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Zdravotná starostlivosť v Zlatých Moravciach je zabezpečená

„Podľa posledného návrhu
zmluvy VšZP (Všeobecnej zdravot-
nej poisťovne), ktorý bol preroko-
vaný na krajskej pobočke
Všeobecnej zdravotnej poisťovne
dňa 1. 7. 2011 za prítomnosti
zástupcov mesta - primátora Ing.
Petra Lednára CSc., viceprimátora
Vladimíra Klučiara, zástupcov
Mestskej nemocnice MUDr. Niny
Horniakovej a predstaviteľov
krajskej pobočky VšZP od 1. 7.
2011 bude zazmluvnené chirur-
gické oddelenie v nezmenenej
štruktúre a forme, interné
oddelenie v nezmenenej štruktúre
a forme, JIS – interné oddelenie.

Oddelenie anestéziológie a
intenzívnej medicíny (OAIM)
zazmluvnené nebude. Vzhľadom k

tomu, že sa jedná o oddelenie,
ktoré poskytuje akútnu a
neodkladnú starostlivosť, Mesto
Zlaté Moravce pod vedením
primátora Ing. Petra Lednára, CSc.,
po konzultácii s vedením nemoc-
nice sa rozhodlo, že toto oddelenie
zrušené nebude, aby bola zabez-
pečená akútna starostlivosť pre
občanov v Zlatomoravskom
regióne.

Oddelenie dlhodobo chorých
zazmluvnené nebude. Mesto
podniká kroky na transformáciu
tohto oddelenia na sociálne
lôžka.“

„Veľká vďaka patrí všetkým,
ktorí prispeli k tomu, aby Mestská
nemocnica v Zlatých Moravciach
bola zachovaná, a to predovšet-

kým primátorovi Ing. Petrovi
Lednárovi CSc., ktorý tak precízne
a zodpovedne riadil celý proces
zachovania nemocnice a tým
zachovanie dostupnosti a kvality
zdravotnej starostlivosti pre
občanov Zlatomoravského
regiónu,“ ďakuje riaditeľka MsN.
Mesto hovorí o víťazstve v boji

o zachovanie nemocnice
Pôvodne VšZP navrhovala

nezazmluvniť chirurgické oddele-
nie s počtom lôžok 36, jednotku
intenzívnej starostlivosti v rámci
interného oddelenia s piatimi
lôžkami a oddelenie anestézioló-
gie a intenzívnej medicíny so
štyrmi lôžkami. Nemocnica by tak
prišla o 45 lôžok z celkového
počtu 120. Mesto, zriaďovateľ

nemocnice, reagovalo na návrh
poisťovne petičnou akciou. Za tri
dni ju podpísalo 14 860 ľudí,
navyše primátor Zlatých Moraviec
Ing. Peter Lednár, CSc., rozoslal
listy predstaviteľom poisťovne,
politických strán, ministrovi
zdravotníctva a prezidentovi SR.

A. Mondočková

Čas plynie ako voda a znovu po
roku sme v našom meste privítali
folklórne súbory miestne i z
blízkeho okolia na kultúrnom
festivale 2011. Svojím umením,
krásou a temperamentom očarilo
divákov 19 folklórnych skupín.

Pre tých, ktorí inklinujú k rocku
bol program pripravený už v
sobotu. Na nádvorí MsKS vystú-
pilo päť rockových skupín.

Oficiálny festivalový program
otvoril v nedeľu 26. júna primátor
mesta Ing. Peter Lednár, CSc. V
mestskom amfiteátri za slnečného
počasia sa roztočil štvorhodinový
program plný hudby, spevu a tanca.
Riaditeľ a moderátor Bc. Peter Kereš
vidí za poslaním festivalu aktivizá-
ciu skupín, súborov a združení
rozličného kultúrneho zamerania.

Úvod programu patril folklór-
nemu súboru Inovec, nasledovala
Drieňovanka, Prílepčianka,
Zlatňanka, Chočanka, Vápenkár,
Skerešovanka, Vozokanka, Vrštek,
Babička, Lipa, Lipka, Kamenec,
Širočina, Turňa, Chyzerovčanka,
Benát, Sľažianka a záver patril
obci Žitavany a jej folklórnej
skupine Požitavan.

