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V tomto čísle:
Dotácia na
vnútrobloky
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo mestu Zlaté
Moravce nenávratný finančný príspevok na projekt „Výstavba vnútroblokov v meste
Zlaté Moravce“ vo výške 305
206,32 eur.
Čítajte na strane 3

Župný
dom
Rovných 10-tisíc eur získalo
mesto Zlaté Moravce vo forme
nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu
určeného na zameranie skutkového stavu a architektonickú štúdiu Župného domu v Zlatých Moravciach.
Čítajte na strane 4

Ocenenie pre
kinára

Vedúci zlatomoraveckého
Kina Tekov Stanislav Ivanovič
dostal ocenenie za svoju dlhoročnú prácu pre naše mestské
kino. Cenu mu odovzdala Únia
filmových distribútorov Slovenskej republiky a Združenie
prevádzkovateľov kín.
Čítajte na strane 4

Mesiac úcty
k starším
Každý rok si v októbri pripomíname, že netreba zabúdať
na našich seniorov, máme si
ich ctiť a dať im najavo svoju
náklonnosť. V MSKŠ sa v sobotu 22. októbra 2022 uskutočnil
hudobný koncert. Venovaný
bol všetkým ľuďom, ktorých
vlasy už zdobia šediny.
Čítajte na strane 6

Komunálne a župné

voľby 2022 VÝSLEDKY
(nájdete na strane 2 a 3)
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Výsledky komunálnych volieb v Zlatých Moravciach 2022
Výsledky na post
PRIMÁTORA:
1. Dušan Husár, PaedDr., počet
hlasov 1961 SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
2. Marta Balážová, MVDr., počet
hlasov 714 Kresťanskodemokratické hnutie, ŠANCA, Demokratická
strana, SPOLU – občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana
3. Marian Grznár, Bc., počet hlasov
554 SME RODINA
4. Roman Geiszler, Ing., počet hlasov 255  nezávislý kandidát

Výsledky na post
POSLANCA:
Volebný obvod č. 1
Zvolení poslanci:
1. Marta Balážová, MVDr., Počet
hlasov 611 – 57 r., veterinárna lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie, ŠANCA, Demokratická strana,
SPOLU – občianska demokracia,
ZA ĽUDÍ, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana
2. Ivona Vicianová, PharmDr.,
JUDr.,Počet hlasov 603 – 57 r.,
farmaceutka, právnička, nezávislý
kandidát
3. Ján Fintor, Ing.,Počet hlasov
499 – 27 r., softvérový inžinier, nezávislý kandidát
4. Ľuboš Orolín, Ing.,Počet hlasov
498 – 38 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
5. Vladimír Červený, Ing.,Počet
hlasov 493 – 33 r., technicko-hospodársky pracovník, nezávislý kandidát
6. Marta Eckhardtová, Ing.,
MPH.,Počet hlasov 460 – 66 r.,
riaditeľka nemocnice, SMER – SD,
HLAS – SD, SNS
7. Milan Galaba, Mgr.,Počet hlasov
452 – 58 r., riaditeľ školy, SMER – SD,
HLAS – SD, SNS

Náhradníci:
zzMarián Kováč, Ing., 59 r.,Počet hlasov 443 prednosta MsÚ, nezávislý
kandidát
zzŠtefan Halgaš, PaedDr., 46 r., Počet
hlasov 440 riaditeľ školy, SMER – SD,
HLAS – SD, SNS
zzPavol Petrovič, PaedDr., 40 r.,Počet
hlasov 381 učiteľ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA
ZDOLA
zzIvan Debnár, Ing., 33 r., Počet hlasov
380 finančný kontrolór, Sloboda a Solidarita
zzIvana Hritzová, Bc., Mgr., 34 r., Počet hlasov 317 sociálna pracovníčka,
SMER – sociálna demokracia, HLAS
– sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzMiloš Kunský, Ing., 61 r., Počet hlasov
229 lesný inžinier, SMER – SD, HLAS
– SD, SNS
zzJozef Jakubík, 60 r., Počet hlasov
227 podnikateľ, SMER – SD, HLAS –
SD, SNS
zzPeter Porubský, Ing., 58 r., Počet hlasov
194 taxikár, REPUBLIKA
zzMikuláš Rosol, Ing., 63 r., Počet hlasov
184 chemik, dôchodca, SMER – SD,
HLAS – SD, SNS
zzPavel Kuča, 42 r., Počet hlasov 181 vedúci skladov, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
zzRomana Turčanová, 35 r., Počet hlasov
129 nezamestnaná, REPUBLIKA
Volebný obvod č. 2
Zvolení poslanci:
1. Klaudia Ivanovičová, PaedDr.,Počet hlasov 651 – 58 r., manažérka
kultúry MSKŠ, nezávislý kandidát
2. Michal Cimmermann, JUDr.,Počet hlasov 492 – 37 r., právnik, SMER
– SD HLAS – SD, SNS
3. Ivan Madola, Počet hlasov
468 –51 r., logista, SMER – SD, HLAS
– SD, SNS
4. Denisa Uhrinová, Mgr.,Počet
hlasov 423 – 43 r., riaditeľka úradu
práce, SME RODINA
5. Patrik Pavlenda, Počet hlasov 400 –40
r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

Pavel Šepták, Mgr., Počet hlasov 397 –67 r., advokát, SMER – SD,
HLAS – SD, SNS
7. Martin Kováč, JUDr.,Počet hlasov 396 – 33 r., referent, nezávislý
kandidát
8. Stanislav Ivanovič, Počet hlasov
367 – 62 r., vedúci kina, SMER – SD,
HLAS – SD, SNS
Náhradníci:
zzErika Kukučková, Mgr., 51 r., Počet hlasov 360 odborná referentka, SMER –
SD, HLAS – SD, SNS
zzMartin Raček, JUDr., 32 r., Počet hlasov 353 konateľ spoločnosti, SMER
– sociálna demokracia, HLAS – SD,
Slovenská národná strana
zzJán Kocian, 50 r., Počet hlasov 343 robotník, SMER – sociálna demokracia,
HLAS – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzIvan Debnár, Ing., 58 r., Počet hlasov
320 expert pre odhaľovanie podvodov, Sloboda a Solidarita
zzAndrea Jenisová, 40 r., Počet hlasov
296 administratívna pracovníčka,
SMER – sociálna demokracia, HLAS
– sociálna demokracia, Slovenská národná strana
zzPatrik Svetlanský, Ing., Počet hlasov
216 52 r., pracovník gastro prevádzky,
SME RODINA
zzSamuel Bielik, 22 r., Počet hlasov
205 študent, Socialisti.sk
zzMiroslav Holý, Bc., 23 r., Počet hlasov
192 študent, REPUBLIKA
zzMiroslav Gešvantner, 51 r., Počet
hlasov 174 technik, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA
ZDOLA
6.

Volebný obvod č. 3
Zvolení poslanci:
1. Anna Pacalajová, Ing.,Počet hlasov 155 – 56 r., odborná referentka,
SMER – SD, HLAS – SD, SNS
Volebný obvod č. 4
Zvolení poslanci:
1. Marek Holub, Ing., Počet hlasov
132 –41 r., vedúci reaktorového bloku, SMER – SD, HLAS – SD, SNS
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Výsledky volieb do VÚC 2022 za okres Zlaté Moravce
Novým predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja sa stal
Branislav Becík s počtom hlasov 58 765. Druhý v poradí skončil
bývalý župan Milan Belica s 46 710 hlasmi. Na treťom mieste
skončil Tibor Csenger s 35 604 hlasmi.

