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Uctili sme si
 našich starších 
 občanov

Pozvánky:
nMesto Zlaté Moravce v spolupráci s OZ Život a zdravie 

Vás srdečne pozýva na kurz „Varíme chutne a zdravo“ 
(informácie o zdravých potravinách, ukážky prípravy 
jedál, recepty a ochutnávky) do MSKŠ dňa 6. 11., 20. 11., 3. 
12. 2012 o 17.30 h; vstupné dobrovoľné.
nDo 30. 11. prebieha v Zlatomoraveckom múzeu 

výstava „Zaujímavosti Matúšovho kráľovstva“.
nDňa 8. 11. o 13.30 h sa v Kultúrnom dome v Prílepoch 

koná 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
nDňa 15. 11. o 18.00 h v MSKŠ – divadelné predstavenie 

„Nevyliečiteľní“ od Christophera Duranga v réžii 
Michala Spišáka; predpredaj lístkov – kancelária MSKŠ 
(037/6426422) a predajňa Repromix; vstupné 12 €.
nDňa 1. 12. o 17.00 h v divadenej sále MSKŠ - „Vtipnejšie 

vyhráva... a možno príde aj malý Mirko“ - vtipy, scénky 
a najznámejšie piesne z TV (Uragán). Účinkujú: Marián 
Labuda, Peter Marcin, Lukáš Vaculík, Eva Krížiková. Porota 
z publika rozhoduje o kvalite vtipov a odmene pre ich 
interpretov. Predpredaj vtupeniek (9 €) - kancelária MSKŠ 
(037/6426422) a predajňa Repromix.

Dopravné ihrisko oficiálne 
otvorené

Tekovské noviny zachránené

Štvorlístok

čítajte na str. 2-4

čítajte na str. 7

čítajte na str. 7
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Folklórna skupina Skýcovanka 
rozospievala v divadelnej sále 
Mestského kultúrneho strediska 
všetkých, ktorí sa prišli potešiť, 
zabaviť, pookriať na srdiečku a 
zaspievať si ku sviatku všetkých skôr 
narodených.

Z príležitosti vzdania úcty tým, 
ktorí už veľa pamätajú, sa každej 
jednej oslavy, akcie a posedenia 
zúčastnil aj primátor Peter Lednár. 
Všetkým ďakuje a zároveň 
odkazuje, že si váži každé pozvanie, 
pohostinnosť všetkých a príjemnú 
atmosféru počas týchto stretnutí. 
Slová, ktorými sa našim najstarším 
občanom prihováral, boli rôzne, no 
ich podstata nemenná. Preto mi 
dovoľte citovať jeho odkaz, ktorý 
vyriekol počas prvého stretnutia v 
duchu úcty k starším:

„Našim milým dôchodcom a 
všetkým jubilantom by som zaželal 
všetko len to najlepšie. Toto slovo 
obsahuje naozaj všetko, čo človek 
potrebuje k tomu, aby bol šťastný. 
Tešte sa z každého jedného rána, 
ktoré svitá. Dovoľte mi, aby som 
spomenul môjho otca, ktorý 
vždy vravel, že ak ho ráno niečo 
bolí, znamená to, že žije. Treba sa 
tešiť z každého pohybu, z každej 
vychádzky po lese, z každého 
pohladenia vnúčat, psíka, mačičky... 
to sú maličkosti, ktoré patria k nášmu 
životu, pre ktoré sa oplatí žiť a na 
ktoré by sme mali vždy pamätať.“

Už piaty rok sa k mesiacu 
október ako k Mesiacu úcty 

k starším, konajú v Dennom centre 
oslavy organizované Organizáciou 
okresného zväzu diabetikov. Jej 
predsedníčka Anna Gubová nám 
pri tejto príležitosti predstavila 
ľudí, ktorých spájajú rovnaké 
problémy, starosti i radosti. Ich 
z roka na rok rozrastajúca sa 
základňa má dnes 110 členov 
(pri založení 12). Stretávajú sa raz 
do mesiaca v párny týždeň, kde 
spoločne absolvujú edukačné 
prednášky. Okrem iného sa 
zúčastňujú celoročne spoločných 
výletov, vrátane festivalu 
diabetikov v Banskej Bystrici, ktorý 
sa tento rok koná 10. novembra. 
Záujemcovia o členstvo si hradia 
ročný poplatok 5 € a plán práce 
organizácie si nájdu v každej 
diabetickej ambulancii. Pani 
Gubová nám prezradila, že členov 
nespája len zdravotný problém, 
ale že majú navzájom vytvorené 
krásne priateľské vzťahy a preto 
sa na každé ďalšie stretnutie 

vždy veľmi tešia. Dôkazom toho 
bolo aj to posledné, pri ktorom 
si spoločne veľmi radi s členkami 
speváckej skupiny „Babička“ aj 
zaspievali.

Uctili sme si našich
 starších občanov
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O tom, ako dopadla oslava jubilantov a úcta tých starších Prílepčanov, 
svedčí plný kultúrny dom, ktorý po chopení sa iniciatívy organizovania 
kultúrnych podujatí manželmi Vencelovými v spolupráci s riaditeľkou 
Materskej škôlky v Prílepoch Zuzanou Šalingovou, doslova aj tentokrát 
praskal vo švíkoch.

„Program bol skutočne pekný a venovaný všetkým vekovým 
kategóriám,“ - s vyjadrením vďačnosti na adresu ľudí, ktorí sa pod ňu 
podpísali a so spokojnosťou s jej priebehom, sa hrdo s nami podelil 
poslanec Ivan Hritz.

Za Občianske združenie Kolovrátok všetkým tohtomesačným 
oslávencom venoval srdečný verš Jozef Vencel: „Sme tí istí, čo sme boli 
mladí... len pán Všemohúci, príroda a čas, nám postriebrili vlas.“

Milé a zároveň dojímavé prekvapenie k narodeninám pri príležitosti osláv 
starších v Chyzerovciach, čakalo na poslanca Jozefa Tonkoviča, ktorého 
prácu ako predsedu Občianskeho združenia Chyzerovce si uctil nielen 
výbor, ale dá sa povedať, že celý Kultúrny dom, v ktorom sa slávnostná 
akcia konala. Už tradične bohatými vystúpeniami domácich súborov 
Trnky, Chyzerovčanky, detských súborov Lupienok, Street lup a pozvanej 
folklórnej skupiny Topoľnice z Topoľčianok spríjemnili tretie októbrové 
nedeľňajšie popoludnie starším obyvateľom mestskej časti Chyzerovce.

Úcta, spojená s gratuláciou, patrila okrem iných starších jubilantov aj tým 
najstarším, Petrovi Hornému a len o týždeň mladšej Kamile Chrenovej. 
Obaja tento rok oslávili svoje 93. narodeniny.
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Základná organizácia 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých nebola v oslavách 
úcty svojich členov nijakou 
výnimkou. Ľudí, ktorí nachádzajú 
potešenie v spoločnom stretávaní 
sa v Dennom centre práve v tejto 
organizácii, ako nám prezradil jej 
predseda Ľudovít Andor, spája 
dobrá vôľa a veselá nálada.

Všetkých starších ľudí 
združených v jednotlivých 
organizáciách, ktorí sa vždy veľmi 
radi v Dennom centre znovu a 
znovu navzájom vítajú a delia 
sa o svoje starosti, problémy, 
nápady,  šikovnosť i radosti, teší 
ich spoločný úprimný a priateľský 
záujem byť spolu a že si môžu pri 
tejto a podobných príležitostiach 
s neskrývanou radosťou zaspievať 
aj s členkami skupiny Babička, 
prítomnosť ktorých nechýba 

takmer nikde a nikdy.
Na záver mi dovoľte ísť v 

šľapajách pani Pálenikovej, 
ktorá je doslova studnicou tých 
najkrajších, veľakrát vtipných, no 
vždy múdrych a vážených veršov:

„Mladosť končí egoizmom, 
staroba sa začína životom 
pre iných.“ - A. Schopenhauer

Preto mi dovoľte, milí starí 
rodičia, babky, dedkovia a všetci, 
ktorí už rokmi do tejto kategórie 
síce spadáte, no dušou zostávate 
ešte vždy mladí, poďakovať za 
to, že ste! Prajem Vám aj v mene 
primátora Petra Lednára, celej 
našej redakcie a všetkých, ktorí 
so mnou súhlasia, aby ste tu 
pre nás ešte dlho-dlho medzi 
nami boli a aby si Vašu životnú 
múdrosť všetci vždy vážili.

Ľ. Rosinská

„Život je krátky, ale krásny, len ho 
treba vedieť žiť.“ Týmto krásnym 
veršom a pár ďalšími sa po celý 
priebeh akcie jubilujúcim členom 
Jednoty dôchodcov prihovárala 
predsedníčka Emília Páleníková. 
Každoročne sa pravidelne v 
októbri stretávajú, aby si svojich 
dlhoročných členov k ich okrúhlym 
výročiam narodenín uctili 
príjemným a zároveň veselým 
posedením v reštaurácii Rio. Jednota 
dôchodcov je najstaršia a najväčšia 
organizácia dôchodcov v Zlatých 
Moravciach. V uvoľnenej atmosfére 
si v sprievode harmonikára pána 
Pártla zo speváckej skupiny Babička 
zaspievali ľudové piesne.
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Milí naši verní 
čitatelia!

Októbrové číslo vychádza 
s miernym oneskorením, 
vzhľadom na rozhodnutie 
poslancov Mestského 
zastupiteľstva o ich 
zrušení a nahradení novým 
periodikom s názvom 
Zlatomoravecké noviny.