„Potešilo nás, že prišli nielen
Zlatomoravčania, ale aj návštev-
níci z Topoľčianok, Žitavian,
Hostia, Jedľových Kostolian... a že
každý tu našiel pohodu a dobrú
náladu,“ hovorí primátor.

Záver festivalu sa niesol v
znamení poďakovania všetkým
zúčastneným za bohatý kultúrny
program.

A. Mondočková

� Spoločne sme nahliadli do ľudových zvykov a tradícií, na miesta
nám blízke a známe, kde sa radi vraciame vo svojich
spomienkach. Publiku boli ponúknuté rozmanitosť a pestrosť
krojov, zvykov ako nevyčerpateľná studnica inšpirácie aj v
dnešných časoch. Účinkujúci si z festivalu odnášali pamätné listy
a upomienkové darčeky.

Umenie, krása - folklór

Záver rokovania predstaviteľov mesta a krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v
Nitre je zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zlatých Moravciach. Mesto vydalo k súčasnému
stavu písomné vyhlásenie.
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Zo zasadnutia MsZ VZN o čase predaja...

Mestské zastupiteľstvo sa stretlo
vo štvrtok 23. júna na svojom
šiestom zasadnutí. Na poslancov
čakal 59.bodový program. Do
programu bol doplnený na návrh
poslanca Ivana Madolu bod Správa
o stave nemocnice. V nahradenom
bode bol schválený zámer výstavby
nájomného bytového domu na Ul. 1.
mája (škvárové ihrisko). Zasadnutie
trvalo rekordných 6,5 hodiny.

Plat primátora je od júla nižší.
Postarala sa o to novela zákona o
právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primáto-
rov miest, ktorá platí od 1. júla.
Primátor doteraz zarábal 3 242 €,
na výplatnej páske za júl to bude po
novom 3 240 €. Podľa vyjadrenia
mestského poslanca Mgr. Pavla
Petroviča, dôvodom takejto zmeny
je úspešnosť primátora na rokova-
niach o zachovaní nemocnice.

Poslanecký zbor schválil
účinkujúceho Ing. M. Eckhardtovú
na obradoch Zboru pre občianske
záležitosti, záverečný účet mesta za
rok 2010 s výhradami, odpredaj 20
akcií Dexie banky, návrh na predlo-
ženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operač-
ného programu Životné prostredie
na projekt „Regionálny zberný dvor
pre mikroregión Tríbečsko.

Zrušil uznesenie o nezvyšovaní
nájomného v bytoch DOS na Rovňa-
novej ulici.

Zobral na vedomie zrušenie
záložného práva na MŠ Kalinčia-
kova.

Poslanci MsZ schválili návrh na
predloženie žiadosti o dotáciu na
územnoplánovacie dokumentácie z
rozpočtovej kapitoly Ministerstva
dopravy, výstavby a reg. rozvoja a
zároveň schválenie záväzku pre
získanie tejto dotácie, návrh na
schválenie dotácie a predloženie
žiadosti o dotáciu z Nórskeho
finančného mechanizmu na projekt
„Obnova kaštieľa Migazziovcov a
Parku J. Kráľa a na projekt „Rekon-
štrukcia župného domu. Schválili aj
predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operač-
ného programu Zamestnanosť a
sociálna inklúzia na projekt
„Komunitná sociálna práca“, zverili
multifunkčné ihrisko do správy ZŠ
Robotnícka.

Schválili VZN Zásady hospodáre-
nia s majetkom mesta. Poslanec Ing.
Jozef Škvarenina predniesol ako
predseda finančnej komisie pozme-

ňovacie návrhy, ktoré väčšinou boli
schválené a obmedzili čo do výšky
rozhodovania právomoci primá-
tora.