Zvolení poslanci za okres Zlaté Moravce
1. Marián Kéry - SMER - SD, SNS - 5 815 hlasov
2. Marta Balážová – NEKA - 4 752 hlasov
3. Milan Galaba - SMER - SD, SNS - 3 184 hlasov

Zlaté Moravce získali ďalšiu dotáciu na výstavbu
vnútroblokov
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo mestu Zlaté Moravce nenávratný
finančný príspevok na projekt „Výstavba vnútroblokov
v meste Zlaté Moravce“ vo výške 305 206,32 eur.
Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo
výške 321 269,81 eur. Spolufinancovanie bude hradené
z rozpočtu mesta Zlaté Moravce.
„Predmetom projektu sú investície do budovania prvkov
zelenej infraštruktúry v spojení s revitalizáciou otvorených verejných priestranstiev
v meste Zlaté Moravce, na
Školskej a Mojmírovej ulici, na

Robotníckej ulici a na Rovňanovej ulici,“ povedala Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia strategických činností na
Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach.

V rámci projektu sa
zrealizujú nasledovné
ulice:
Vnútroblok 01 – Školská/
Mojmírova ul. – navrhovaná
spevnená plocha bude slúžiť

pre parkovanie automobilov. Ostatná zóna bude vybavená prvkami detského
ihriska a mestským mobiliárom. Priestor oddychovej
zóny bude doplnený stojanmi na bicykle, samostatným
sedením, odpadkovými košmi, parkovým osvetlením
a výsadbou zelene.
Vnútroblok 02 – Robotnícka ul. - na tomto území sa
nachádzajú komunikačné
plochy z asfaltu, hokejbalové ihrisko tvorené betónovou plochou. Táto plocha
bude slúžiť ako hracia plocha pre basketbal a volejbal,

priestor bude doplnený
vhodným mestským mobiliárom, prvkami workoutového ihriska a výsadbou
zelene.
Vnútroblok 03 – Altánok –
Rovňanova 1-5 – mesto plánuje vybudovanie altánku
a spevnenej plochy pre napojenie na priľahlý chodník.

Vnútrobloky už
jednu dotáciu
dostali
Vyššie uvedená dotácia nie
je prvou dotáciou určenou
na revitalizáciu vnútroblokov v Zlatých Moravciach.
Vo februári tohto roku bola
našej samospráve schválená dotácia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo
výške 329 570,95 eur. Tieto
peniaze sú určené na revitalizáciu vnútroblokov na Ul.
Žitavské nábrežie, Hviezdoslavova 32-34, Hviezdoslavova 36-40 a Mojmírova 7-11.
Podľa slov Miroslavy Kováčovej sa budú oba projekty vnútroblokov realizovať
v jarných mesiacoch roku
2023.
Peter Klimant
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Mesto dostalo dotáciu na zameranie skutkového
stavu a architektonickú štúdiu Župného domu
Rovných 10-tisíc eur získalo mesto Zlaté Moravce vo
forme nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu určeného na zameranie skutkového stavu
a architektonickú štúdiu Župného domu v Zlatých Moravciach. Okrem toho samospráva dostala ďalšiu dotáciu určenú na obnovu erbu Župného domu.
Mestu Zlaté Moravce bola
poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na
rok 2022 v sume 10-tisíc eur
na podporu realizácie projektu „Zlaté Moravce, Župný dom,
Župná ul. 4,6, č. UZPF 1584/1
zameranie skutkového stavu
a architektonická štúdia“. Celkové náklady na projekt sú vo
výške 30 500 eur. Rozdiel doplatí mesto zo svojho vlastného rozpočtu.
„Zameranie skutkového stavu
objektu Župného domu a architektonická štúdia sú potrebné k vykonaniu pamiatkových

výskumov, spracovaniu projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu, realizačnej projektovej dokumentácie
a k samotnému uskutočneniu
stavebných prác na národnej kultúrnej pamiatke Župný
dom, ktorá je v nevyhovujúcom stavebno-technickom
stave a ktorú má mesto záujem
zachrániť a obnoviť z finančných prostriedkov zo zdrojov
EÚ, ŠR formou nenávratných
finančných príspevkov, dotácií a grantov,“ povedala Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia strategických činností
na Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach.

Finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Obnova erbu
Ďalšiu dotáciu na Župný dom
získalo mesto Zlaté Moravce
z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Konkrétne išlo o čiastku 2 500 eur určených na
reštaurátorské práce – Obnova
erbu na Župnom dome.

„Na základe Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Nitra je potrebné zabezpečiť tento reliéfny erb Tekovskej župy,
ktorý sa nachádza na priečelí
budovy Župného domu umelecko-remeselným spôsobom.
Reštaurovanie kamenného
erbu na župnom dome je
v hodnote 3 948,00 eur. Spolufinancovanie bude hradené
z rozpočtu mesta,“ povedala
Kováčová, podľa ktorej sa erb
bude reštaurovať v tomto období.
Peter Klimant

Vedúci Kina Tekov dostal ocenenie za svoju prácu
Vedúci zlatomoraveckého Kina Tekov Stanislav Ivanovič
dostal ocenenie za svoju dlhoročnú prácu pre naše mestské
kino. Cenu mu odovzdala Únia filmových distribútorov
Slovenskej republiky a Združenie prevádzkovateľov kín.
V dňoch 27. a 28. septembra 2022 sa v Liptovskom Jáne
uskutočnila Konferencia Únie

filmových distribútorov Slovenskej republiky a Združenia prevádzkovateľov kín.
Stretnutia sa zúčastnil aj vedúci Kina Tekov Stanislav Ivanovič, ktorého organizátori
konferencie prekvapili krásnym ocenením za dlhoročnú
prácu v oblasti prevádzkovania kín a distribúcie filmov.
„Toto ocenenie ma veľmi
prekvapilo a potešilo. Ďakujem zaň. Naozaj si to veľmi
vážim. Moju prácu sa vždy
snažím robiť na sto percent.
S naším kinom nikdy neboli problémy pri prijímaní

a odosielaní filmov. Na všetko si vždy dávam pozor. Na
Slovensku je málo vedúcich
kín, ktorí tú prácu berú tak
vážne ako ja. To si museli
všimnúť aj distribútori, ktorí
ma potešili týmto pekným
ocenením,“ povedal šéf zlatomoraveckého Kina Tekov.
Stanislav Ivanovič pracuje pre kino už takmer 50
rokov. „Začínal som ešte
ako 14-ročný chalan, predával som v kine lístky. Už
tam ma to začalo nesmierne baviť a postupne sa mi
kino stalo osudným. Mimo
dvojročnej povinnej vojenskej služby som kinu verný až
dodnes,“ vyjadril sa Ivanovič,
ktorý v kine vystriedal všetky možné pozície. „Bol som

zriadenec, upratovač, kurič
a nakoniec až vedúci kina,“
vymenoval.
Ako ďalej povedal, najkrajšie na práci kinára je podľa
jeho slov to, že ste sám sebe
pánom. „Na nikoho sa nemusíte spoliehať. Spoliehate sa
len a len na seba, aby to vždy
všetko presne fungovalo tak,
ako má.“ povedal na záver.
V Zlatých Moravciach sa filmy premietajú už viac ako
sto rokov. Aktuálne sa Kino
Tekov nachádza v budove
Mestského strediska kultúry
a športu (Kaštieľ Migazziovcov), kde sa hrajú tie najnovšie filmové kúsky takmer
každý deň.
Peter Klimant
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Advent s Musica Cordis
Už tretíkrát umelci Musica Cordis navštívia v pestrých vokálno-inštrumentálnych zoskupeniach viaceré
obce okresu Zlaté Moravce.
Pre miestnych obyvateľov
a svojich fanúšikov či milovníkov klasiky si ansámbel Musica Cordis pripravil
programy s mimoriadnou
uvážlivosťou a ohľadom na
obdobie, v ktorom sa koncerty konajú. Tento rok nás
čaká šesť nádherných Adventných koncertov zostavených z tvorby skladateľov
barokovej a slovenskej súčasnej hudby. Keďže advent
je obdobím štyroch týždňov
očakávania narodenia Ježiša
Krista, viaceré zo zaradených
diel sú inšpirované biblickými námetmi. Duchovná tematika, ako prvotná múza,
nestráca na atraktivite ani
v dnešnej hektikou poznačenej dobe a má nenahraditeľné miesto v nových
vznikajúcich dielach, o čom
svedčia do programov adventných koncertov zaradené zhudobnené Biblické