Naša redakcia dala všetky sily 
dokopy a na oslovenie našich 
čitateľov s ich pomocou v rámci 
vyrobenia ankety premietanej 
na veľkoplošnej obrazovke 
počas posledného zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva, 
Komisia kultúry a športu 
dňa 23. októbra rozhodla, 
že mestské noviny budú aj 
naďalej vychádzať pod názvom 
Tekovské noviny.
Touto cestou chcem nielen 

za primátora Petra Lednára, 
ale hlavne za náš redakčný 
tím znovu poďakovať za Vašu 
vernosť a podporu pri záchrane 
historického 130 - ročného 
periodika. Pretože bez čitateľov 
a priaznivcov, či už tlačovej 
alebo internetovej podoby, by 
sme bojovali zbytočne.
Len vy, milí čitatelia, naši 

kolegovia od „konkurencie“ 
iných televízií a periodík a 
ostatní odborníci z novinárskej 
„branže“, sa máte právo k našej 
práci vyjadrovať a súdiť ju. 
Mestský parlament má priestor 
a právo na svoje vyjadrenie 
a adekvátne reakcie, či už 
negatívne alebo pozitívne aj 
prostredníctvom internetu, 
kde sa akokoľvek môže 
pridať k diskutujúcim a svoje 
rozhodnutia a svoje názory 
predostrieť. Presne tak, ako to 
robí pán primátor.
Vážení poslanci, aj Vám v 

konečnom dôsledku ďakujem 

za to, že ste rozhodli v prospech 
tých, ktorí si vždy s radosťou 
každé ďalšie číslo Tekovských 
novín kúpia a ktorí internetový 
blog zlatemoravce.info berú 
už ako samozrejmosť, čoho 
dôkazom sú úžasné čísla 
sledovanosti (za mesiac 
september – 21 872 ľudí, 
jedným príspevkom dokážeme 
osloviť 6500 čitateľov) a zvýšená 
predajnosť novín o polovicu.
Zo srdca všetkým, ktorí nás 

čítate a našu prácu si ceníte, 
patrí obrovské ďakujem! 
Ďakujem tým, ktorí nás máte 
radi, ďakujem aj za prejavy 
úcty na každej jednej akcii a 
dúfam, že Vám to redakcia 
Tekovských novín ešte dlho 
svojimi návštevami u Vás bude 
oplácať. Veľmi, naozaj veľmi si to 
vážime a ešte raz z celého srdca 
ďakujeme.

šéfredaktorka 

Ľubomíra Rosinská

ÚS SČK č. 2 
vyjadruje vďaku

Už roky nášmu územnému 
spolku SČK č. 2 v Zlatých 
Moravciach nezištne pomáha 
pri jubileách našich členov 
„Ozoj Centrum“, podnikateľka 
pani Zuzana Ondreášová, 
prekrásnymi uvitými kytičkami 
kvetov, ktoré potešili nejedno 
srdiečko darcu.

Naša organizácia SČK jej 
udeľuje za jej dobro „Ďakovný 
list“ spolu s ÚS SČK č. 2 v Zlatých 
Moravciach. „Ďakovný list“, 
zároveň odovzdávame aj 
Minimarketu Bali, za 24-ročnú 
veľmi dobrú spoluprácu. 
Vďaka patrí Sofii Blakčoriovej. 
Počet sponzorov sa nám zúžil 
na minimum, preto im patrí 
dvojnásobná vďaka.

Viera Rakovská

Po dvadsiatich rokoch 
práce v školstve sa 
ujala pozície riaditeľky 

Materskej škôlky v Prílepoch 
Zuzana Šalingová. Jej príchodom 
sa priestory škôlky počas letných 
prázdnin zmenili na nepoznanie.

„Podľa môjho názoru prešla 
škôlka veľkými zmenami, pretože 
keď som sem prišla, zaskočilo 
ma tu viac nedostatkov a podľa 
mňa nevyhovujúcich vecí, ktoré 
bolo potrebné riešiť čo najskôr. 
Hlavne zastaralé hygienické 
zariadenia,  vodovodné, ešte 
porcelánové batérie, veľmi staré 
lehátka. Snažila som sa celú 
situáciu riešiť, aby deti mali 
modernejšie a vyhovujúcejšie 
prostredie. Stretla som sa s 
veľkou ochotou oslovených ľudí, 
spomedzi ktorých sa vyzbieralo 
800 € na rekonštrukciu kúpeľne, 
na obnovu lehátok, nových 
návliečok, kúpu koberca...“ 

- konštatuje pani Šalingová. 
Prostredníctvom Tekovských 
novín sa chce srdečne a 
úprimne poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli. Predovšetkým 
rodine Kabátovej, Krausovej, 
pánovi Šeptákovi, nemenovanej 
mamičke, ktorá prispela väčšou 
sumou a nestojí o zverejnenie, 
firme Vion za eurožalúzie, 
svojmu manželovi, bez ktorého 
nezištne vykonaných prác by 
sa nič nezrealizovalo a jej veľké 
ďakujem patrí aj pani kuchárke 
Márii Mihálikovej, ktorá bola 
vždy prítomná a nápomocná 
kedykoľvek, keď to bolo 
potrebné, vrátane večerov a 
víkendov. „Spoločnými silami 
sme to však zvládli a za mesiac 
august sme premenili celú 
Materskú škôlku,“ - s hrdosťou 
dodáva pani riaditeľka.

Počas prílepských osláv „Úcty 
k starším“ nás oslovili s prosbou 
mamičky detí, ktoré túto škôlku 

navštevujú, o verejné obrovské 
poďakovanie Zuzane Šalingovej, 
ktorej právom patrí za krásnu 
„novú“ škôlku najväčšia vďaka.

Pozrite si video - 
www.zlatemoravce.

info - „Vitajte v MŠ Prílepy“.
Ľ. Rosinská

Premena Prílepskej škôlky
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V utorok 18. septembra 
otvoril primátor mesta 
Zlaté Moravce Peter Lednár 
v Dennom centre (klub 
dôchodcov) prvú besedu 
zameranú na pomoc 
starším občanom z hľadiska 
bezpečnosti v našom meste. 

Základné informácie 
a odpovede seniorom poskytol 
náčelník Mestskej polície Marián 
Takáč, ktorý dal do popredia 
fungovanie bezplatnej linky na 
kontaktnom čísle 159. Na uvedené 
číslo môžu občania nahlásiť 
akýkoľvek problém a pokiaľ tento 
nie je v kompetencii Mestskej 
polície, bude posunutý ďalej. 
Mestská polícia má aktuálne 13 
členov (2 na školení), ktorí vedia 
aj vďaka znalosti okolia rýchlo 
reagovať na akýkoľvek podnet 
občanov. Cieľom besedy bolo 

priblížiť seniorom ako reagovať 
a postupovať pri jednotlivých 
situáciách, v ktorých sa sami cítia 
ohrození alebo sa stali svedkami 
takejto situácie. Kameňom úrazu 
býva dôverčivosť ľudí a tak si 
neraz sami pustíme rôznych 
podvodníkov priamo až do bytu, 
či domu a na tento fakt boli seniori 

výrazne upozornení (všimnúť si 
čo najviac o podozrivej osobe a 
aute). Počas besedy sa prebrala 
aj bezpečnosť na cestách, hlavne 
z pozície chodca. Je potrebné 
zohľadňovať podmienky počasia 
a nepodceňovať silu reflexných 
prvkov a pri prechode cez 
priechod pre chodcov sa uistiť 
o bezpečnom prejdení na druhú 
stranu. Na všetky otázky, ktoré 

smerovali na náčelníka a primátora 
mesta Zlatých Moraviec, dostali 
seniori priame odpovede, 
pričom sa brali do úvahy aj ich 
návrhy na zvýšenie bezpečnosti 
a zlepšenia kvality bývania 
v meste. Prvá beseda odštartovala 
rad nasledujúcich, ktoré sa konajú 
pravidelne jedenkrát do mesiaca.

M. Petrovičová

Primátor Peter Lednár, 
štatutárny zástupca mesta Zlaté 
Moravce a generál Ján Culka, 
predseda predstavenstva organizácie 
Komplexnej centrálnej záchrannej 
služby uzavreli dňa 11. septembra 
2012 písomnú dohodu o pomoci 
nášmu mestu v prípade živelných a 
iných pohrôm.

Organizácia KCZS je jednou z 
najvýkonnejších, najrozsiahlejších 
a najlepšie koordinovaných 
záchranárskych služieb na svete v 
oblasti reakcie na katastrofy. Okrem 
trvalej pomoci pri mimoriadnych 
humanitárnych situáciách na 
Slovensku, sa zúčastnila na 13-tich 
medzinárodných misiách od Haiti, 
Iránu, Pakistanu, Srí Lanky, Maďarska, 
Česka až po Rumunsko. Päť z týchto 
misií bolo medzikontinentálnych, 
čo kladie veľkú záťaž na logistiku i 
celkovú koordináciu tímu.

Dnes disponuje najmodernejším 
technickým zariadením a logistickou 
podporou na svetovej úrovni.

Cieľom a predsavzatím Komplex-
nej centrálnej záchrannej služ-

by je pomôcť všade tam, kde to bude 
potrebné, bez ohľadu na národnosť, 
farbu pleti, politickú príslušnosť, či 
náboženstvo na území Slovenska aj 
v zahraničí.