Poslanci schválili doplnenie
uznesenia č. 5/2011 – Investičný
zámer spoločnosti STARS, s.r.o.,
novelizáciu VZN č. 1/2008 o určení
výšky príspevku zákonných zástup-
cov detí a žiakov na úhradu nákla-
dov v školách a šk. zariadeniach,
žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na v rámci operačného
programu Vzdelávanie na projekt
ZŠ Robotnícka „Hovorme anglicky a
čítajme s rozumom v hrsti“, vytvo-
renie Spoločného školského úradu
so sídlom v Zl. Moravciach.

Ďalej schválili spôsob prevodu a
prenájmu 12 854 m2 mestských
pozemkov, na ktorých sú väčšinou
športoviská pri Záhradníckych
službách obchodnou verejnou
súťažou.

Schválili VZN o podnikateľskej
činnosti s malou zmenou prevádz-
kovej doby, navrhli zriadiť komisiu,
ktorá do troch mesiacov pripraví
podklady na transformáciu
mestských podnikov a nemocnice.
Poslanci po dosť kontroverznej
diskusii schválili funkciu stáleho
zástupcu náčelníka mestskej polície
(MsP).

Neschválili zámenu pozemkov z
IMA Invest, odvolanie neprítom-
ného náčelníka MsP (PN). Názory
poslancov I. Hrizta, Ľ. Chládeka, Ing.
P. Lisého boli v protiklade s názormi
primátora.

Prednosta MsÚ informoval o
zastavení rekonštrukcie križovatky
pri reštaurácii Fáro a o pripravova-
nej investičnej výstavbe bytových
domov.

Body prešli väčšinou bez problé-
mov až na čiastočnú spokojnosť
poslanca I. Madolu s odpoveďou na
interpeláciu ohľadne útulku pre
psov.

Stiahli z rokovania
Dodatok o prideľovaní bytov

poslanci po širšej diskusii stiahli z
rokovania, takisto bod o odpredaji
1-izbových bytov na Kalinčiakovej
ulici stiahli z rokovania.

Schválili plán kontrolných
činností hlavného kontrolóra
mesta. Občania vystúpili opäť k
zmene umiestnenia útulku.
Prednosta uviedol, že mesto zabez-
pečilo všetky potrebné kroky k
premiestneniu.

-r-

Zastupiteľstvo na svojom zasad-
nutí 23. 6. prijalo nové Všeobecne
záväzné nariadenie č. 7/2011 o
podnikateľskej činnosti a určení
času predaja v obchode a času
prevádzky služieb.

Nariadenie vychádza zo súčas-
nej  potreby definovať základné
podmienky podnikania a prevádz-
kovania podnikateľskej činnosti
na území mesta Zlaté Moravce.

Prevádzková doba v prevádz-
kach s maloobchodným a
veľkoobchodným predajom
tovaru a v prevádzkach poskytu-
júcich služby je všeobecne určená
časom v rozpätí od 05.00 h do
22.00 h. Podnikatelia si sami určia
prevádzkovú dobu prevádzkarne
a túto spolu s adresou prevádz-
karne sú povinní ohlásiť na MsÚ v

Zlatých Moravciach.
Nariadenie pozná aj tzv.

„osobitné určenie času predaja v
obchode a času prevádzky
služieb“, ktoré dovoľuje pre určité
skupiny prevádzkarní (napr.
prevádzok poskytujúcich reštau-
račné a pohostinské služby) tento
všeobecný čas v povolenom
rozpätí upraviť.

Toto VZN rieši aj podmienky
prevádzkovania letných, celoroč-
ných terás a exteriérových sedení.

Zo všeobecne záväzným naria-
dením odporúčame oboznámiť sa
všetkým podnikateľom, ktorí na
území mesta spotrebiteľom
predávajú výrobky alebo posky-
tujú služby.