piesne (Žalmy) slovenského
skladateľa Mariána Kittnera,
či vznešená ária Komm zu
mir pre soprán, violončelo
a čembalo z pera Víťazoslava Kubičku.
Inštrumentálna časť koncertov ponúkne staré, hudobne farebné barokové sonáty pre sólovú flautu, ale aj
violončelo. Majstrami týchto
kompozícií sú Georg Philipp
Telemann a Antonio Vivaldi - vo svojej dobe a počas
svojho života miláčik publika.
Dramaturgia neobišla ani
najväčšieho z barokových
velikánov, večného inšpirátora hudobných tvorcov
skrze všetky storočia až do
dnešných čias, skladateľa
snáď najznámejšieho, a to
Johanna Sebastiana Bacha.
Hudba k adventu jednoducho patrí, povznáša ducha,
dušu, koncerty sú miestom
oddychu, načerpania síl, radosti. Stačí prísť, započúvať
sa, nechať sa očariť a možno
aj dovoliť si na chvíľu zastaviť sa a žasnúť nad krásou

adventu či hudby s ním súvisiacej.
Podrobnosti a potrebné informácie o pripravovaných koncertoch sú

uvedené na plagáte alebo
aj na www.musicacordis.sk.

Mgr. art. Ľubica Podolská

Dobrá správa pre všetkých urologických pacientov

Ako všetci dobre vieme,
situácia v zdravotníctve je kritická. Starí lekári odchádzajú
do dôchodku, alebo vymierajú. Mladí, po absolvovaní vysokej školy a potrebnej

praxe, odchádzajú za lepšími
podmienkami do zahraničia.
Mnohokrát uvoľnené miesta v ambulanciách nemá kto
z našich lekárov obsadiť a ambulancie sa zatvárajú, alebo

ordinačná doba v nich sa skracuje. Aj u nás do tohto scenáru
zapadlo niekoľko ambulancií.
Príkladom sú reumatologická ambulancia, diabetologická, geriatrická, infektologická,
pľúcna, ale aj jedna z interných ambulancií.
Svetlou výnimkou v tejto
situácii je urologická ambulancia. Po prechodnom
skrátení pracovnej doby počas predošlých dvoch rokov
sa našiel mladý a skúsený
lekár z iného regiónu, ktorý
je ochotný postupne prevziať povinnosti predošlého

urológa. MUDr. Borák začal
pracovať v spomínanej ambulancii od 1. októbra 2022 a rozšíril tým počet ordinačných
dní ambulancie na každý pracovný deň v týždni. Doterajší
lekár MUDr. Starovecký ostáva
po novom pracovať v ambulancii len 1 deň v týždni, a tak
pacienti dostávajú možnosť
voľby. Z uvedeného vidíme, že
situácii sa dá pomôcť niekedy
cielene, ale niekedy, keď k cielenému zlepšeniu pomôcť nevieme, k riešeniu prispeje aj
náhoda.
Redakcia
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Mesiac úcty k starším v Zlatých Moravciach
Október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Každý
rok si v tomto čase pripomíname, že netreba zabúdať na
našich seniorov, máme si ich ctiť a dať im najavo svoju
náklonnosť. V divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu sa v sobotu 22. októbra 2022 uskutočnil
hudobný koncert. Venovaný bol všetkým ľuďom, ktorých
vlasy už zdobia šediny.
Program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovalo pre našich seniorov
mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom
kultúry a športu (MSKŠ). Diváci
si mohli pozrieť vystúpenie Ľudovíta Kašubu a Martiny Kreibich. Moderátorkou podujatia bola Tatiana Kováčová.
Koncert začal o 16.00 hodine.

Vstup bol pre všetkých zdarma.
Ešte pred tým, ako sa na pódiu predviedli pozvaní hudobníci, sa pred mikrofón postavil
primátor Dušan Husár, ktorý
srdečne privítal všetkých seniorov. Vo svojom príhovore
im poprial pekný hudobný zážitok. Taktiež im poprial veľa
zdravia a radosti zo života.

„Nech je jeseň vášho života
farebná a plná radosti z vašich detí, vnúčat i pravnúčat,“
povedal.

Jubilanti
V ten istý deň sa v obradnej
sále MSKŠ uskutočnilo tradičné stretnutie s jubilantmi
– seniormi, ktorí sa v tomto
roku dožili životného jubilea
– 80, 85, 90, 95 a 100 rokov.
Pozvaných bolo až 136 seniorov. Pre tento vysoký počet sa
slávnosť musela konať na dvakrát. Prvýkrát o 14.00 hodine,
a potom o 15.00 hodine.
Jubilanti si z rúk primátora Dušana Husára a mestskej

poslankyne Marty Eckhardtovej prevzali malú pozornosť
k ich sviatku. Súčasťou programu bolo hudobné vystúpenie
pedagógov Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach. Moderátorkou slávnosti
bola aj tu Tatiana Kováčová.
Mesiac október bol vyhlásený za Mesiac úcty k starším
v decembri roku 1990 Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov.
Odvtedy si pravidelne počas
tohto obdobia pripomíname
úctu k skôr narodeným nielen
na Slovensku, ale po celom
svete.
Peter Klimant
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Slávnostná akadémia pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším
Vo štvrtok 20. októbra 2022 sa v Divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach
uskutočnila Slávnostná akadémia pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Organizátorom podujatia bola Okresná
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Zlaté Moravce.
Nielen mesto Zlaté Moravce
zorganizovalo tento rok hudobný koncert pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Slávnostnú akadémiu na pôde
nášho mesta pripravila aj
Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska Zlaté
Moravce. Záštitu nad akciou
prevzal poslanec NR SR Marián Kéry a primátor Zlatých
Moraviec Dušan Husár.
Podujatie začalo o 14.00 hodine. Zúčastnili sa ho viacerí
pozvaní hostia, ako napríklad
poslanec NR SR Marián Kéry,
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica,
poslanci župy Marta Balážová a Milan Galaba, primátor

Zlatých Moraviec Dušan Husár a viacero starostov z okolitých obcí.
V úvode podujatia vystúpil
Folklórny súbor zo Sľažian. Po
tomto vystúpení prišli na rad
slávnostné príhovory pozvaných hostí. Divákom sa prihovoril Marián Kéry, Milan Belica,
Dušan Husár i Marta Eckhardtová – predsedníčka Okresnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Zlaté Moravce.
Všetci rečníci popriali seniorom všetko dobré k Mesiacu úcty k starším. Zhodli sa
v tom, že to najdôležitejšie, čo
môžu priať, je práve zdravie.
„Želám vám nielen v mesiaci
októbri, ale počas celého roka,

aby sme sa my mladší správali
k vám tak, ako sa patrí – s úctou, slušnosťou a vďakou,“ povedal poslanec NR SR Marián
Kéry. „Želám vám všetkým,
aby dni vášho života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou a láskou,“ popriala
seniorom Marta Eckhardtová.
Po príhovoroch boli udelené plakety a ďakovné listy
pre vybraných členov Jednoty dôchodcov Slovenska a pre
ľudí, ktorí aktívne pomáhajú

Jednote dôchodcov.
Pripravený bol ďalej kultúrny
program. Vystúpili pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach.
Moderátorkou podujatia bola
Tatiana Kováčová. Na záver bol
každý senior obdarovaný malou pozornosťou a nechýbala
i menšia recepcia.