KCZS dodržiava prísne zásady a 
pravidlá organizovania a nasadenia 
pre národné a medzinárodné 
operácie (v súlade s pokynmi a 
metodikou Medzinárodnej skupiny 
poradcov pre vyhľadávanie a 
záchranu osôb – INSARAG).

Pri reakciách na humanitárne 
potreby spôsobené katastrofami 
poskytuje pomoc v súlade s 
medzinárodne odsúhlasenými 
humanitárnymi zásadami a 
usmerneniami:
n ľudskosť, neutralita, nestrannosť, 

nezávislosť.
Pri snahe poskytnúť pomoc účinne 

a v duchu solidarity úzko spolupracuje 
s miestnymi orgánmi a partnerskými 
subjektami pôsobiacimi priamo 
na mieste. Pri svojej práci vždy 
rešpektuje miestne zákony, pravidlá, 
náboženstvo a zvyky, bezpečnosť 
osôb a majetku.

Tím KCZS spĺňa tie najvyššie 
psychické a fyzické nároky kladené na 
členov záchranného tímu. Členovia 
tímu majú potrebné kvalifikačné 
predpoklady pre výkon ich činnosti 
a odbornú spôsobilosť pre ich 
pracovné zaradenie. Majú skúsenosti 
z nasadenia v zahraničí, vrátane dvoch 
najhorších prírodných katastrof za 
posledné obdobie: zemetrasenia na 
Haiti a cunami. Obe tieto katastrofy si 
vyžiadali obrovské straty na životoch, 
ako aj rozsiahle škody.

Komplexná centrálna 
záchranná služba sa zameriava na 
pomoc pri nasledovných druhoch 
mimoriadnych udalostí a katastrof:
n povodne a záplavy, požiare (aj 

na vodnej ploche), snehové kalamity, 
veterné smršte, zemetrasenia, 
prívalové dažde, cunami, chemické 
havárie, letecké havárie, ropné havárie, 

dopravné nehody, šírenie nákazlivých 
chorôb, dezinsekcia a deratizácia, 
dekontaminácia, dezinfekcia, vodná 
záchranná služba a technická pomoc, 
záchrana z výšok a hĺbok, potápačské 
práce a vyhľadávanie pod vodou.

“Dúfam a verím, že pomoc, 
ktorú organizácia generála Jána 
Culku poskytuje, nebude mesto 
Zlaté Moravce nikdy potrebovať. 
Ale keďže platí “nikdy nehovor 
nikdy” a nikto z nás nevie, čo nám 
život a príroda “zajtra” nadelí, 
ochranu nášho domova a našich 
životov netreba zanedbávať 
a treba myslieť aj na túto sféru. A 
ja som oveľa spokojnejší, že v tom 
najhoršom bude o nás postarané 
čo najlepšie. Pán Culka, vďaka za 
lepší pocit bezpečia,” – vyjadril sa s 
potešením primátor Peter Lednár

Ľ. Rosinská

Pri pohromách 
nám pomôže jedna z najlepších 

záchranných organizácií na svete

Nepodceňujte bezpečnosť

n primátor Peter Lednár a generál Ján Culka
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Primátor mesta Zlaté 
Moravce Ing. Peter Lednár, 
CSc. 25. októbra oficiálne 
otvoril detské dopravné 
ihrisko na Ulici 1. mája 
a to spustením svetelného 
signalizačného zariadenia.

 Úvodným programom bolo 
vystúpenie mažoretiek, ktoré 
nezaskočilo ani chladnejšie 
počasie. Otvorenia sa okrem 
hostí a poslancov Mestského 
zastupiteľstva zúčastnili deti zo 
základných škôl, ktoré funkčnosť 
a prevádzku dopravného ihriska 
pokrstili jazdou na rôznych 
dopravných prostriedkoch 
od bicykla, kolobežky, cez 
korčule až po skateboardy. 
Ihrisko sa vyznačuje špeciálnym 

vodorovným dopravným 
značením (priechody pre 
chodcov) oranžovej farby, ktoré 
dopĺňa nevyhnutné zvislé 
značenie spolu so svetelným 
signalizačným zariadením s 
takým istým významom ako 
v cestnej premávke. Dopravné 
ihrisko bude sprístupnené po celé 
dni, v dopoludňajších hodinách 
bude slúžiť pre školy a popoludní 
pre širokú verejnosť, všetky deti 
z mesta a okolia. Výučba detí sa 
bude zabezpečovať Mestskými 
policajtmi a podľa slov Emila 
Hudáka (referent dopravy 
oddelenia výstavby MsÚ) sú 
prisľúbení aj zástupcovia štátnej 
polície z Okresného dopravného 
inšpektorátu v Nitre. 

Nadobudnuté teoretické a 

praktické vedomosti z pravidiel 
cestnej premávky budú deti 
využívať v bežnom živote aj mimo 
ihriska, čím sa zvýši bezpečnosť 
na cestách. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí k otvoreniu ihriska 
akokoľvek prispeli - Milanovi 
Škoríkovi (majiteľ pozemku), 
policajtom z Dopravného 
inšpektorátu a v neposlednom 
rade firme Lemus z Nitry. 

Priebeh otvorenia dopravného 
ihriska si môžete pozrieť vo 
videoreportáži na adrese: http://
www.zlatemoravce.info/2012/10/
otvorenie-detskeho-dopravneho-
ihriska/

M. Petrovičová

Dopravné ihrisko oficiálne otvorené

Dva bytové domy v tvare 
štvorlístka sú na dosah. Ich 
výstavba sa predpokladá už 
budúci rok.

Aký je celkový priebeh 
prípravných prác, čo doteraz 
zahŕňali a aké kroky bolo potrebné 
ku dnešnému dňu urobiť?

Realizácia obytného súboru 
Štvorlístok je vyústením zámeru 
mesta vybudovať mestské 
nájomné byty. Príprava realizácie 
začala zmenou funkčného využitia 
územia, nakoľko podľa platného 
územného plánu mesta nebola 
možná ich realizácia. Mestským 
zastupiteľstvom Zlaté Moravce 
dňa 21. 10. 2011, uznesením č. 
171/2011 boli schválené Zmeny 
a doplnky č. 3/2011 Územného 
plánu Mesta Zlaté Moravce, 
ktorými zabezpečilo riešenie 
aktuálneho zámeru funkčného 
využívania a priestorového 
usporiadania územia v zastavanej 
časti mesta z plôch športu 
a záhrad na plochy bývania 
v bytových domoch. Záväzná časť 
bola vyhlásená VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 8/2011.

V novembri v roku 2011 bol 

podaný návrh na vydanie 
územného rozhodnutia a 
následne Mesto Zlaté Moravce 
v januári roku 2012 požiadalo 
o vydanie stavebného 
povolenia, ktoré bolo vydané 
a správoplatnené.

Verejné obstarávanie bolo 
zahájené v decembri 2011. Súťaž 

bola v januári 2012 zverejnená vo 
vestníku. Vzhľadom k tomu, že 
v priebehu verejného obstarávania 
dochádzalo zo strany účastníkov 
k rôznym požiadavkám, 
námietkam a pripomienkam, 
k výberu zhotoviteľa a oznámeniu 
o vyhodnotení ponúk došlo až 
v mesiaci september 2012.

Novostavba  mestských 
nájomných bytov bude 
realizovaná na Ul. 1. mája, 
Zlaté Moravce na parcelách č. 

CKN 2537/1, 2537/44, 2537/46, 
2357/57 vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce podľa LV č. 3453 
a parcelné číslo CKN 2537/43 
(EKN 2394/1) vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce podľa LV č. 5417. 
Predmetné územie pre výstavbu 
sa nachádza v bytovej zóne, na 
mieste bývalého škvarového 

ihriska, ktoré v súčasnosti nie je 
využívané na športové aktivity, 

ale skôr dopĺňa nedostatočné 
kapacity parkovacích miest 
blízkych bytových domov.

Obytný súbor Štvorlístok 
disponuje architektonickými 
a užívateľskými parametrami 
v blokoch A a B, ktoré majú 
kvalitatívnu úroveň átriového 
rodinného domu. Jedná sa 
o 5-podlažné bodové bytové 
domy s obytným podkrovím bez 
suterénu, v prízemí sú umiestnené 
byty a technická vybavenosť. 
Átrium nahradzujú terasy. Celkový 
počet bytov v blokoch A a B 
bude 70, z toho 1- izbových 24 a 
2 – izbových 46. Byty sú členené 
podľa veľkostnej kategórie 
s podlahovou plochou 1 - izbový 
21,58 m2, 2 - izbový 58,69 m2 
a terasa 5,72 m2.

-lr- 
Informácie poskytlo 

 Oddelenie výstavby MsÚ

Štvorlístok
Bytové domy na Ul. 1. mája
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Deti a zamestnanci v Materskej škole, Žitavské nábrežie 1, Zlaté Moravce, 
sa nemusia báť prichádzajúceho zimného obdobia. Dňa 2.10.2012 bola 
skolaudovaná a slávnostne uvedená do prevádzky nová nízkotlaková 
teplovodná plynová kotolňa. Kolaudačného konania sa zúčastnili  
zástupcovia Mestského úradu, primátor Ing. Peter Lednár, za oddelenie 
výstavby a komunálnych služieb Ing. Marián Zuzčák a energetik mesta 
Ing. Ivana Vaškovičová, riaditeľka materskej školy pani Anka Zelenková 
a za dodávateľa firmy Mont – Inštala z Lužianok pán Fridrich Buzáš.