Ing. Bielik, MsÚ

Dňa 20. 6. t.r. Ministerstvo ŽP
zverejnilo výzvu na podávanie
projektov v rámci Odpadového
hospodárstva, operačný cieľ:
podpora aktivít v oblasti separo-
vaného zberu a podpora aktivít na
zhodnocovanie odpadov. V rámci
tejto výzvy má aj naše mesto
veľkú šancu na získanie až 95%-
nej dotácie, o ktorú sa bude
uchádzať projektom „Separovaný
zberný dvor pre mikroregión
Tríbečsko“, ktorý MsZ na svojom

6. zasadnutí odsúhlasilo. Zberný
dvor bude pre 38 obcí mikrore-
giónu a bude sa nachádzať v areáli
súčasnej skládky TKO. Pozostávať
bude zo štyroch časti: z objektov
centrálneho zberného dvora
odpadov, z triedičky odpadov, zo
zariadenia pre úpravu zmesového
komunálneho odpadu a zo spoloč-
ných objektov zariadenia:
zberného dvora odpadov,
triedičky odpadov, spracovania.

Bc. H. Levická, odd. pre ĽZ MsÚ

Záverečný účet schválený
Výsledok rozpočtu Mesta Zl.

Moravce za rok 2010 bol schodok
vo výške 778 541,15 €.

MsZ na svojom 6. zasadnutí 23.
júna prerokovalo - návrh závereč-
ného účtu mesta za rok 2010 –
vysporiadanie schodku hospodáre-
nia - správu nezávislého audítora k
účtovnej závierke – stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu a schválilo
záverečný účet mesta Zlaté Moravce
s výrokom celoročné hospodárenie
schvaľuje s výhradami.

Ďalej schválilo vysporiadanie
schodku hospodárenia za rok 2010 s
prevodom prostriedkov z prebytku
predchádzajúcich rokov. Schválilo na
základe stanoviska hlavného kontro-
lóra mesta správy nezávislého
audítora, v súlade s §7 ods. 10 a 11
zákona č. 583/2004 Z.z. nasledovné
opatrenia na nápravu nedostatkov:
zosúladenie právnych pomerov
príspevkov organizácií Mestská
nemocnica a m. p. Službyt v zmysle
zákona č. 523/2004 Z.z. � odstráne-
nie nedostatkov zistených auditom

mesta a mestských organizácií �
prijať a zrealizovať opatrenia na
zníženie pohľadávok mesta a
mestských organizácií � uskutočniť
opatrenia na odstránenie stratovosti
podnikateľskej činnosti m. p. Službyt
� pravidelne vyhodnocovať plnenie
rozpočtov, programových cieľov a
úloh mesta a mestských organizácií,
termín: priebežne � uskutočniť
dôkladnú analýzu hospodárenia a
organizácie práce MsÚ a mestských
podnikov, za účelom zjednodušenia
riadenia, zníženia administratívnej
náročnosti a nákladovosti, pri plnom
zabezpečovaní ich úloh a poslania,
termín: do 31. 12. 2011

Berie na vedomie: správu nezávis-
lého audítora k účtovnej závierke
Mesta Zlaté Moravce za rok 2010, -
stanovisko hlavného kontrolóra k
návrhu záverečného účtu za rok
2010, - z dôvodu schodku rozpočto-
vého hospodárenia mesta sa
nedopĺňa rezervný fond mesta

Ing. E. Struhárová
ekonomické odd. MsÚ
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Z dní sv. Cyrila a Metoda

Pri príležitosti 1150. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda na
naše územie, ktoré si budeme
pripomínať na budúci rok, sa v
našom meste konala jedinečná
slávnosť. Záštitu nad podujatím
prevzali vdp. Marián Javor,
správca farnosti, Miroslav Kráľ,
organizátor a vy ako primátor
mesta. Čo dominovalo tejto akcii?

Áno, mesto v spolupráci s
farským úradom a okresným
centrom KDH Zlaté Moravce
zrealizovali pre celú spádovú
oblasť výstavu tvorenú exponátmi
približujúcimi život a dielo sv.
Cyrila a Metoda, ktorá bola
spojená so zaujímavým kultúrno-
spoločenským programom
sprevádzaným modlitbami,
spevmi a odbornými prednáš-
kami, za účasti mnohých našich

osobností, kresťanských spolo-
čenstiev, hnutí a návštev škôl
celého regiónu. Jednoznačne
výstava dominovala celej akcii.