Peter Klimant

Úcta  k starším v Prílepoch
,,Milé staré mamy, starí otcovia, babky i dedkovia, milí
jubilanti, vážení a ctení hostia. Prajeme vám príjemný
a ničím nerušený slávnostný deň!
Písal sa december rok
1990, keď v OSN bol vyhlásený mesiac október za Mesiac
úcty k starším. Už dlhé roky
sa stretávame v prílepskom
Kultúrnom dome, aby sme
prejavili vďaku seniorom,
vzdali úctu vašim šedinám,
láskavému srdcu a pracovitým rukám, veď staroba - nie
je choroba. Zároveň chceme pogratulovať pozvaným
jubilantom k ich významnému životnému jubileu.“
Tieto úvodné slová zazneli
z úst moderátorky Dáše Kunkelovej v nedeľu 16.októbra
2022 v Prílepoch. Nasledoval

príhovor primátora mesta
Zlaté Moravce pána Dušana Husára, ktorý poukázal
na výnimočnosť seniorov
v našich rodinách ako aj na
nasledujúce obdobie venované Pamiatke našich zosnulých. Jubilantom poprial
dlhý život a spolu s viceprimátorom Marekom Holubom rozdali upomienkové
darčeky a každému v Kultúrnom dome bol venovaný
kvietok.
Dojímavé slová a pár skvelých nôt predviedol domáci Spevácky súbor KOLOVRÁTOK, ktorý inicioval

a usporiadal peknú oslavu. Počas nej bolo pripravené občerstvenie členmi
súboru. Ďalšiu pomyselnú
kytičku v podobe piesní
odovzdal fantastický harmonikár p. Janko Ďurech,
spolu so spevom Dáše Kunkelovej.
V závere odznel krátky veršík:

Nech vás slniečko hreje v jeseni života,
nech nikdy nevymizne vaša
láska a dobrota.
Radujte sa s nami, že v pokoji
tu nažívate
a krásne chvíle života prežívate.
J. Vencel
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Zlatomoravčanka Lucia Ďuračová vydala svoju
prvú knihu
Novinka na knižnom trhu. Lucia Ďuračová, pochádzajúca zo Zlatých Moraviec, vydala svoju knižnú prvotinu
pod názvom A opäť vstanem!
Ako hovorí samotná autorka, ide o prvú slovenskú
inšpiratívnu literatúru odporúčanú klinickými psychológmi. „Na 224 stranách môže
človek nájsť svoj balzam na
dušu. Podľa odborníkov je
táto knižka akýmsi domácim
terapeutickým prostriedkom
a dokáže vliať ľuďom do žíl nádej na krajšie zajtrajšky, a to, že
sa nemajú vzdávať, nech už
prechádzajú čímkoľvek. Zároveň obsahuje nádherné maľby, ktoré sa nesú celou knihou
a majú obrovskú symboliku
znovuzrodenia sa z popola,“
povedala autorka.
O čom je kniha? Podľa Lucie
je o každom z nás. „Je napísaná tak, že človek nadobúda pri
jej čítaní pocit, že ju napísal on
sám,“ vraví Lucia, ktorú inšpiroval pri písaní knihy vraj sám
život. Píše o smútku, o zlyhaní,
o duševnom zdraví, o tom, že

nie je všetko len krásne, ale život vie byť aj krutý. Podľa nej
aj to je na ňom tak úchvatné. „Aj keď nás občas žiť bolí.
Pretože, náš život je ako krivka EKG. Raz sme hore, potom
zasa dolu a je to tak v poriadku.“
Knihu A opäť vstanem! odporúčajú odborníci z rôznych
kútov Slovenska. Prečítala si ju
a podporuje ju aj psychiatrička zo Zlatých Moraviec Marta
Pavlíková. O knihe sa vyjadrila
takto: „Žijeme uponáhľaným
životom. Niekedy sa zdá, že sa
z toho kolotoča nedá vystúpiť.
Táto kniha má potenciál stať
sa našou oázou pokoja. Je nenásilná, múdra a každý si v nej
môže nájsť vlastnú inšpiráciu
a povzbudenie. Niekedy nám
aj jediná myšlienka, veta alebo
povzbudzujúce slovo môžu
pomôcť vysporiadať sa s prekážkami a prežiť kvalitnejší

a krajší život. V tejto knihe je
takýchto viet mnoho. Knihu
vrelo odporúčam.“
Lucia Ďuračová má podľa jej
slov v hlave už minimálne ďalšie dve knihy. Čas ukáže, kedy
uzrú svetlo sveta. Lucia sa živí
ako profesionálny copywriter.
Tvorí texty so silnou dávkou

emócií a snaží sa, aby firmy
dokázali zviditeľniť svoje služby a produkty cez ich firemný
príbeh a skutočnú hodnotu.
Písaním sa živí už viac ako 22
rokov.

Peter Klimant

Večer s astronómiou v Zlatých Moravciach
Nočné pozorovanie oblohy s ďalekohľadmi a odbornú
prednášku sme mohli zažiť v Zlatých Moravciach v stredu 5. októbra 2022.
Krajské osvetové stredisko v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Mestským strediskom

kultúry a športu Zlaté Moravce
a Miestnou organizáciou Slovenského zväzu astronómov
v Nitre zorganizovali Večer

s astronómiou v Zlatých Moravciach.
Podujatie sa konalo v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach vo večerných hodinách.
Pripravená bola prednáška Jesenné a cirkumpolárne súhvezdia a ich objekty a aktuálne pozorovateľné planéty. Okrem
toho mohli návštevníci absolvovať individuálne astro-poradenstvo a pre deti bola pripravená astro-tvorivá dielňa.
Hneď po zotmení, súbežne
s prednáškou, prebiehalo pozorovanie nočnej oblohy. Na
balkóne Kaštieľa Migazziovcov

a na nádvorí kaštieľa boli
umiestnené tri výkonné ďalekohľady. „Pre čiastočne oblačnú oblohu sme mohli pozorovať hlavne Mesiac. Okrem
neho sme pozorovali aj Saturn
a Jupiter. Na pozorovanie sme
použili normálne hvezdárske
ďalekohľady šošovkové a zrkadlové,“ povedal nitriansky
astronóm Juraj Pecháč. Na svoje si prišli hlavne tí najmenší,
ktorým sa podujatie podľa slov
astronóma veľmi páčilo. Vstup
bol pre všetkých zadarmo.