Spoľahlivé vykurovanie materskej škôlky budú zabezpečovať osadené 
4 kusy nízkotlakových teplovodných závesných kotlov typu THERM 

DUO – 50 , každý s tepelným príkonom 49 kWh-1a regulátormi TRS 3. 
Prevádzkovaniu kotlov bude napomáhať aj tlaková expanzná nádoba, 
zariadenie na úpravu vody, tlakomery, poistné zariadenia, plynové 
a elektrické rozvody, ktoré sú súčasťou kotolne.

Poďakovanie patrí hlavne pani riaditeľke Anke Zelenkovej, ktorá získala 
finančné prostriedky z Úradu vlády SR, pričom návratnosť investície pri 
ročnej predpokladanej spotrebe zemného plynu 250 000 kWh je do 3 
rokov. 

Ing. Vaškovičová – energetik mesta ZM

Výmena 
jódových 

tabliet

Vážení spoluobčania, MsÚ 
v Zlatých Moravciach Vám 
oznamuje, že od 11. októbra 
2012 prebieha výmena 
jódových tabliet. Občania 
mesta si môžu tablety prevziať 
počas stránkových hodín úradu 
v budove MsÚ – v suteréne 
č. dverí 1 alebo v KPK č. dverí 
24, Ul. 1. mája 2. So sebou je 
potrebné priniesť tablety, 
ktoré ste si prevzali v roku 
2007 a občiansky preukaz. Za 
domácnosť môže prevziať 
tablety 1 člen rodiny s jedným 
občianskym preukazom. Pri 
vstupe do budovy môžete 
použiť vchod z dvora MsÚ. 
Výmena tabliet je podľa 
harmonogramu plánovaná do 
21. decembra 2012.
Vážení spoluobčania, je vo 

vašom vlastnom záujme, aby 
ste si tablety, ktoré sa používajú 
v prípade radiačnej havárie, 
prevzali.
Ďakujeme za vzájomnú 

spoluprácu a pochopenie.
-red-

Nie, nie je to žiadne pokračovanie známej rozprávky 
Počkaj, zajac!, ale úspech Zlatomoraveckého 
ochotníckeho kolektívu (ZMOK) pod vedením Petra 
Kereša. Naši ochotníci vystúpili v sobotu 27.októbra 
- na záver VI. ročníka Ochotníckeho festivalu 
Miroslava Doležala, konaného v partnerskom 
meste Bučovice neďaleko Brna. Zlatomoravecký 
súbor bol ocenený cenou Bučovický zajac.
A prečo zajac? Bučovice majú nádherný 

renesančný zámok, ktorý je výnimočný tým, že 
zostal slohovo nedotknutý neskoršími prestavbami 
predchádzajúcich majiteľov. Sály sú zdobené 
dobovými stropnými freskami a jedna z nich 
zobrazuje takzvaný obrátený svet, kde zajace bojujú 

proti ľuďom a psom, ich odvekým nepriateľom a v 
tejto bitke aj vyhrajú. Na svoju dobu, asi v rokoch 
1630, bolo takéto umelecké vyjadrenie veľmi 
pokrokové. A tak sa zajac stal maskotom tohto 
mestečka.
Divadelného zajaca dostal aj jeden z významných 

hostí festivalu - známy herec Vladimír Brabec. Na 
predstavení našich ochotníkov, ktorí uviedli hru 
Zhŕňajova nevesta a ukončení festivalu sa zúčastnil 
zástupca primátora mesta Jozef Škvarenina spolu 
s vedúcim oddelenia projektov a medzinárodnej 
spolupráce Miroslav Košút.

-jš-

Nová nízkotlaková teplovodná kotolňa v Materskej škôlke na Žitavskom nábreží

ZMOK dostal zajaca!
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Mesto Zlaté Moravce oznámilo 
obyvateľom a majiteľom 
motorových vozidiel bytového 
domu na Ul. M. Benku č. 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13 a 15, bude prebiehať začatie 
prípravných prác pod budúce 
parkovisko, ktoré by malo byť 
zatiaľ provizórnym riešením.

Práce vykonávali Technické 
služby Mesta Zlaté Moravce a začali 
19. septembra 2012 odstránením 
prašiakov a detských preliezačiek. 
Ich stav a priestor, v ktorom boli 
osadené, bol nevyhovujúci a preto 
budú následne zrekonštruované 
a osadené na vhodnejšom a pre 
deti bezpečnejšom mieste.

Primátor mesta Ing. Peter 
Lednár, CSc. na podnety a žiadosti 

občanov, ktorí už dlhý čas apelovali 
na toto neupravené priestranstvo, 
ktoré je majetkom Mesta, ako aj na 
neúnosnú situáciu s parkovaním, 
začal riešiť daný stav s Oddelením 
výstavby a komunálnych služieb. 

K tejto investičnej akcii sa 
dalo vypracovať výškopisné a 
polohopisné zameranie, zákres 
podzemných inžinierskych sietí 
a na vypracovanie projektovej 
dokumentácie boli už oslovení 
predkladatelia.

Podľa spracovanej štúdie, 
respektíve konceptu riešenia, by 
malo vzniknúť na Ul. M. Benku 39 
parkovacích miest.

Nové provizórne parkovisko 
vzniklo aj na Ul. 1. mája za 
bytovým domom, ktorý bol 
nedávno prehradený plotom. 
Užitočne a konštruktívne sa tak 
upravila časť pozemku a vznikol 
priestor na parkovanie pre 8 
– 10 motorových vozidiel po 
dobu, kým sa nedorieši finančné 
zastrešenie projektu na celkovú 
jeho výstavbu. K spoločnému 
svojpomocnému dielu obyvateľov 
susednej bytovky prispel okrem 
zamestnancov Technických 
služieb aktívne aj primátor Peter 
Lednár.

-lr-

Viac parkovacích miest

Európske 

dni vtáctva
Počas prvých dvoch 

októbrových týždňov prebiehali 
tradičné Európske dni vtáctva, 
ktoré organizuje BirdLife 
International. V minulom 
roku obdivovalo fascinujúcu 
migráciu miliónov operencov až 
80 000 ľudí v 38 krajinách Európy 
a Strednej Ázie. Do podujatí sa 
zapájajú aj ornitológovia po 
celom Slovensku, v tomto roku 
sa do rôznych činností zapojilo 
štrnásť organizátorov. Do aktivít 
v rámci Európskych dní vtáctva 
sa pravidelne zapájajú aj žiaci 
zlatomoraveckých základných 

škôl. 
Migrácia vtáctva je evolučná 

adaptácia vyvolaná sezónnym 
nedostatkom potravy. 
Desiatky druhov vtákov 

živiacich sa hmyzom, či 
obojživelníkmi, prekonávajú 
každý rok na jeseň v dôsledku 
nedostatku potravy niekoľko 
tisíc kilometrov na vzdialené 
zimoviská. 
Mnohé vtáčie druhy od 

nás odleteli už koncom leta 
a začiatkom jesene opustia 
Európu aj posledné populácie 
migrantov smerujúcich do 
Afriky. Ešte stále je možné 
u nás pozorovať škorcov, 
cíbiky, žeriavy, kolibkáriky, 
pŕhľaviare, labtušky, žltochvosty, 
trasochvosty, kúdelníčky, 
či pipíšky, ktorých migrácia 

sa vďaka dobrému počasiu 
predĺžila. 
Rôzne druhy vtákov, ktoré 

sa počas migrácie spájajú do 
kŕdľov, môžeme ešte aj v týchto 
dňoch sledovať na lúkach, 
poliach, či vodných plochách. 
Exkurzia na Chránenom vtáčom 

území Žitavský luh sprístupnila 
našim žiakom základných škôl 
možnosť spoznať význam 
ochrany mokradí ako biotopu 

vodného vtáctva a súčasne 
pozorovať migrujúcich vtákov 
v ich prirodzenom prostredí. 
Poďakovanie za odborný 
sprievod patrí Jánovi Gughovi, 
členovi ústredia SOS BirdLife 
a primátorovi Ing. Petrovi 
Lednárovi za jeho osobnú účasť 
a finančnú pomoc.

Ľudovít Chládek, 

dobrovoľný člen Slovenskej 
ornitologickej spoločnosti
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Zlaté Moravce majú 
novú knihu

Koncom mesiaca október bola v priestoroch zlatomoraveckého múzea 
za účasti hostí oficiálne predstavená a prezentovaná nová kniha, za 
ktorej zrodom bolo veľa práce. Kniha nesie názov Zlaté Moravce na 
starých pohľadniciach a fotografiách a ukrýva sa ich v nej vyše 160, 
medzi nimi je aj niekoľko z mestských častí Prílepy a Chyzerovce. Autor  
Marian Tomajko nám prezradil, že najstaršia pohľadnica je z roku 1899 
a dominuje na titulnom obale knihy. Kniha vyšla v náklade 700 kusov 
a aktuálne si ju môžete kúpiť v Turisticko-informačnej kancelárii v Zlatých 
Moravciach a v predajni v Dome služieb. Pri tvorbe knihy a jej konečnej 
podoby bral autor ohľad na viacero parametrov. Chcel, aby mala  určitú 
úroveň, aby prezentovala mesto Zlaté Moravce a mala výpovednú 
hodnotu pre budúce generácie, nielen pre Zlatomoravčanov, ale aj 
pre návštevníkov nášho mesta. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom 
a dobrým ľuďom, ktorí akokoľvek pomohli na ceste k vydaniu knihy.

