ktorý mohol byť nekvalitný alebo zle umiestnený.
„Vysoká hodnota teploty
vzduchu uvádzaná v kronike mohla byť nameraná teplomerom, ktorý mohol byť

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, geralt
umiestnený napríklad na stene
alebo na ráme okna a ktorý mohol byť okrem toho vystavený,
aspoň dočasne, aj priamemu
slnečnému žiareniu. Najvyššia
teplota vzduchu, ktorá bola na
Slovensku v histórii meteorologických meraní u nás nameraná, predstavuje 40,3 °C a bola
nameraná 20. júla 2007,“ povedal Faško.

„Bežné“ horúčavy
V kronike sme našli aj ďalšie
zmienky o veľkých horúčavách

na území mesta Zlaté Moravce.
Tie už ale udávajú uveriteľnejšie hodnoty v rozmedzí
od 36˚Cdo38˚C, čo sú pomerne „bežné“ letné teploty, na aké sme zvyknutí aj
v tejto dekáde.
Mesto Zlaté Moravce patrí
do teplej a mierne teplej klimatickej oblasti. Priemerná
ročná teplota u nás dosahuje
výšku okolo 9 °C.

Peter Klimant
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Fond na podporu umenia poskytne knižnici
6-tisíc eur na nákup nových kníh
Dobré správy pre čitateľov. Zlatomoravecká mestská
knižnica dostane dotáciu vo výške až 6-tisíc eur. Za tieto
peniaze sa nakúpia stovky nových kníh.
Mestská knižnica v Zlatých
Moravciach dostáva raz ročne
nenávratný finančný príspevok
z Fondu na podporu umenia
určený na nákup nových knižných publikácií. Príspevok jej
bol schválený aj v roku 2020.
Jeho výška sa v porovnaní
s minulými rokmi značne odlišuje.
„Po minulé roky sme dostávali
sumu okolo 1500 až 2000 eur.
Nikdy sa nám nepodarilo získať
dotáciu až v hodnote 6-tisíc eur.
Okrem toho, v minulosti bolo

potrebné nákup kníh spolufinancovať, tento rok táto povinnosť odpadá a nákup sa zrealizuje čisto z dotačných peňazí.
Ide o skutočne veľkú pomoc
pre našu knižnicu,“ vyjadrila
sa Simona Holubová, riaditeľka Mestského strediska kultúry a športu, pod ktoré spadá aj
mestská knižnica.
Presný počet kníh, ktoré bude môcť knižnica za
získané peniaze nakúpiť,
sa zatiaľ uviesť nedá. Pre
porovnanie, v roku 2019

poskytol Fond na podporu umenia zlatomoraveckej knižnici 2-tisíc eur, za
ktoré sa kúpilo 242 nových
kníh. Očakáva sa preto, že
v roku 2020 bude tento počet približne trojnásobne

vyšší. Knihy sa budú vyberať a nakupovať v najbližších mesiacoch. Čitateľov
budeme o ich prístupnosti
informovať.
Peter Klimant

Autor Peter Kozolka predstaví v knižnici svoju
publikáciu Úvrate
Čitatelia sa budú môcť začiatkom septembra osobne stretnúť so začínajúcim regionálnym spisovateľom
a učiteľom na dôchodku Petrom Kozolkom v priestoroch
Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach. Autor na besede
predstaví svoju knihu Úvrate.

Peter Kozolka

Beseda v knižnici sa bude
konať v utorok 4. septembra
2020. Bude pripravený malý
kultúrny program a samotná beseda s autorom Petrom
Kozolkom, na ktorej predstaví
svoju knižnú prvotinu Úvrate.
Stodesať stranová publikácia
vyšla v júni 2020. Vydala ju
Matica slovenská. Ústrednou
témou knihy je rodná obec
autora – Volkovce. Ako sám
Kozolka povedal, kniha vznikla
z jeho čistej lásky k tejto dedinke. „Zobrazuje príbehy a
číre osobnosti, ktoré zohrávali
neopakovateľné úlohy v biorytme päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia.