Peter Klimant
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Farby života Yaroslava Yasenieva
„Umenie je príležitosť vidieť svet jedinečne. Moja maľba vás zavedie do jedinečného sveta, ktorý vidím.“
V historických priestoroch
Mestského strediska kultúry
a športu Migazziho kaštieľa
v Zlatých Moravciach sa uskutočnila v piatok 14. októbra
2022 vernisáž výstavy obrazov ukrajinských výtvarných
umelcov Yaroslava Yasenieva,
manželky Veroniky a sestry Yelyzavety pod názvom Farby
života.
Vernisáž výstavy obohatili
svojím hudobným umením
žiaci ZUŠ zo Zlatých Moraviec,
klavír (Tomáš Laštík) a gitara
(Ján Dodok). Moderátorka
podujatia Tatiana Kováčová
privítala vzácnych hostí, primátora mesta PaedDr. Dušana
Husára, kurátora výstavy Mgr.
Jána Huňadyho PhD., poslankyňu MsZ PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú, prednostu MsÚ Ing.
Mariána Kováča a povereného
riaditeľa MSKŠ Ivana Horváta.
Zlaté Moravce vo výtvarnej tvorbe Yaroslava Yasenieva.
Primátor mesta Dušan Husár vo svojom príhovore poďakoval za sprostredkovanie
výstavy Ing. Cyrilovi Šabovi
a mladým výtvarníkom za
umelecký zážitok z nádhernej
atmosféry jesennej prírody.

Súčasne poprial mladej rodine príjemný pobyt na Slovensku, veľa šťastia a tvorivých
úspechov. Pri tejto významnej
udalosti odovzdal Yaroslavovi spomienkový dar a knižnú
publikáciu Čarovné Zlaté Moravce a okolie.
Yaroslav Yaseniev s rodinou sa venuje v súčasnosti
umeniu v Mojmírovciach,
kde ho zavial osud pred
vojnovým konfliktom na
Ukrajine.
Kurátor výstavy Ján Huňady vyzdvihol tvorivý elán
mladých ľudí, ktorí napriek
karanténe a vojne neustále tvoria a porozprával o ich
zaujímavom výtvarnom živote. Maliarka a scénografka Veronika sa venuje svojim
ženským jemnocitom impozantnou farebnosťou zátišiam
v celej jej škále rozmanitostí.
Mladá študentka Yelyzaveta
je absolventkou Kyjevskej národnej univerzity Tarasa Ševčenka a v súčasnosti študuje na akadémii maľbu krajiny
a tvorí ateliérové portréty. Výtvarné diela Yaroslava sú známe nielen na Slovensku, ale
aj v mnohých galériách sveta, ako napríklad v Číne, USA,
vo Francúzsku, Nemecku,

Veľkej Británii, Holandsku
a Švajčiarsku. Tak ako Veronika študoval na Fakulte umeleckej tvorby a Kyjevskej národnej univerzite. Autor sa
rád inšpiruje spomienkami
na cestovanie po exotických
krajinách, rôznymi prírodnými destináciami, architektúrou miest a pouličným mestským životom, ktoré pretavuje
do svojich veľkoformátových
akrylových obrazov. Vo svojej
realistickej expresívnej tvorbe
uprednostňuje jedinečný štýl
minimálneho zobrazenia detailov presýtený farebnosťou
pre rozvoj fantázie.
Mladej umeleckej rodine zaželal skorý návrat
domov do slobodnej vlasti s nádejou, že sa niekedy opäť stretneme s ich
zaujímavou a jedinečnou
tvorbou.

Súčasťou otvorenia výstavy bolo aj zlosovanie
tomboly, ktorej výhrou bol
obraz autora výstavy pod
názvom Jeseň. Šťastie sa
usmialo na organizátorku výstavy a programovú
manažérku MSKŠ Klaudiu
Ivanovičovú. Za sprostredkovanie výstavy v Zlatých
Moravciach, ktorá obohatila aj Kultúrne leto v Topoľčiankach, sa autor výstavy
ešte raz poďakoval pánovi
Cyrilovi Šabovi.
Výstavu podporilo Mesto
Zlaté Moravce, Mestské
stredisko kultúry a športu
a Mojmírovce. Výstava obrazov Farby života potrvá do
4. novembra 2022.

Anton Kaiser
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Autosalón Nitra 2022
Dňa 14. októbra 2022 sa žiaci Strednej odbornej školy
polytechnickej odboru autoopravár, technika a prevádzka dopravy a dopravná prevádzka zúčastnili exkurzie
Autosalón Nitra 2022.
Výstava Autosalón Autoshow
sa konala vo viacerých pavilónoch. V pavilóne C bola umiestnená stála expozícia Programu
rozvoja vidieka.
Študenti mohli obdivovať vozidlá rôznych značiek ako napríklad MERCEDES, JAGUÁR LAND
ROVER, KIA, HONDA, SUZUKI,
VOLVO, DONGFENG, SSANGYONG... a taktiež jedinečný
slovenský startup – malé mestské vozidlo Patak Rodster.

Veteránom patrili na výstave dva pavilóny – v pavilóne
A mohli študenti obdivovať
americkú klasiku a v pavilóne F
veterány, motorky. Priestor v pavilóne F dostali aj RC modely,
ktoré zaujali aj našich študentov.
Na svoje si určite prišli všetci
milovníci upravených áut a autodoplnkov, ktorým bol venovaný pavilón B.
Pohľad do budúcnosti motorizmu ponúkla Strojnícka

fakulta TUKE, ktorá predstavila prvý slovenský vodíkový
superšport MH2, nízkotlakový
vodíkový autobus RH2 a vodíkovú trojkolku. Technická fakulta
SPU v Nitre predviedla návštevníkom štvorkolku na odoberanie vzoriek z podložia, vozidlo
s diagnostikou BOSH.

STUBA GREEN TEAM predviedla monopost Formula Student a monopost autonómnej
divízie spolu s ďalšími zaujímavými technológiami.
Z autosalónu sme sa plní zážitkov vrátili do školy a už teraz sa
tešíme na ďalší autosalón.
Ing. Marianna Nipčová

Odborná stáž žiakov z Gymnázia a Strednej
odbornej školy Podbořany v Českej republike
Dňa 9. októbra 2022 sme
v Strednej odbornej škole
polytechnickej privítali skupinu
ôsmich študentov spolu s triednym učiteľom Mgr. Romanom
Kocinom z Českej republiky na
odbornú stáž v rámci projektu
Erasmus +.
Odbornej stáže sa zúčastnilo
6 chlapcov a 2 dievčatá z odboru autoopravár a opravár
poľnohospodárskych strojov.
Stáž absolvovali v servisoch
MPS servis Zlaté Moravce v zastúpení p. Molnárom a v servisoch Agrotec Slovensko s. r. o.
Pohranice v zastúpení p. Jakubom Frunim, vedúci servisu

a Agri CS Slovakia s. r. o. Nitra
v zastúpení Ing. Michalom Snovákom, vedúci servisu. Automechanici v Agrotecu Slovensko s.
r. o. Pohranice a MPS – Servise
Zlaté Moravce realizovali celkové kontroly osobných a nákladných automobilov, vrátane výmeny olejov, kabinového
filtra a kontroly nemrznúcich
zmesí refraktometrom. Ďalej
spolupracovali na výmene zlomeného rámu dodávky, osadzovaní motora na nový rám,
menili silenbloky a demontovali časti kabíny, vykonali montáž novej kabíny vrátane predného skla a montáž airbagov.