Videoreportáž z krstu knihy, rozhovor s autorom a hosťami si môžete 
pozrieť na internetovej stránke: 

http://www.zlatemoravce.info/2012/10/krst-knihy-mariana-tomajku/
M. Petrovičová

Kynológovia nám 
otvorili dvere

Pekné slnečné počasie len podčiarklo príjemnú atmosféru nedeľného 
popoludnia (21. október) stráveného na Dni otvorených dverí, ktorý 
usporiadal Kynologický klub Zlaté Moravce fungujúci už okolo 20 rokov. 
Deň otvorených dverí vzišiel z príležitosti presťahovania sa do nového 
areálu, ktorý majú necelý rok. Aktuálne má klub okolo 50 – 60 členov, 
pričom asi štrnásti z nich sa stretávajú so skalnou pravidelnosťou 
na výcvikoch, organizovane jedenkrát do týždňa a to nedeľu v 

dopoludňajších hodinách. Individuálne sa po vzájomnej dohode medzi 
jednotlivými členmi klubu môžu stretávať počas celého týždňa. Cvičenie 
prebieha nepretržite aj v zimnom období, pričom podľa slov predsedu 
klubu RNDr. Jozefa Palušku platí - čím je väčšia zima, tým viac sa psom 
chce cvičiť. Pokiaľ má niekto záujem pridať sa ku kynológom v Zlatých 
Moravciach, všetky dostupné informácie nájdete na internetovej 
stránke www.kynologovia.zmonline.sk alebo priamo na cvičisku 
v Chyzerovciach. Prítomných ľudí, medzi ktorými bol aj primátor mesta 
Peter Lednár a poslanec MsZ Jozef Tonkovič, zaujali ukážky výcviku 
poslušnosti psov, reagovanie psov na psovodove povely, cviky prvkov 
obrany a zdolávanie jednotlivých prekážok

 (kladina, rebrík, skok do výšky ).
-mp-



Poďakovanie
Pri slove operačný zákrok, nezávisle 

od jeho vážnosti, nabehne 
viacerým z nás široká škála nie práve 
najpríjemnejších pocitov. Pokiaľ však 
ide o zdravie, zákrok je v mnohých 
prípadoch nevyhnutný. Nevyhla 
sa mu ani Jitka Vanišová, mladé 
29 – ročné dievča. Operácia, ktorej 
predchádzala hospitalizácia, sa 
uskutočnila koncom augusta tohto 
roku v Mestskej nemocnici prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých 
Moravciach.

Touto cestou ďakuje primárovi 
chirurgického oddelenia MUDr. 
Jozefovi Hanzelovi, ďalej MUDr. 
Petrovi Farkašovi, hlavnej sestre 
oddelenia Mgr. Edite Grzybovej, 
ako aj celému tímu zdravotného 
personálu. Všetci preukázali svoju 
profesionalitu „doklepnutú“ veľkou 
dávkou ústretovosti. Ich starostlivosť 
a psychická podpora dotvára 
význam slova ľudskosť. 
„Všetkých Vás pozdravujem a ešte 

raz ďakujem,“ tak znie odkaz 
usmievavého dievčaťa.

-mp-

Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení 

neskorších predpisov a  na Zásady hospodárenia s majetkom mesta poskytne do priameho 

prenájmu

n nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce – CENTRUM ŽITAVA so súpisným číslom 2087 

/prevádzkareň HILTON BAR/ o celkovej výmere 75 m², účel využitia prenájmu priestorov: 

obchodné priestory

n nebytové priestory nachádzajúce sa v budove na Ul. Župnej v Zlatých 

Moravciach, budova so súpisným číslom 2392 /nízka administratívna budova – vedľa 

chovateľských potrieb/ o celkovej výmere 24,87 m², účel využitia prenájmu priestorov: 

obchodné priestory, kancelárske príp. skladové priestory

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 303

o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 304 

o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m²  ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 305

o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 306

o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 307

o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 308

o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 309a

o celkovej výmere 22,81 m² (17,87 m² kancelária + 4,94 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 309b

o celkovej výmere 22,81 m² (17,87 m² kancelária + 4,94 m² ostatné  nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 310

o celkovej výmere 22,98 m² (18,00 m² kancelária + 4,98 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 311

o celkovej výmere 22,66 m² (17,75 m² kancelária + 4,91 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 312

o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 313

o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 314 

o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 315

o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /

rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária

n nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce – CENTRUM ŽITAVA so súpisným číslom 2087 

/nebytový priestor, ktorý sa nachádza vľavo pred BAVAXOM/ o celkovej výmere 

73,90 m² , účel využitia prenájmu priestorov: obchodné priestory, príp. kancelárske priestory

n nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí nehnuteľnosti – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce – CENTRUM ŽITAVA so súpisným číslom 2087 

/bývalá predajňa vína - nebytový priestor, ktorý sa nachádza pred prevádzkarňou 

HILTON BAR/ o celkovej výmere 13,14 m², účel využitia prenájmu priestorov: obchodné 

priestory, príp. kancelárske priestory

n nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti  – budova na 

Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna 

budova/, nebytový priestor č. 010 /bývalé kuchynské štúdio/ o celkovej výmere 119,98 

m² (118,80 m² kancelária, obchod + 8,18 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba 

a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, obchod, skladové priestory

Lehota na predkladanie návrhov nájomných zmlúv končí dňa 31.10.2012 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nehnuteľností zís-
kate na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce 

www.zlatemoravce.eu, /Mesto, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2012, INÉ 
INFORMÁCIE/, prípadne na č. telef. 037/6923922 alebo 037/6923927 

(oddelenie správy majetku mesta). 
Ing. Peter  Lednár, CSc. primátor mesta
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Podnájom voľných nebytových priestorov

Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce, ako nájomca 
priestorov určených na podnájom, na základe § 9a ods. 9 zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších právnych predpisov a Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta poskytne do priameho podnájmu nebytové priestory 
v Dome služieb na poschodí Sládkovičovej ul. č. 1, Zlaté Moravce, 
85 m² - obchodné priestory /kancelárie a sklad/,

2 nebytové priestory v budove SOV, na prízemí Duklianskej 
ul. č. 2/A, Zlaté Moravce, 184,8 m² - obchodné priestory, 71,7 m² - 
obchodné priestory,

nebytový priestor v budove SOV, na poschodí Duklianskej ul. č. 
2/A, Zlaté Moravce, 84,84 m² - obchodné priestory,

nebytové priestory v budove SOV, na poschodí Duklianskej ul. 
č. 2/B, Zlaté Moravce, 54 m² - kancelárske priestory, 35 m² - kancelárske 
priestory, 35 m² - kancelárske priestory, 45,89 m² - obchodné priestory, 18 
m² - skladový priestor,

nebytové priestory na Viničnej ul. č. 1, Zlaté Moravce, 16,30 m² 
- kancelárske priestory, 11,90 m² - kancelárske priestory, 97,90 m² - dielňa.

Minimálna cena za podnájom nebytových priestorov je určená 
v súlade so zákonom č 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. 
o  cenách v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia 
s majetkom mesta platnými od 01.01.2005:

34,- €/m² ročne - obchodné priestory (kancelárie), 17,- €/m² ročne 
- priestory využívané ako sklad.

Predpokladaná doba podnájmu: Doba určitá.
Ostatné podmienky podnájmu: V cene podnájmu nie je zahrnutá 

spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné + stočné a odvoz 
odpadu.

Podmienky predloženia cenovej ponuky
Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce, ako nájomca, stanovuje 

lehotu na doručenie návrhov nájomných zmlúv rešpektujúcich uvedené 
podmienky pre záujemcov o podnájom uvedeného majetku Mesta Zlaté 
Moravce do 31. 10. 2012, najneskôr do 15.00 h, a to do kancelárie 
Záhradníckych služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce, Sládkovičova 
ul. č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, na poschodí v Dome služieb

Návrhy podnájomných zmlúv obsahujúce najmä konkrétny účel 
podnájmu a konkrétnu výšku nájomného je potrebné doručiť 
v určenom termíne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej 
heslom „Podnájom–ZsM/2012 – Neotvárať!“ na Záhradnícke služby 
mesta, m. p. Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č. 1, 953 01 Zlaté Moravce 
(rozhodujúci je čas prijatia obálky do dňa 31.10. 2012 do 15.00 h) 
Informácie na tel. č. 037/6421145.

Marian Tomajko – riaditeľ ZSM

Soľná jaskyňa v Zlatých Moravciach
Soľná jaskyňa je vybudovaná výhradne z prírodného materiálu rôznych 

druhov kamennej a morskej soli, čo vytvára mikroklímu, pri ktorej sa 
uvoľňujú prvky jódu, magnézia, brómu a vápnika.

Soľ, ktorou sú pokryté steny miestnosti sa dostáva do ovzdušia 
a návštevník ju inhaluje, pohodlne oddychujúc na ležadle. Deti 
samozrejme majú miesto a priestor na hranie a počas hry sa aj liečia.

Podľa lekárov jeden 45 - minútový pobyt v soľnej jaskyni nahradí 2-3 
dňový pobyt pri mori. Efekty sú však u každého človeka iné, podobne 
ako pri mori. Určite si však každý oddýchne, zrelaxuje a načerpá nové sily.