K výročiu príchodu byzantskej
misie sv. Cyrila a Metoda sa v
utorok 21. 6. konala vo farskom
kostole „Byzantsko – slovanská
liturgia“.

Hlavným celebrantom omše bol
o. Martin Pavúk, MSC. Atmosféru
dopĺňal Gréckokatolícky
katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa
z Prešova pod vedením Valérie
Hricovovej. Program ďalej oboha-
tili spevácke zbory zo Zlatých
Moraviec Cantus a Carmina
Vocum, bol to duchovný zážitok.

Teší ma, že na slávnosť prišli aj
mladí birmovanci a ľudia z okoli-
tých obcí.

-r-

Byzantská misia solúnskych
bratov Cyrila a Metoda ožila v
Zlatých Moravciach sériou podujatí
v MsKS, bývalom kaštieli Migazzi-
ovcov a vo farskom Kostole sv.
Michala archanjela. V MsKS boli
vystavené cennosti nevyčísliteľnej
hodnoty. Všetko sa spájalo s
menami našich dvoch vierozves-
tcov, svätými Cyrilom a Metodom.

Na výstavu usporiadanú pri
príležitosti 1150. výročia príchodu
sv. Cyrila a Metoda na územie
Slovenska, ktoré je neoceniteľným
darom vedomia každého Slováka a
ktorého slávenie vyvrcholí v roku
2013, sprevádzali v meste okrem
výstavy aj niekoľkodňové oslavy
trvajúce od 21. do 25. júna, zapoži-
čalo cennosti Diecézne múzeum
Nitra, o. Mgr. Martin Pavúk, MSC, a
mnohí nadšenci z okolia Miroslava
Kráľa, organizátora slávností a
výstavy.

Kurátorom výstavy bol pre
mnohých známy brat Ivan z Diecéz-
neho múzea Nitra. Okrem iného
bolo možné na výstave vidieť
tematický výber z tvorby akad.
mal. Mikuláša Klimčáka, množstvo
liturgických predmetov, najmä
najstaršiu knihu Slovenska tzv.
Nitriansky evanjeliár z 11. storočia,
kópiu slávnej pyxidy z Čiernych
Kľačian, „kľakadlo“ na ktorom sa
modlil svätý otec Ján Pavol II.
počas návštevy Nitry, či putovnú
výstavu Starobylé kláštory na
Slovensku. Časť výstavy zo Zlatých
Moraviec putovala do Hronského
Beňadika a druhá časť na Veľvys-

lanectvo SR v Bruseli.
Zaujímavé bolo vidieť makety

historických budov, ktoré zapoži-
čalo pre výstavu Múzeum historic-
kých budov, pod vedením Miloša
Lukáča. Stála tu maketa najstaršej
stojacej stavby v strednej a
východnej Európe kostolíka v
Kostoľanoch pod Tríbečom,
menšia maketa dražovského
kostolíka alebo megalomanská
maketa Nitrianskeho hradu.

Výstava bola slávnostne
ukončená v sobotu 25. júna za
prítomnosti významných hostí -
nitrianskeho biskupa Mons.
Viliama Judáka, správcu farnosti
Mons. Mariána Javora, pátra Jozefa,
pátra Tomáša a primátora mesta
Petra Lednára.

Miroslav Kráľ, usporiadateľ
slávností a výstavy hovorí o mesia-
coch príprav (na čo si dať pozor,
ako zaistiť bezpečnosť vystavova-
ných exponátov atď.), no hovorí aj
o živom dedičstve solúnskych
vierozvestcov, ktoré keď si
budeme pripomínať bude oboha-
covať naše životy. „Cieľom tejto
jedinečnej slávnosti bolo budovať
povedomie a priblížiť život a dielo
sv. Cyrila a Metoda predovšetkým
v radoch mladej generácie.“

Súčasťou cyrilometodských dní
boli aj komorné vystúpenia,
folklórny večer, história vinohrad-
níctva a vinárstva. Návštevníci si
mohli zakúpiť rôzne suveníry,
ktoré im budú pripomínať túto
významnú udalosť.