Diagnostikovali pomocou autodiagnostiky chyby na opravovaných vozidlách a v rámci
tejto činnosti kontrolovali tlaky
motorov a hľadali príčiny nedostatočného tlaku v nich. V Agri
CS Slovakia s. r. o. Nitra opravári poľnohospodárskych strojov
pripravovali nový traktor na
odovzdanie majiteľovi. Dovybavovali ho ďalším hydraulickým okruhom pre pripojenie
ďalšieho zariadenia, motorovou brzdou a na záver uskutočnili kontrolu výkonu traktoru na
dynamo-brzde. V priebehu činnosti sa mohli zúčastniť opravy rozmetadla v teréne. Počas
nasledujúcich dní demontovali
chladič traktora a montovali na
traktor prednú vývodovú hriadeľ, rozoberali traktor Quadtrac
a pripravovali ho na demontáž
motora a následnú opravu
a opätovnú montáž.
V popoludňajších hodinách
sme pre študentov mali pripravené rôzne aktivity zamerané
na spoznávanie nášho kraja

a krás Slovenska. V okolí sme
navštívili Národný žrebčín Topoľčianky, Zubriu oboru Lovce, hrad Hrušov a Pstruhový raj.
Zavítali sme do Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, do hlavného mesta Bratislavy, Bojníc, kde
sme sa oboznámili s históriou
jednotlivých miest.
Počas pobytu mali študenti
možnosť relaxovať v ThermalPark Nitrava v Poľnom Kesove
a v Podhájskej.
V sobotu 22. októbra 2022
sme na spoločnom mítingu
zhodnotili celú stáž a rozlúčili sa, pretože našich priateľov
čakala ešte dlhá cesta domov.
Veríme, že stáž splnila svoj
účel a študenti boli spokojní
a odniesli si samé pekné zážitky zo Slovenska.
Ing. Marcela Kováčová,
koordinátor projektu,
zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Richard Herda,
sprevádzajúci odborný
učiteľ
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ERASMUS+ na Gymnáziu Janka Kráľa
Vedenie Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
podporuje osobnostný rast svojich pedagogických zamestnancov prostredníctvom mobilít v rámci medzinárodného programu Erasmus+.
Po vypracovaní a schválení nášho projektu národnou
agentúrou SAAIC v oblasti
krátkodobých projektov mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore školského vzdelávania pod názvom Učíme
sa navzájom byť aktívni, zdraví a šťastní sme získali možnosť poskytnúť záujemcom
o vzdelávanie štruktúrované
kurzy a možnosť hospitácie
hodín v zahraničí pod názvom
job shadowing.
Prvá mobilita sa uskutočnila začiatkom prázdnin
v slnečnom Španielsku. Bola
zameraná na zdravý životný
štýl a pohybové aktivity vo
vonkajšom prostredí. Zúčastnili sa jej vyučujúca telesnej
a športovej výchovy Mgr. Ľ.
Minárová a vyučujúca anglického jazyka Mgr. I. Šovčíková,
ktoré spoločne prežili krásne
chvíle na pobreží, objavovali španielske kultúrne dedičstvo a výbornú prímorskú
kuchyňu.
Druhá mobilita zaviedla Mgr. M. Hodošiho do nemeckého Essenu, kde sa

stretol s účastníkmi známymi
už z vlaňajšej mobility. Jeho
hlavným cieľom bolo:
zzpozorovanie učiteľskej praxe na hodinách anglického jazyka, telesnej výchovy
a histórie za účelom „odpozorovania“ a následného implantovania dobrých
techník a metód vyučovania (aj digitálnych) do našej
školskej praxe,
zzzviditeľnenie Slovenska
a našej školy medzi miestnymi študentmi a personálom za účelom prezentovania našich kvalít
(kultúrne a historické pamiatky a špecifiká Slovenska a nášho regiónu),
zzinterkultúrna v ýme na - čiže obohatenie sa
navzájom - sledovanie
miestnych zvyklostí či už
v školskom prostredí, ale
aj mimo neho a porovnávanie tradičných zvyklostí
s cieľom rozšíriť si tak obzory, pochopiť iné kultúry
a búrať predsudky,
zzstretnutia s učiteľmi a koor
dinátormi programu

Erasmus+ aj z iných škôl
v okolí (resp. aj z Holandska) za účelom budovania
medzinárodných kapacít
s možnosťou budúcej kooperácie v rámci európskych projektov.
Dejiskom tretej mobility
bolo opäť hlavné mesto Kréty,
Heraklion. Tu sa naša externá vyučujúca chémie PaedDr.
H. Šabíková, PhD. zúčastnila
vzdelávacieho kurzu CLIL: Innovation & Effectiveness in Teaching. Cieľom „vyučovacích
hodín“ bolo zdokonaliť sa vo
vytváraní digitálnych vzdelávacích materiálov pre matematiku a chémiu v anglickom
jazyku s využitím softvérov
ako Canva, Genia.ly, Bookcreator, Adobe, či OBSstudio. Výsledkom týchto vzdelávacích
aktivít bolo nadobudnutie

zručností v tvorbe interaktívnych obrázkov, videí, myšlienkových máp, komiksov, e-kníh
či digitálnych hier.
Štvrtá mobilita umožnila
Mgr. V. Mihalkovej a RNDr. R.
Kunovej, PhD. vďaka týždennému štruktúrovanému kurzu s názvom „Digitálne média
v interkultúrnych projektoch
– manažment a zosieťovanie“
nazrieť do iného kúta sveta,
tentokrát do najjužnejšieho
regiónu Portugalska, Algarve
na Pyrenejskom polostrove.
Riaditeľka školy spolu s koordinátorkou programu Erasmus+
na kurze prezentovali aktivity
našej školy, rozvíjali vzájomné interkultúrne spoznávanie
sa s cieľom vyhľadať partnerov pre nasledujúce projekty,
najmä pre krátkodobé, no i dlhodobé mobility žiakov, hospitácie učiteľov a prizvanie expertov z praxe na našu školu.
Program Erasmus+ absolútne naplnil očakávania učiteľov
v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a spolupráce. Počas nich sme získali jazykové,
odborné a digitálne zručnosti,
cestovateľské skúsenosti, nových priateľov a veľa vzrušujúcich zážitkov.
Ďakujeme Erasmus+!

GJK
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Gymnázium Janka Kráľa sa vydalo “Po stopách
Janka Kráľa”
Dňa 25. októbra 2022 usporiadalo Gymnázium Janka
Kráľa s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja
podujatie pod názvom Po stopách Janka Kráľa v zlatomoravskom regióne.
Projekt má charakter rovesníckeho vzdelávania a jeho
cieľom je zvýšiť povedomie
o živote a tvorbe Janka Kráľa a osobnostiach nášho regiónu.
Hlavnými aktérmi programu boli žiaci druhého ročníka, ktorí prostredníctvom prezentácie žiakom a prítomným
najskôr priblížili život a dielo
jedného z najrevolučnejších
štúrovských básnikov, a potom predniesli úryvky z jeho
poézie.
Druhá časť programu bola
venovaná ďalším významným osobnostiam, ktoré sú

späté so zlatomoravským regiónom a osobitne s Gymnáziom J. Kráľa. Spomedzi mnohých úspešných osobností
v tomto pásme odzneli informácie zo života a tvorby J. Tužinského, P. Zvona či M. Piusa.
Aj v tomto prípade študenti
prejavili svoj talent na umelecký prednes a ujali sa slova, aby
prezentovali aspoň krátku časť
z diela spomínaných autorov.
Slávnostnú atmosféru celému
programu dodával hudobný
sprievod v podaní študentov,
ktorí zahrali na akordeóne
a elektrickej i akustickej gitare.
Literárno-hudobné

dopoludnie zavŕšila aktivita,
ktorá dala možnosť prejaviť
umelecký talent aj žiakom
v hľadisku. Do rúk dostali perá
a ich úlohou bolo v časovom
limite vytvoriť báseň s využitím zadaných slov. S potešením sme zistili, že v našom
gymnáziu o talenty rôzneho
charakteru nie je núdza!
Hoci bol projekt primárne určený pre žiakov prvého

a druhého ročníka, sme veľmi
radi, že naše pozvanie prijala aj
programová manažérka MsKŠ
PaedDr. Klaudia Ivanovičová
a členky Jednoty dôchodcov.
Veríme, že sme nielen naplnili ciele nášho projektu, ale že
sme vďaka húževnatosti našich študentov potešili nejednu umeleckú dušu.
Mgr. Tatiana Poliaková