Soľná jaskyňa je vhodná nielen pre chorých, ale aj pre zdravých ľudí, 
ktorí potrebujú odbúrať stres. Podmienkou však je, že pobyt musia 

absolvovať oddelene.
Po každom vstupe sa čistota ovzdušia udržiava používaním 

germicídneho svetla.
V jaskyni je stála teplota 20-22°C, vlhkosť 50-65%,  kapacita je 8 miest.
Mikroklíma v soľnej jaskyni napomáha pri liečení: nádchy, zápalov 

hrtana, hrdla, nosa, prieduškovej astmy, dermatologických 
chorôb, akné, rôznych alergií, neuróz a stresu, spomaľuje 
starnutie…

Návšteva soľnej jaskyne sa neodporúča ľuďom so zvýšenou 
činnosťou štítnej žľazy, nie je vhodná ani v prípade onkologických 
ochorení.

Adresa: Dlhá ul. 64, Zlaté Moravce 
Objednávky na tel. č. 0948/027 078

INFORMÁCIA o podnájme voľných 
nebytových priestorov
Mestské stredisko kultúry a športu p. o. mesta Zlaté Moravce, ako nájomca 
priestorov určených na podnájom, na základe§ 9a ods. 9 zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti 
na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov a Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

poskytne do priameho podnájmu nebytové priestory (bývalého 
zariadenia „Espresso Štadión“),ktoré sú umiestnené v budove 
Hlavnej tribúny /parc.č. 3407/09/ o rozmere 150 m2 a vonkajšie 
priestory priliehajúce k prenajatým nebytovým priestorom 
o rozlohe 250 m2, na adrese Továrenská 46, Zlaté Moravce.
n Minimálna cena za podnájom nebytových priestorov určená 

v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
n Predpokladaná doba podnájmu
Doba určitá
n Ostatné podmienky podnájmu
V cene podnájmu nie sú zahrnuté energie.
n Podmienky predloženia cenovej ponuky
Správa športových zariadení, m. p. Zlaté Moravce, ako nájomca, stanovuje 

lehotu na doručenie návrhov podnájomných zmlúv rešpektujúcich 
uvedené podmienky pre záujemcov o podnájom uvedeného majetku 
Mesta Zlaté Moravce do 3.12.2012, najneskôr do 10.00 hod., a to do 
kancelárie mestského strediska kultúra a športu Nám. A. Hlinku 
č.1, 953 01 Zlaté Moravce.

Ponuka musí obsahovať
a) Presné označenie účastníka:
Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, 

obchodné meno, miesto podnikania , IČO, zápis v registri, 
telefonický kontakt

Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, 
telefonický kontakt
b) Výška podnájomného za 1 m²/rok
c) Účel podnájmu
d) Dátum a podpis oprávnenej osoby
Návrhy podnájomných zmlúv obsahujúce najmä konkrétny účel 

podnájmu a konkrétnu výšku nájomného je potrebné doručiť v určenom 
termíne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom 
„Podnájom- MSKS, Espresso štadión /2012 – Neotvárať!“ na m. 
p. Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, nám. A. Hlinku č.1 
(rozhodujúci je čas prijatia obálky do 3.12.2012 do 10.00 hod.. Informácie na 
tel. č. 037/3810264, 037/6421450,0948 016610

V Zlatých Moravciach, dňa 16.10.2012

Bc. Peter Kereš 
pov. riad. podniku
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Najnovšou a najväčšou 
aktualitou je zapojenie našich 
štyroch šikovných dievčat 
do Facebookovej súťaže 
REPREZENTUJ ORIGINÁLNE 
ADIDAS  https://apps.
f a c e b o o k . c o m / a d i d a s -
represent-sk/FacebookApp/
profile/alias:example-dance-
crew. Veľmi by sme uvítali aj Vašu 
pomoc, pretože každý hlas sa 
počíta. Treba podporovať svojich 
rodákov.

Čo sa týka starších aktivít, hneď 
prvou v tomto školskom roku bolo 
to, že ja, ako tanečná trénerka v 
CVČ Piruett Zlaté Moravce som 
začala užšie spolupracovať s 

Akadémiou Tanca v Nitre (Tomáša 
Surovca a Juraja Ilečka), kde 
momentálne aj vyučujem dvakrát 
týždenne. Prostredníctvom 
Akadémie sa nám podarilo dňa 
5. 9. 2012 zúčastniť sa na Reebok 
CrossFit v Teleráne, kde sme s 
našimi tanečníkmi „makali“ pod 
vedením Jindru Tovaryša. 

Od 17. 9. 2012 do 20. 9. 2012 naši 
tanečníci tancovali po celej Nitre 
cez Veolia Transport, kde nakoniec 
22. 9. 2012 vystúpili s dvoma 
choreografiami PYT a MASKS na 
„dopraváckom“ dni otvorených 
dverí v areáli VEOLIA TRANSPORT 
Nitra.

Dňa 22. 9. 2012 sme boli 

pozvaní na krst debutového 
albumu S.W.A.G. Peťa Antoša, 
umeleckým menom Peter‘s 
BeatS, kde krstnými rodičmi boli 
Kuly z Desmodu a Evička Cifrová. 
Na tomto krste naše dievčatá - 
Emma Klučiarová, Hana Krausová, 
Vanessa Biela a Viktória Dubcová 
- tancovali ako spevákove 
Fanny pod choreografickým 

vedením Nikolety Szegényovej.
V najbližších dňoch sa tanečníci 

pripravujú na poslednú súťaž v 
tomto kalendárnom roku, ktorá 
sa bude konať 24. 11. 2012 v Žiline 
pod názvom MUVE ON. Tak im 
všetci držte palce, nech poriadne 
reprezentujú a zasa domov 
prinesú kopec pohárov a medailí.

Nikoleta Szegényová

V utorok 23. októbra sa 
uskutočnila v priestoroch 
Mestskej knižnice beseda so 
zlatomoraveckým rodákom, 
publicistom a spisovateľom 
Ľubomírom Olachom. Besedy sa 
zúčastnili študenti Obchodnej 
akadémie v Zlatých Moravciach. 
Všetci pozorne, sústredene 
a s úsmevom počúvali spisovateľa, 
ktorý im predčítal zo svojej 
tvorby a rozprával príbehy zo 
svojho života, ktoré sa stali aj jeho 
námetom. Prirodzene a pohotovo 
odpovedal na všetky otázky, ktoré 
prišli z radov študentov v diskusii. 
Čas strávený s týmto spisovateľom 
ubehol veľmi rýchlo a v uvoľnenej 
atmosfére, až sa preklenul 
k záveru besedy. Za všetkých mu 
poďakovala vedúca knižnice Anna 
Šútorová a študentka Obchodnej 
akadémie, ktoré ho obdarovali 
kyticou kvetov.

Ľubomír Olach (1948)
Študoval na Vysokej škole 

poľnohospodárskej v Nitre , ktorú 
úspešne ukončil s inžinierskym 
titulom. Ešte počas štúdia začal 
pracovať v Roľníckych novinách 
ako redaktor. Predtým robil 
montéra, závozníka a montážnika 
vo Východoslovenských 
železiarňach, v Slovnafte 
a v Kovoplaste v Zlatých 
Moravciach. Neskôr pôsobil 
ako redaktor denníka Smena, 

v týždenníku Sloboda, pracoval 
aj pre Slovenský rozhlas a 
Slovenskú televíziu. V roku 1988 
získal 3. miesto v celoslovenskej 
novinárskej súťaži o najlepší 
článok. O rok neskôr mu porota 
udelila v tejto súťaži čestné 
uznanie. Písal aj o populárnej 
a vážnej hudbe. Po revolúcii sa 
stal šéfredaktorom mesačníka 
POP HORIZONT, ktorý písal o 
slovenskej populárnej hudbe, 
bol iniciátorom obnovenia 
speváckej súťaže Zlatý slávik /
Aurel/. Založil reklamnú agentúru 
AURUM, ktorá medzi prvými 
začala organizovať na Slovensku 
golfové turnaje, pravidelne 
organizuje medzinárodnú 
ochutnávku mladých vín a veľa 
ďalších akcií. V súčasnosti žije 
v Bratislave. 

Tvorba
V poslednom čase sa venuje 
najmä písaniu poézie a prózy.

Keď zomriem, tak nech … 
- básnický debut z roku 2007 je 
sviežou sondou do duše bohéma, 
tak trochu staromódneho, no 
vyznávajúceho tie najlepšie 
hodnoty: priateľstvo, víno, ženy, 
umenie a pozitívny vzťah k životu.

Pri víne s bohémom - zbierka 
básní vydaná v roku 2009 je 
rozšírením základných tém Ľuba 
Olacha, dáva im novú dimenziu 

a kvalitu. Nič nepredstiera, hovorí 
zrozumiteľne, jasne pomenúva 
vzťahy, city aj pocity. Necháva na 
čitateľovi, aby vstúpil do básne 
s vlastnou predstavivosťou.

Weine und Frauen - knižka 
v nemčine, ktorá mu vyšla v roku 
2009.

Kaviarenská poézia Ľuba 
Olacha - básnická zbierka vyšla 
v roku 2011, opisuje v nej niektoré 
bratislavské krčmy, vinárne či bary, 
ich atmosféru a svoje zážitky 
v nich.

Nádenník pera vo 

francúzskych službách - nový 
román krstený 26. júna 2012, jeho 
názov skrýva voľný tok epizód, 
príbehov a charakterov. Je to 
obraz doby a spoločnosti, v ktorej 
autor žil. Román obsahuje aj 
autobiografické prvky.

V súčasnosti vyšiel jeho ďalší 
román Posledné varovanie.

Informácie poskytla: 

Mestská knižnica 

Zlaté Moravce, 

vedúca:  Anna Šútorová

Beseda s rodákom Ľubomírom Olachom

Aktivity tanečnej skupiny 
Piruett v CVČ
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Predaj, kúpa

l Predám 1000-l nádrže na 
vodu.