Nekandiduje na Nobelovu
cenu, ale má čo povedať nielen obyvateľom Volkoviec.
Sála z nej láska k svojeti, k celému Slovensku. Sála z nej
nostalgia za všetkým krásnym,
čo beznádejne odchádza do
nenávratna,“ povedal Kozolka.
Peter Kozolka má 78 rokov.
Pôsobil ako učiteľ slovenského
jazyka a dejepisu na mnohých
miestach. Popri učeniu sa venoval rôznym ďalším činnostiam. Je recitátor, spevák, amatérsky archeológ, publicista,
divadelný režisér a organizátor
kultúrno-spoločenských akcií.
Peter Klimant
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Eko predsavzatia na rok 2020: Spoznajme okolité krásy
Ekologické občianske združenie Pestrec, ktoré sa venuje najmä environvýchove či ekoporadenstvu, prináša
ďalšiu ekologickú výzvu, ktorá je zaujímavá, praktická,
no najmä jednoducho realizovateľná aj v bežnom živote. V dnešnej časti sa zameriame na cestovanie spojené
s spoznávaním okolitých krás, teda na lokálne cestovanie.

batôžkové výlety s pripravenou
desiatou a opekanie akýchkoľvek dobrôt pri táboráku majú
svoje ohromné čaro, pričom
vašu rodinnú peňaženku nezaťažia takmer vôbec.

prepravu vlakom, autobusom
a poprípade aj autoturistiku.
Každá z nich má svoje osobité čaro.

Kam sa teda v okolí
vydať?
Blízke okolie vám ponúka
množstvo zaujímavých miest
na navštívenie, či už ide o prírodné alebo kultúrne pamiatky. Spomenieme napríklad
nádherné záhrady v Arboréte
Mlyňany, hrady Hrušov a Gýmeš, zubriu zvernicu, žrebčín
a park v Topoľčiankach alebo
tajomný Tríbeč so svojimi nevysvetliteľnými záhadami.

Krásne spomienky

Hrad Hrušov

Nielen z donútenia
Lokálne cestovanie začína
byť posledné roky čoraz viac
v móde. Súčasný boom súvisí samozrejme aj so súčasnou
zdravotnou situáciou spojenou s koronavírusom a obmedzením voľného pohybu cestovateľov, keď si mnohí museli
zrušiť plánované cesty do exotických destinácií a namiesto
toho zvolili dovolenku na Slovensku alebo v okolitých krajinách. Ako si však ukážeme
v tomto článku (konkrétne
na troch príkladoch), vôbec
si nemusíte zúfať, nakoľko aj
lokálne cestovanie má, čo ponúknuť.

chodili ako malé deti s rodičmi
alebo starými rodičmi.
Pokiaľ ste sa práve čerstvo
presťahovali, berte to ako užitočnú možnosť dôkladne sa
oboznámiť s vaším novým životným prostredím.

Ekonomický pohľad
Čo sa týka ekonomického aspektu, cestovanie do blízkych
destinácií má proti tým vzdialenejším tú výhodu, že s najväčšou pravdepodobnosťou pri
ňom neminiete toľko peňazí.
A pritom sa nemusíte obzvlášť
uskromňovať. Samozrejme,

Ekologický pohľad
O ekologických výhodách
lokálneho cestovania sa asi
nemusím veľmi obšírne rozpisovať. Myslím, že už väčšina
ľudí ovláda tézu, že napr. také
lietanie je značne škodlivé pre
životné prostredie.
Vedeli ste, že spiatočný let
z Indie do Ameriky má taký
environmentálny dopad, ako
napríklad výroba jedného milióna igelitiek?
Pokiaľ ide o spôsoby dopravy (zoradené od najviac po
najmenej ekologické), skúste
pešiu turistiku, cykloturistiku,