Koncert troch umeleckých škôl – Sierpc, Hulín a Zlaté Moravce
v Sierpci v Poľsku pri príležitosti 40. výročia PSM v Sierpci
Milí naši priatelia, dovoľte
mi, aby som sa s vami podelila o krásny zážitok, ktorý sme
mali možnosť zažiť v posledné
septembrové dni.
ZUŠ Zlaté Moravce má už dlhoročnú družbu s umeleckými školami v Hulíne v Českej
republike a v Sierpci v Poľsku.
Posledné septembrové dni

sme prijali pozvanie Panstvovej školy muzičnej v Sierpci,
aby sme spoločným koncertom oslávili 40. výročie od jej
založenia.
Celá naša cesta sa niesla
umením. Navštívili sme nádhernú Varšavu s jej prekrásnym kultúrnym dedičstvom.
Náš pobyt bol korunovaný

spoločným koncertom, kde
úspešne vystúpili naši žiaci a pedagógovia spolu so
žiakmi a pedagógmi z Hulína
a Sierpca.
Z našich žiakov nás na zahraničnej pôde reprezentovali Ján Dodok (gitara), Adela
Kramároch (klavír), Peter Komár (trúbka), Stela Páleníková (spev). Všetkým našim žiakom z celého srdca ďakujem
za skvelú reprezentáciu našej
školy a mesta Zlaté Moravce
a verím, že si odniesli so sebou
nezabudnuteľné zážitky.
Srdečná vďaka patrí pani
riaditeľke školy v Sierpci pani
Barbare Bonkowskej za pozvanie byť súčasťou osláv ich PŠM
v Sierpci. Bolo nám veľkým
potešením môcť s vami byť,

bratia, priatelia a tvoriť spolu
s vami našu spoločnú históriu
spolu s našimi drahými priateľmi z Hulína.
Veľmi pekne by som sa
chcela poďakovať aj Mestu
Zlaté Moravce a primátorovi
mesta PaedDr. Dušanovi Husárovi za finančnú podporu
a darčekové predmety mesta
Zlaté Moravce.
Som šťastná, že spolupráca
škôl, ktorých spojilo umenie
aj naďalej pokračuje a ja môžem pokračovať v tejto krásnej
tradícii.

Mgr.Zuzana Molnárová
DiS.art.
riaditeľka ZUŠ Zlaté Moravce
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Deň jablka na Základnej škole Robotnícka
Vedeli ste, že aj jablko má svoj sviatok? Pripomíname si
ho každoročne 21. októbra, kedy oslavujeme Deň jablka.
Jablko patrí k najzdravším
a zároveň najrozšírenejším
druhom ovocia. Hoci neobsahuje veľa vitamínu C, skrýva
sa v ňom množstvo vlákniny
aj dôležitých antioxidantov.
Jedno jablko denne pôsobí
na náš organizmus ako „domáci lekár“ - je to univerzálny
liek pri rôznych zdravotných
ťažkostiach.
Za pravlasť jablka sa považuje oblasť juhozápadnej Číny.
Jabloň je údajne najstarší
ovocný strom na svete.
Na Slovensku ju možno nájsť
takmer v každej záhrade.
Trvá približne štyri až päť rokov, kým po vysadení malého
stromčeka začne jabloň rodiť.
Úrodu z jablone potom
možno zberať až sto rokov.
Na svete dnes vraj existuje
minimálne sedemtisíc odrôd
jabĺk. Ak by ste chceli každý

deň vyskúšať iný druh, mohli
by ste si na nich pochutnávať
viac ako19 rokov.

Čím sú jablká
zaujímavé?
zzZlepšujú pamäť.
zzZaženú smäd.
zzPomáhajú pri chudnutí.
zzJedno jablko večer pomôže pri nespavosti.
zzJablká obsahujú zo všetkého ovocia najviac pektínu, vlákniny podporujúcej
vylučovanie toxínov z tela.
Najviac ho má pritom šupka.
zzV očistených jablkách zostane len polovica vlákniny, vitamínu C aj železa
v porovnaní s neočistenými.
zzNiektoré druhy jabĺk si vytvárajú na šupke aj prirodzenú tukovú vrstvu na

ochranu pred hmyzom.
zzPred jedením si jablká dôkladne umyte čistou vodou!
zzNaši predkovia si uchovávali jablká na zimu najstarším spôsobom konzervácie – sušením. Sušením
sa v nich zachováva veľká
časť minerálov aj vitamínov. Nazývali ich krížalky.
Sú veľmi chutné.
V našej škole sme si Deň
jablka pripomenuli aktivitami,
ktoré si žiaci s paniami učiteľkami pripravili. Na hodinách

žiaci maľovali, vytvárali básne a učili sa o jablku. Pochutili si na jabĺčkových dobrotách, ktoré im pripravili naše
šikovné deviatačky s paniami
učiteľkami. Starší žiaci vymýšľali na hodinách slovenčiny básne, rozprávky a piesne
o jablku. Mladší priniesli zasa
na výstavu jabĺčka zo svojich
záhrad.

i staré mamy. Spoločne s rodičmi a s paniami učiteľkami
vydlabávali a vyrezávali strašidelné tekvice, niektoré vyzdobili aj maľovaním. Využili
aj techniku maľovania na pohári a na výkrese a strihanie
a lepenie tekvice z farebného

papiera. Popri zdobení tekvíc
sme mali pripravené aj drobné občerstvenie, za čo ďakujeme aj rodičom. Atmosféra
bola naozaj skvelá. Zábava nemala konca kraja, nechýbala
dobrá hudba a tanec. Všetky
pestrofarebné veselé výtvory
sme vystavili na chodbe našej
školy. Na záver deti dostali sladké odmeny. To, ako sa
nám akcia podarila, prezradili
rozžiarené očká detí a úsmevy
na tvárach všetkých zúčastnených.		

Mgr. Katarína Gutmanová,
ZŠ, Robotnícka 25,
Zlaté Moravce

Tekvičková párty
Štvrtok 13. október 2022
sa trochu líšil od iných všedných dní v našej Základnej
škole na Robotníckej ulici 25
v Zlatých Moravciach. Žiaci prvého stupňa sa nevedeli
dočkať prvého zvonenia, lebo
nás čakala v školskej jedálni

„Tekvičková párty“. Učitelia
a vychovávateľky pripravili pre
žiakov, rodičov a pre všetky
zvedavé detičky zábavu s jesennými plodmi. V tento deň
prišli na pomoc svojim deťom pri vykrajovaní a zdobení
tekvičiek ich mamičky, ockovia