Kontakt: 0904 158 259
10/061/2012/PČ, 9/040/2012-150/DZ

l Ubytovanie vašich domácich 
miláčikov, vonkajšie a vnútorné 
voliéry – PSÍ HOTEL

Kontakt: 0904 158 259
10/062/2012/PČ, 9/041/2012-151/DZ

l Predám 50-l sklenené fľaše 
s kovovým košom.

Kontakt: 0904 158 259
10/063/2012/PČ, 9/042/2012-152/DZ

l Predám záhradu s murovanou 
chatkou v Zlatých Moravciach.

Info: 0905 441 020
10/064/2012/PČ, 10/046/2012-170/DZ

l Predám štýlovú chalupu 
pri Kremnici blízko Krahule. 
Prerobená, komplet zariadená. 

Kontakt: 0911 026 925
10/065/2012/PČ, 10/047/2012-171/DZ

Významným a predovšetkým krásnym míľnikom v živote rodičov je 
narodenie dieťatka. Hrdí rodičia priniesli dňa 29. septembra do obradnej 
miestnosti v MSKŠ svoje deti, ktoré boli predstavené primátorovi 
mesta Zlaté Moravce Petrovi Lednárovi a zároveň slávnostne privítané 
do života. Nechýbal ani zápis do Pamätnej knihy. Na privítanie boli 
pozvané menovite tieto deti:

Emma Antalová, Eliška Belicová, Tobias Bennár, Viktória Ciroková, René 
Čulík, Sebastián Dukai, Sofia Gažiová, Tamara Kabátová, Dávid Koščo, 
Laura Kotlárová, Dávid Kováč, Lukas Kráľ, René Kuruc, Tobiáš Kyseľ, 
Margaréta Ester Maliariková, Michal Pecho, Marko Peterke, Andrea 
Popadičová, Matúš Ručkay, Hanka Sárková, Samuel Sečkár, Tomáš 
Sučko, Michal Šoóš, Kristína Šteklová, Tobias Štrba, Simona Uhrecká, 
Dominika Urbanovičová, Sára Valašíková, Adam Valkovič, Ema Vlhová 
a Alexej Zelenka.

Primátorovi boli v ten istý deň predstavení jubilanti mesta Zlaté 
Moravce, ktorí sa v týchto dňoch dožívajú vzácnych životných jubileí. 
Na slávnostný obrad boli pozvaní nasledovní jubilanti:

Irena Miklovičová, Helena Jonisová, Helena Gregorová, Emília 
Krasulová, Helena Pilčíková, Helena Struhárová, Jozefína Fidesová, 
Mária Mlynková, Mária Lauková, Mária Valachyová, Alojz Sýkora, Amália 
Bernátová, Mária Bačíková, Mária Matejová, Juliana Kováčová, Matilda 
Kerešová, Gertrúda Eichlerová, Michal Weis, Helena Kurkinová, Mária 
Šindlerová, Jozef Farkaš a Margita Laurincová.

Na tvárach jubilujúcich sa odrážala radosť, spokojnosť a niektorí sa 
nezdržali sĺz, pod ktoré sa podpísal spev sprevádzajúci slávnostný 
obrad.

Rodičia detí a tiež jubilanti boli obdarovaní kvetom, darčekom 
a finančným príspevkom. Všetkým želáme veľa zdravia, šťastia, lásky 
a detičkám s rodičmi veľa úsmevných príhod.

Mária Petrovičová

INFORMÁCA o podnájme voľných 
nebytových priestorov

Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. mesta Zlaté Moravce, ako 
nájomca priestorov určených na podnájom, na základe § 9a ods. 9 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších právnych predpisov a Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta poskytne do priameho podnájmu nebytové priestory 
(sklad- garáž) ,ktoré sú umiestnené v budove pri tenisových 
kurtoch o rozmere 26 m2, na adrese Továrenská 46, Zlaté 
Moravce.
l Minimálna cena za podnájom nebytových priestorov určená 

v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
l Predpokladaná doba podnájmu
 Doba určitá
l Ostatné podmienky podnájmu
V cene podnájmu nie sú zahrnuté energie.
l Podmienky predloženia cenovej ponuky
Správa športových zariadení, m. p. Zlaté Moravce, ako nájomca, 

stanovuje lehotu na doručenie návrhov podnájomných zmlúv 
rešpektujúcich uvedené podmienky pre záujemcov o podnájom 
uvedeného majetku Mesta Zlaté Moravce do 3.12.2012, najneskôr 
do 10.00 hod., a to do kancelárie mestského strediska kultúry 
a športu Nám. A. Hlinku č. 1  953 01 Zlaté Moravce.

Ponuka musí obsahovať
a) Presné označenie účastníka:
Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, 

obchodné meno, miesto podnikania , IČO, zápis v registri, 
telefonický kontakt

Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, 
telefonický  kontakt
b) Výška podnájomného za 1 m²/rok
c) Účel podnájmu
d) Dátum a podpis oprávnenej osoby
Návrhy podnájomných zmlúv obsahujúce najmä konkrétny účel 

podnájmu a konkrétnu výšku nájomného je potrebné doručiť 
v určenom termíne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej 
heslom „Podnájom- SŠZ,  Sklad- garáž /2012 – Neotvárať!“ na m. 
p. Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, nám A. Hlinku č.1 
(rozhodujúci je čas prijatia obálky do 3.12.2012 do 10.00 hod. Informácie 
na tel. č. 037/3810264, 037/6421450, 0948/016 610

V  Zlatých Moravciach, dňa 16.10.2012
Bc. Peter Kereš

pov. riad. podniku

Vítanie detí a uctenie jubilantov



TEKOVSKÉ NOVINYStrana 15

Program Kina Tekov
2. – 3. – 4. 11. Doba ľadová 4: Zem v pohybe, USA

Má zmysel o tomto filmovom trháku aj niečo písať? Asi nie, lebo vy dobre 

viete, že tento druh humoru milujú úplne všetci. Kultový „animák“ pre všetky 

vekové kategórie je veľmi zábavný a vydarený. Nepremeškajte!

Pi., so., ne.: 17.00, vstupné 2 €, MP.

6. – 7. 11. Prometheus, VB

Dvaja mladí, úspešní archeológovia Elisabeth Shaw a Charlie Holloway 

sa s tímom ďalších bádateľov vydávajú na ďalekú cestu kozmickou loďou 

Prometheus. Nikto z posádky však nie je pripravený na nepredstaviteľnú hrôzu, 

ktorá na nich čaká a netušia, že práve oni budú musieť zviesť desivý súboj 

o záchranu budúcnosti ľudskej rasy.

Ut., st.: 17.00, vstupné 2 €, MN do 15 r.

8. – 9. 11. Iron Sky, NEM

Kto ovládne svet – americká prezidentka alebo nacisti z Mesiaca? Parodický 

pohľad na pád tretej ríše, v ktorom vesmírne súboje vyzerajú nad očakávanie 

dobre. Tento film kulminuje od hravej sci-fi, cez politickú satiru až k absurdnému 

humoru.

Št., pi.: 17.00, vstupné 2,30 €, MN do 15 rokov.

9. – 10. – 11. 11. Madagaskar 3, USA

Tento detský filmový trhák si opäť radi zopakujeme, pretože sa to naozaj 

oplatí. Preneste sa aj so svojimi deťmi do ríše zvierat a príďte si pozrieť ďalší 

počítačovo-animovaný  zázrak. Takže neváhajte, pretože je to úžasne milé, 

zábavné a originálne!

Pi.: 15.00, so., ne.: 17.00, vstupné 2 €, MP.

13. – 14. 11. S ľadovým pokojom, USA

Je tu dramatický príbeh začínajúceho podnikateľa Willa Shawa, ktorému na 

dovolenke v Španielsku neznámi ľudia unesú rodinu. Will musí rýchlo zistiť, kto 

za týmto únosom stojí a musí nájsť spôsob, ako zachrániť svoju rodinu.

Ut., st.: 17.00, vstupné 2 €, MN do 12 r.

15. – 16. – 17. – 18. – 19. 11. Twilight saga: Úsvit 2, USA

Súmrak je tu znova a to je určite dobrá správa pre všetkých fanúšikov tohto 

filmového trháku. O tejto upírskej ságe vám už vlastne nemusíme ani nič písať, 

pretože diváci, ktorí milujú tento film, poznajú jeho scenár úplne podrobne. 

Nenechajte si ujsť tento veľký hit, ktorý vrcholí svojou poslednou časťou!

Št., pi., so., ne.: 17.00, po.: 16.00 zľ. 2,20 €, vstupné 2,50 €, MN do 12 r.

20. 11. Okresní přebor

Táto česká komédia vychádza z populárneho televízneho seriálu Okresní 

přebor. Tento celovečerný príbeh vám predstaví neobyčajného muža, pre 

ktorého je futbal celý jeho život. Dokonca viac než život.

Ut.: 17.00, vstupné 2 €, MN do 12 r.

22. – 23. – 24. – 25. 11. Atlas mrakov, USA

Tento veľkolepý filmový epos zobrazuje myšlienku kontinuálnej prepojenosti 

nášho bytia, našich činov a skutkov, napriek časom a priestorom, kde všetko 

má svoju príčinu, následok a zmysel, kde sa vrahova duša premení na veľkého 

hrdinu a kde jediný láskavý skutok v prítomnosti vyvolá revolúciu v ďalekej 

budúcnosti. Tento film je ako plavba, ktorá vás vezme do miest, v ktorých ste 

nikdy neboli a predsa sú vám známe...