Objavovací pohľad
Dovolíme si tvrdiť, že väčšina z nás navštívila množstvo
exotických destinácií na rôznych kontinentoch, ale v lese
oproti nášmu rodnému domu
sme sa nikdy pozrieť neboli.
Ide pritom o skvelú možnosť,
ako objaviť doposiaľ neznáme miesta vo vašom okolí,
poprípade oprášiť vaše staré
spomienky z miest, kam ste

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, katerinavulcova

A malé pamäťové cvičenie na
záver. Skúste si vybaviť vaše najkrajšie spomienky a momenty
z akejkoľvek turistiky alebo dovolenky. Súvisí to s destináciou
alebo s luxusom? Myslím si, že
si skôr spomeniete na chvíle
strávené v kruhu osôb, s ktorými vám bolo najlepšie, pričom
bolo úplne jedno, či ste boli na
Bali alebo v chatke pri Liptovskej Mare. A o tom by malo byť
cestovanie.
Michal Kutlík,
OZ Pestrec
– Environmentalistika
pestrou formou
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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 nebytový priestor o celkovej výmere 75,00 m2, ktorý sa
nachádza na I. poschodí budovy „CENTRUM ŽITAVA“ v Zlatých
Moravciach na Hviezdoslavovej ulici č. 64, súpisné číslo 2087, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2,
v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4537, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: priestory na výrobné účely, skladové
priestory, maloobchod, priestory na ostatné účely.
n nebytové priestory o výmere 17,40 m2 - predajný stánok (bývalý TIK) nachádzajúci sa na Námestí hrdinov v Zlatých
Moravciach, postavený na pozemku - parcele KN registra „C“,
č. parcely 1916/8 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce,
účel využitia prenajímaných nebytových priestorov:skladové
priestory, ostatný maloobchod, služby, príjem a výdaj zákaziek.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27.08.2020
o 13.00 hod.

Kamenárstvo: ponúkam kamenárske práce, opravy hrobov,
vysekávanie písma, zlátenie a iné. Kontakt: 0940 564 034

19/2020

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

20/2020

MESTO ZLATÉ MORAVCE
podľa ust. § 5 ods. 3 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE
výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ/
RIADITEĽKA príspevkovej organizácie
Technické služby Zlaté Moravce, p.o.
uzávierka prihlášok: 10.08.2020 (do 15,00 hod)
prihlášky je potrebné zaslať na dresu: Mesto Zlaté Moravce,
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce
Označenie obálky: „Výberové konanie - riaditeľ
TSmZM“
Bližšie informácie získate na www.zlatemoravce.eu

Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedeného nebytového
priestoru 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
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BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Advokátskou kanceláriou
CIMMERMANN zabezpečuje pre obyvateľov, ktorí majú na území mesta
trvalý pobyt, bezplatné právne poradenstvo.
Obyvatelia môžu uvedenú službu využiť
každú druhú stredu v mesiaci, v čase od 15:00 - 16:00.
Miesto:
MSKS Zlaté Moravce
Obradná sála
Miggaziho kaštieľ

Tešíme sa na Vás!

Termíny právneho poradenstva:
05.08.2020 (STREDA) 15:00 - 16:00
19.08.2020 (STREDA) 15:00 - 16:00
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10 odporúčaní pri COVID-19
Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
1.

2.

3.

Zostaňte doma, nechoďte
do práce, školy ani na verejné
priestranstvá. V prípade potreby
nákupu alebo inej požiadajte ľudí
vo vašom okolí, aby išli za vás.
Ak musíte ísť von, vyhnite sa
používaniu akéhokoľvek druhu
verejnej dopravy alebo taxíkov.
Vždy použite rúško na tvár.
Starostlivo sledujte svoj
zdravotný stav a príznaky.
Príznaky nájdete na webe
www.korona.gov.sk
Ak sa vaše príznaky zhoršia,
okamžite kontaktujte svojho
lekára.