Mgr. Ľubica Hrinková,
ZŠ, Robotnícka 25,
Zlaté Moravce
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Svetový deň zdravej výživy s našimi šiestakmi
v ZŠ Mojmírova
Svetový deň zdravej výživy sa oslavuje na celom svete
16.októbra. Je to spoločná akcia v 150 krajinách sveta
a práve to robí Svetový deň zdravej výživy jedným z najslávnejších dní v kalendári OSN. Stovky podujatí a osvetových aktivít spájajú vlády, podniky, organizácie občianskej spoločnosti, médiá, verejnosť, dokonca aj mládež.
Podporujú celosvetové povedomie a činnosť pre tých,
ktorí trpia hladom a vyjadrujú potrebu zabezpečiť
zdravú výživu pre všetkých,
pričom nikoho nenechávajú nepovšimnutého. To bola
aj téma tohtoročného dňa
výživy – „LEAVE NO ONE
BEHIND“, „Nenechať nikoho
za sebou“. Prečo tento deň
pripomínať našim žiakom?
No možno práve preto, aby
sme im zdôraznili, aká dôležitá je zdravá výživa, a že
nie všetci vo svete sa k nej
dostanú.
Pripravili sme preto pre
žiakov aktivity. Na hodinách
biológie sme si v rámci učiva o ovocí a zelenine urobili
so šiestakmi v triedach malú
výstavku plodov. Objavila sa
tu rôzna zelenina a ovocie,

ktoré dopestovali rodičia,
starí rodičia v záhradkách,
za čo im ďakujeme. Na ovocí si žiaci dokonca hneď na
hodine (trochu netradične)
aj pochutili. V prezentácii
sme si ukázali a vysvetlili zásady zdravého stravovania,
dôležitosť pestrej stravy, význam vitamínov, minerálov
a množstvo ďalších zaujímavých informácií. Žiaci si potom vybrali svoje obľúbené
ovocie alebo zeleninu a pripravili tvarovo naozaj zaujímavý projekt. Svojim spolužiakom porozprávali napr.
o jablku, maline, jahode,
citróne, hrachu, hrozne ....,
ale dokonca aj o ananáse
a dračom ovocí (pitahaya).
Žiaci sa zabavili a zasúťažili si na ovocno – zeleninovom puzzle. Víťazná skupina

(dievčatá zo 6.c) poskladala
všetky druhy ovocia a zeleniny a bude na ďalšej hodine biológie ušetrená od
skúšania. No, kto by nesúťažil s takou výhrou?! Ešte zábavnejšie bolo hádanie ovocia a zeleniny so zaviazanými
očami iba podľa chutí. Dve
rovnako pripravené misky
s kúskami ovocia a zeleniny čakali na „ochutnávačov“
v 6.a. triede. Pri jablku, slivke,
mandarínke, hruške, hurmikaki ... sa ešte deti usmievali, ale cibuľa, cesnak, citrón,

zázvor ich teda poriadne vyštípali. Žiaci uhádli takmer
úplne všetko ovocie a zeleninu.
Sme radi, že sme týmito aktivitami žiakom pripomenuli
Svetový deň zdravej výživy.
Verím, že sa budú aj naďalej zdravo stravovať a ovocie,
zelenina bude určite každý
deň v ich desiate.
Zostáva nám iba popriať
veľa zdravia aj vám!

PaedDr. Hana Verešpejová
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PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV 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 v znení neskorších
dodatkov vyhlasuje ponuku
na prenájom nasledovných
nebytových priestorov a pozemku vo vlastníctve mesta
formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa na 3. poschodí v budove so súpisným číslom 1330
(Daňový úrad - kancelária č.
306) na Hviezdoslavovej ulici
č. 183 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2
(druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) zapísanej
na LV č. 3453, pre katastrálne
územie Zlaté Moravce, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelárske priestory, služby, maloobchod, skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 119,69 m2 nachádzajúce sa prízemí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový
úrad - kancelária č. 306) na
Hviezdoslavovej ulici č. 183
v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2
(druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) zapísanej
na LV č. 3453, pre katastrálne
územie Zlaté Moravce, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelárske priestory, služby, maloobchod, skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 84,84 m2 nachádzajúce
sa na 1. poschodí v budove so

súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti“) na Ul. Duklianskej 2/A v
Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN
registra „C“, č. parcely 2490/2
o výmere 849 m2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) zapísanej na LV č.
3453, pre katastrálne územie
Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových
priestorov: služby, maloobchod, kancelárske priestory.
n nebytové priestory o výmere 104,70 m2 nachádzajúce
sa na 1. poschodí v budove so
súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti“) na Ul. Duklianskej 2/A v
Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN
registra „C“, č. parcely 2490/2
o výmere 849 m2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) zapísanej na LV č.
3453, pre katastrálne územie
Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových
priestorov: služby, maloobchod, kancelárske priestory.
n nebytové priestory o výmere 8,00 m2 nachádzajúce
sa na prízemí v nehnuteľnosti – stavbe so súpisným
číslom 444 (Dom služieb), na
Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých
Moravciach, postavenej na
pozemku - parcele KN registra „C”, č. parcely 1885 (druh
pozemku: zastavané plochy
a nádvoria), zapísanej na LV č.
3453 pre katastrálne územie
Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových
priestorov: obchodné, kancelárske priestory, skladové
priestory.
n nebytové priestory o výmere 69,00 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti – stavbe so súpisným číslom 314
(„Župný dom“), na Ul. Župná 8

v Zlatých Moravciach, na prízemí ľavého krídla budovy
Župného domu /vchod z Robotníckej ul./, postavenej na
pozemku - parcele KN registra „C”, č. parcely 658/1 (druh
pozemku: zastavané plochy
a nádvoria), zapísanej na LV č.
3453 pre katastrálne územie
Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových
priestorov: skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 120,98 m2 nachádzajúce
sa v nehnuteľnosti – stavbe so
súpisným číslom 2087(„CENTRUM ŽITAVA“), na Hviezdoslavovej ulici č. 64 v Zlatých
Moravciach, postavenej na
pozemku - parcele KN registra „C”, č. parcely 1078/2 (druh
pozemku: zastavané plochy
a nádvoria), zapísanej na LV č.
4537 pre katastrálne územie
Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových
priestorov: skladové priestory, obchodné priestory, služby.
n časť pozemku o výmere
201,97 m2 nachádzajúci sa na
Ul. Nitrianska v Zlatých Moravciach, parcela KN registra „C”,
č. parcely 3164/20 (druh pozemku: orná pôda), zapísanej
na LV č. 3453 pre katastrálne
územie Zlaté Moravce, účel
využitia prenajímaného pozemku: nepodnikateľské účely,
Lehota na predkladanie   ponúk   končí   dňa   
25.11.2022 o  13.00 hod.
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

V októbri nás
navždy opustili títo
Zlatomoravčania
Anna Bebčáková
 vo veku 91 rokov
Ernest Bednárik
 vo veku 89 rokov



Dušan Borčáni
vo veku 70 rokov



Július Danko
vo veku 71 rokov



Karol Ďuran
vo veku 80 rokov

MUDr. Alfréd Galovič CSc
 vo veku 91 rokov



Anna Hricová
vo veku 80 rokov

Mária Chnapková
 vo veku 102 rokov



Ondrej Košúth
vo veku 84 rokov

Anna Kratochvílová
 vo veku 71 rokov
Ľudovít Matejov
 vo veku 77 rokov
Mgr. Anna Miklóšová
 vo veku 82 rokov



Mário Valkovič
vo veku 32 rokov

Vincent Závalec
 vo veku 68 rokov
Anna Zeliesková
 vo veku 85 rokov
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Potrebujete právnika? Mesto Zlaté
Moravce aj  v mesiaci NOVEMBER
zabezpečí bezplatné
právne poradenstvo.
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Advokátskou kanceláriou CIMMERMANN aj v tomto mesiaci zabezpečuje pre
obyvateľov, ktorí majú na území MESTA a OKRESU Zlaté
Moravce trvalý pobyt, bezplatné právne poradenstvo.
Obyvatelia môžu uvedenú službu
využiť v nasledujúcich termínoch:
zz09.11.2022 (STREDA) 15:00 - 16:00
zz16.11.2022 (STREDA) 15:00 - 16:00
Miesto:
Mestský úrad Ulica 1. mája 940, Zlaté Moravce
1. poschodie - zasadacia miestnosť
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