Št., pi., so., ne.: 17.00, vstupné 3 €, MN do 12 r.

27. – 28. 11. Tanec medzi črepinami, SR

Je to dramatický príbeh o ľudskom bytí, láske, vzletoch a pádoch v strhujúcom 

a fascinujúcom tanci života medzi črepinami.

Ut., st.: 17.00, vstupné 2 €, MN do 12 r.

30. 11. – 1. – 2. 12. Streetdance 2, VB

V pokračovaní celoslovenského hitu navštívite najkrajšie európske mestá 

a necháte sa očariť veľkolepým spojením pouličného tanca a latiny. Streetdance 

2 je väčší, lepší, trúfalejší a hlavne je späť!

Pi., so., ne.: 17.00, vstupné 2 €, MN do 15 r.

http://kinotekov.webs.com/

Pohotovosť lekární
V dňoch 1. – 4. 11. Lekáreň IRIS, Námestie A. Hlinku 28, 1. 11. od 8.00 

do 20.00 h, piatok 2. 11. od 7.00 do 21.00 h, víkend od 8.00 do 20.00 h.
V dňoch 5. – 18. 11. Lekáreň U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, počas 

pracovných dní od 7.00 do 21.00 h, víkend od 8.00 do 20.00 h.
V dňoch 19. – 30. 11. Lekáreň U ZLATÉHO HADA, Župná 54, počas 

pracovných dní od 18.00 do 21.00 h, víkend od 8.00 do 20.00 h.

Spoločenská kronika
Narodili sa
24. 8. Chanel Bandová, (N) Nitra
27. 8. Kevin Stojka, (N) Nitra
28. 8. Lukas Kráľ, (N) Partizánske
31. 8. Lívia Vedejová, (N) Levice
3. 9. Simon Vadkerti, (N) Nitra
6. 9. Maximilián Šútor, (N) Nitra
9. 9. Patrik Miadik, (N) Nitra
10. 9. Daniel Bánsky, (N) Levice
10. 9. Simona Sperková, (N)
 Levice
10. 9. Stojková Natália, (N) Nitra
14. 9. Denis Laktiš, (N) Nitra
14. 9. Boris Mihalik, (N) Nitra
26. 9. Adam Vida, (N) Nitra
Povedali si áno
25. 8. Peter Turčan, Jelenec a Bc.
Andrea Molnárová, Jelenec
31. 8. Milan Ševce, Zlaté Moravce
a Perla Bónová, Zlaté Moravce
1. 9. Martin Frajka, Žitavany
a Zuzana Raková, Velčice
1. 9. Ing. Ľuboš Pavlov, Malá
Lehota a Lucia Bieliková, Zlaté
Moravce
8. 9. Tomáš Červený, Zlaté
Moravce a Natália Obická, Zlaté
Moravce
8. 9. Bc. Peter Ďurček, Vieska nad
Žitavou a Ing. Daniela Masárová,
Zlaté Moravce
24. 9. Gazi Bekjiri, Macedónska
republika a Beáta Kunovičová,
Zlaté Moravce
22. 9. Miloš Sodoma, Bratislava
a Ľubica Valkovičová, Tekovské
Nemce
28. 9. Ivan Matejov, Sľažany
a Marianna Koprdová, Zlaté
Moravce
29. 9. Martin Holý, Volkovce
a Jana Mlynková, Volkovce
Jubilanti
3. 10. Michal Horný, Zlaté
Moravce, 85 r.
7. 10. Mária Kováčová, Zlaté
Moravce, 90 r.
10. 10. Hedviga Turčanová, Zlaté
Moravce, 80 r.
16. 10. Ľudovít Elíz, Zlaté Moravce,
85 r.

17. 10. Anna Galovičová,
Chyzerovce, 85 r.
21. 10. Mária Prelovská, Zlaté
Moravce, 80 r.
23. 10. Emília Šmirinová, Prílepy,
80 r.
27. 10. Vilma Horváthová, 
Zlaté Moravce, 85 r.
29. 10. Zuzana Melišková, 
Zlaté Moravce, 90 r.
Opustili nás
23. 8. Ľudovit Valent, 1929,
Topoľčianky
28. 8. Jozef Martinec, 1943, 
Zlaté Moravce
28. 8. Veronika Siváková, 1928,
Jelenec
30. 8. Oľga Gígelová, 1929,
Volkovce
1. 9. Albína Vargová, 1929,
Nevidzany
1. 9. Žofia Zaťková, 1921, Zlatno
3. 9. Katarína Balážová, 1950,
Zlaté Moravce
4. 9. Elemír Žigmund, 1932,
Tekovské Nemce
5. 9. Ľudmila Frajtíková, 1925,
Beladice
6. 9. Daniela Matejová, 1953,
Topoľčianky
7. 9. Veronika Kotlárová, 1936,
Zlaté Moravce
10. 9. Jozef Mladý, 1920, 
Zlaté Moravce
11. 9. Ing. Vladimír Pecho, 1942,
Zlaté Moravce
13. 9. Emília Erdélyiová, 1932,
Beladice
19. 9. Helena Ševčíková, 1938,
Tesárske Mlyňany
26. 9. Lavrinec Levický, 1926,
Tesárske Mlyňany
1. 10. Anna Ľuptáková, 1931, Tajná
1. 10. Agneša Pániková, 1926,
Žitavany
6. 10. Etela Levická, 1946, 
Vieska nad Žitavou
7. 10. Edita Zábojníková, 1919,
Zlaté Moravce
9. 10. Rozália Zimová, 1929, Vráble
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Dňa 18.10.2012 zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce 
v spolupráci s CVČ, ZŠ Mojmírova a Mestskou polí-
ciou 37. ročník Večerného behu Zlatými Moravcami.

Podujatia sa zúčastnilo 242 účastníkov rôznych 
vekových kategórií (212 detí, 30 dorastencov a dospe-
lých). Škola s najväčším počtom účastníkov bola oce-
nená Pohárom primátora mesta Zlaté Moravce.

Výsledky:

Deti narodené v roku 2007 a ml.
Chlapci : 1. Timotej Dekrét, MŠ Slniečko, 2. Matúš Gajdoš, MŠ Slniečko, 

3. Gabriel Tarkai
Dievčatá: 1. Martina Novotová, MŠ Slniečko, 2. Petra Halásová, MŠ 

Slniečko, 3. Linda Maňkovská, MŠ Dúha
ZŠ roč. 2004 – 2006
Žiaci: 1. Dávid Merčiak, ZŠ Mojmírova, ZM, 2. Filip Mihal, ZŠ Mojmírova, 

ZM, 3. Timotej Kováč, ZŠ Mojmírova, ZM
Žiačky: 1. Emma Jelínková, ZŠ Mojmírova, ZM, 2. Lea Stoperová, ZŠ 

Mojmírova, ZM, 3. Adela Danková, ZŠ Pribinova, ZM
ZŠ roč. 2002 – 2003
Žiaci: 1.Tomáš Trubáčik, ZŠ Sľažany, 2. Mário Kača, ZŠ Obyce, 3. Alex 

Jelínek, ZŠ Mojmírova, ZM
Žiačky: 1. Diana Zaťková, ZŠ Sľažany, 2. Ema Uhrínová, ZŠ Pribinova, ZM, 

3. Henrieta Eliášová, ZŠ Sľažany
ZŠ roč. 2000 – 2001
Žiaci: 1. Juraj Gajdoš, ZŠ Mojmírova, ZM, 2. Juraj Hudec, ZŠ Robotnícka, 

ZM, 3. Richard Herda, ZŠ Mojmírova, ZM
Žiačky: 1. Martina Bednárová, ZŠ Pribinova, ZM, 2. Jana Trubáčiková, ZŠ 

Sľažany, 3. Sabína Žemberiová, ZŠ Jedľové Kostoľany
ZŠ roč. 1997 –1999
Žiaci: 1. Andrej Žemberi, ZŠ Jedľové Kostoľany, 2. Adam Zbojek, ZŠ 

Mojmírova, ZM, 3. Lukáš Tonka, ZŠ Mojmírova, ZM
Žiačky: 1. Karolína Krnáčová, ZŠ Pribinova, ZM, 2. Natália Mesková, ZŠ 

Obyce, 3.Bianca Kukučková, ZŠ Jedľové Kostoľany
Dorastenci a dorastenky roč. 1996 –1993
Chlapci: 1. Oliver Kaločai, ZŠ Jedľové Kostoľany, 2. Pavel Šišmiš, GJK, ZM, 

3. Matej Bezák, GJK, ZM
Dievčatá: 1. Erika Ivanová, AK Nitra, 2. Viktória Kabátová, SOŠOaS, ZM, 3. 

Júlia Tranvanová, SOŠ Prílepská 6, ZM
Muži 1992-1972
1. Michal Valkovič, BK Pyxida, 2. Matej Páleník, BK Pyxida, 3. Mário 

Ondriáš
Ženy 1992 a st.
1. Soňa Krnáčová, 2. Karolína Krnáčová, 3. Dana Sýkorová
Veteráni 1971 a st.
1. Karol Hudeček, 2. Jaroslav Baťo, 3. Ladislav Urbanovič
Pohár primátora mesta získala už po desiatykrát Základná škola 

Mojmírova, Zlaté Moravce.

Mgr. Jozef Zlatňanský, riaditeľ CVČ

Večerný beh mestom Zlaté Moravce