6.

Zakryte si ústa rúškom alebo
odevom, keď kýchate alebo
kašlete. Nepoužívajte samotné
ruky, pretože sa dotýkajú
mnohých povrchov.

7.

Umývajte si ruky mydlom a
teplou vodou najmenej 20
sekúnd viackrát za deň alebo
použite dezinfekčný
prostriedok na ruky s obsahom
najmenej 60% alkoholu.

8.

Ak je to možné, zostaňte
v samostatnej miestnosti a
mimo dosahu ostatných ľudí
vo vašej domácnosti. Mali by
ste tiež používať samostatnú
kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii.

9.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných
vecí s inými ľuďmi vo vašej
domácnosti, ako sú riad,
uteráky a posteľná bielizeň.

Oddýchnite si a pite dostatok
tekutín.

4.

Ak ste objednaní k lekárovi,
telefonicky ho informujte,
že máte alebo môžete mať
COVID-19. Pokiaľ telefón
nezdvihne, pošlite sms.
K lekárovi nechoďte.

5.

V prípade mimoriadnych
zdravotných udalostí volajte
na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo
môžete mať COVID-19.

www.korona.gov.sk
www.standardnepostupy.sk

155

všetky povrchy, ktorých
10. Vyčistite
sa často dotýkate, ako napríklad
stoly a kľučky. Používajte
domáce dezinfekčné prostriedky
na dané povrchy.
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TEKOV
uvádza

1.-2.-3.-4.-5.8.2020
Sobota
17.00
Nedeľa 17.00
Pondelok 17.00
Utorok 17.00
Streda
17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
6.-7.8.2020
Štvrtok 19.00
Piatok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

U

VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO MALEJ PANDY

Veľký hnedý medveď Brum Brum si žije svoj pokojný život, až kým mu jedného dňa
popletený bocian nedoručí omylom zvláštnu zásielku - malú pandu. Medveďovi
nezostáva nič iné, len s pomocou priateľou nájsť pande správny domov. Našla sa panda,
poznáte ju?

U

U

18.-19.8.2020
Utorok 17.00
Streda 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

film USA
Hviezda sociálnych sietí vycestuje s priateľmi do Moskvy kvôli novému obsahu pre svoj MN do 15 r.
úspešný vlog. Keďže on sám a jeho kamaráti radi posúvajú hranice a snažia sa uspokojiť 88 min.
rastúci počet divákov, zapoja sa do vražednej hry plnej záhad, extrémov a nebezpečenstva.

TROLLOVIA: SVETOVÉ TURNÉ

Animovaná nálož dobrej nálady, to je filmová rozprávka Trollovia: Svetové Turné.
Tvorcovia z Dream Works Animation vás presvedčia, že všetky problémy sveta sa dajú
vyriešiť tancom, spevom a objímaním.

AVA: BEZ SÚCITU

Hollywoodská hviezda J. Chastain ako elitná nájomná vrahyňa Ava. Od svojej tajnej
organizácie dostáva tie najnebezpečnejšie zabijácke úlohy. Zabi, inak ťa zabijú!

film USA
MP sl. dab.
91 min.

film USA
MN do 15 r.
96 min.

FATIMA

film USA
MN do 12 r.
113 min.

SCOOB!

film USA
MP sl. dab.
94 min.

LETNÍ REBELI

film SR
MN do 7 r.
90 min.

Strhujúca historická dráma nakrútená podľa skutočných udalostí, odhaľuje príbeh detí,
ktoré sa stali svedkami zázraku. Deťom sa zjavila v portugalskej Fatime Panna Mária.
V tejto animovanej komédii už od detstva riešia Shaggy Rogers, Fred Jones,
Velma Dinkley a Daphne Blake záhady po celom svete zo Shaggyho maznáčikom
Scoobym - Doo. Na záhady nebuď sám!
Je tu nový slovenský dobrodružný film pre deti a ich rodičov. Malý Jonáš sa veľmi
teší na prázdniny u deda Bernarda, lenže netuší, aké búrlivé leto ho tam čaká.

ŠTASTIE JE KRÁSNA VEC

20.-21.-22.8.2020
Štvrtok 19.00
Piatok 19.00
Sobota 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

film ČR
MN do 15 r.
Nová česká komédia je plná situačného humoru a vypointovaných dialógov. Čenda s
99 min.
Janou to nemajú v živote jednoduché, pretože najčastejšou návštevou u nich doma je
exekútor. Lenže senzačne vyhrajú v lotérii 176 miliónov českých korún a zábava sa začína.

U HURÁ DO DŽUNGLE

film MAU
MP sl. dab.
Vydarené kúzelné animované dobrodružstvo pre celú rodinu. Najlepší kamaráti opičiak
88 min.
Munki a slonica Trunk zistia, že z ničoho nič získali schopnosť rozprávať ľudskou rečou.

23.-24.8.2020
Nedeľa 19.00
Pondelok 19.00
vstupné: 4€ a 5€

DÉMON ZATRATENIA

film USA
MN do 15 r.
95 min.

ŠARLATÁN

film ČR
MN do 12 r.
118 min.

TENET

film USA
MN do 12 r.
150 min.

CHRUMKÁČI

film USA
MP sl. dab.
105 min.

Tento horor sa ti dostane pod kožu. Tisíc rokov stará čarodejnica vyliezla zo svojej
skrýše v koreňoch stromu a má hlad. Ťažko ju spoznáte, može totiž žiť v koži niekoho
iného. A živý sa výhradne deťmi.

25.-26.8.2020
Utorok 19.00
Streda 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

Napínavá životopisná dráma inšpirovaná skutočným príbehom výnimočného
muža obdareného liečiteľskými schopnosťami.

27.-28.-29.8.a1.9.2020
Štvrtok 19.00
Piatok 19.00
Sobota 19.00
Utorok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
29.-30.-31.8.a1.9.2020
Sobota 17.00
Nedeľa 17.00
Pondelok 17.00
Utorok 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

U

30.-31.8.2020
Nedeľa 19.00
Pondelok 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

film RUS/USA

MP sl. dab.
84 min.

#FOLLOWME

7.-8.-9.-10.-11.8.2020
Piatok
17.00
Sobota 17.00
Nedeľa 17.00
Pondelok 17.00
Utorok 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
8.-9.8.2020
Sobota 19.00
Nedeľa 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
13.-14.-15.8.2020
Štvrtok 19.00
Piatok 19.00
Sobota 19.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€
16.-17.8.2020
Nedeľa 17.00
Pondelok 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

21.-22.-23.8.2020
Piatok 17.00
Sobota 17.00
Nedeľa 17.00
vstupné: zľ. 4€ a 5€

August 2020

Nový dobrodružný film režiséra Christophera Nolana prináša akčný sci-fi príbeh
zo sveta medzinárodnej špionáže.

Animovaná detská komédia plná humoru, kúziel, pesničiek a dobrej nálady.
Nepremeškajte s vašimi deťmi čarovné dobrodružstvo v každom kúsku.

LÁSKA V TOSKÁNSKU

film UK/ITA
MN do 12 r.
94 min.

Romantická komédia s vôňou Toskánska, v ktorej jednoznačne víťazí láska,
slnko, víno a špagety.

Upozornenie! Pri ﬁlmoch, ktoré majú vstupné 5€, platí zľava 1€ (t.j. 4€ vstupenka) pre deti, študentov a ZŤP.

Predpredaj

vstupeniek

zlatemoravce.info

vždy 1hod.pred predstavením v

MSKŠ.

Digitalizáciu Kina Tekov finančne podporil Audiovizuálny fond.
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