-am-

Na slovíčko, pán primátor
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Pomoc ľuďom v núdzi Tesco rastie pred očamiTesco rastie pred očami
Pomoc pre ľudí v núdzi už

začala. Prvé bezplatné potraviny
dostali detské domovy i domovy
dôchodcov.

Čoskoro začne Potravinová
banka Slovenska rozdávať 20 kg
hladkej múky a 20 kg cestovín aj
občanom. Nárok na potraviny
zadarmo majú ľudia v hmotnej
núdzi či dôchodcovia s dôchod-
kom do 305 €.

Marko Urdzík z Potravinovej
banky tvrdí, že do konca roka ich
dostanú všetci, ktorí majú na
múku a cestoviny nárok. „Dôležité
je, aby si ľudia pripravili potvrde-
nia, ktoré budú potrebovať pri
výdaji múky, napr. z úradu práce
o tom, že sú sociálne odkázaní.
Dôchodcovia s nižším dôchodkom
ako 305 € musia mať potvrdenie
o dôchodku,“ informoval M.
Urdzík. Starostom obcí odporučil
vybaviť pre sociálne odkázaných
občanov hromadné potvrdenia z
úradov, čím sa proces urýchli.

Suroviny distribuujú z piatich
skladov.

Mesto hľadá vhodné skladové
priestory, hneď potom bezplatné
potraviny začne vydávať.
Maximálne dostanú jednotlivci 20
kg múky a 20 kg cestovín. Limit 20
kg sa nesmie prekročiť a s pride-
lenými potravinami sa nesmie
obchodovať. Inak budú takíto
občania vylúčení z programu.
Múka a cestoviny sú špeciálne
označené presnými znakmi podľa
Európskej únie.
Kto dostane potraviny zadarmo
• ľudia poberajúci dávku v

hmotnej núdzi a príspevok k
dávke

• nepracujúci dôchodcovia s
dôchodkom do 305 €

• ľudia na hranici životného
minima

• detské domovy, deti v náhrad-
nej rodinnej starostlivosti,
profesionálne rodiny

A. Mondočková

Otvorenie hypermarketu
Tesco v našom meste sa má
konať koncom septembra.
Vzniknú nové predajné plochy
o výmere 3000 m².

Výstavba Tesca každým dňom
rýchlo napreduje a budova s okoli-
tým parkoviskom viditeľne rastie
pred očami. Samotnej výstavbe
budovy predchádzala výstavba
oporného betónového múru ako
vodná stavba pre zásobovaciu
komunikáciu, spevnenie brehov
Žitavy, prekládka inžinierskych
sietí. Hypermarket je situovaný v
blízkosti centra, ktorý sa stane
prirodzenou voľbou pre rodinné

nákupy. Cieľom obchodného
domu je poskytnúť svojim
návštevníkom možnosť všetkých
potrebných nákupov a využitia
kvalitných služieb pod jednou

strechou pre Zlatomoravčanov i
obyvateľov regiónu. Vytvorených
bude zhruba 100 pracovných
miest. Pri komplexe sa bude
nachádzať 200 parkovacích miest.

Pri príležitosti otvorenia hyper-
marketu Tesco plánuje obdariť
vybranú neziskovú organizáciu
finančným darom a pre deti z
blízkej materskej školy daruje
špeciálne detské reflexné vesty.

-am-

Voľné nebytové priestory
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 právnych predpisov a
Zásad hospodárenia s majetkom
mesta poskytne do priameho
prenájmu:
� nebytové priestory nachád-

zajúce sa na I. poschodí nehnu-
teľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 administratívna budova o
celkovej výmere 19,51 m²
(16,17 m² kancelária + 3,34 m²
ostatné nebytové priestory rozpo-
čítaná chodba a WC), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária.
� nebytové priestory nachád-

zajúce sa na I. poschodí nehnu-
teľnosti budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 administratívna budova o
celkovej výmere 22,20 m² (18,40
m² kancelária + 3,80 m² ostatné
nebytové priestory rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária.
� nebytové priestory nachádza-

júce sa na prízemí nehnuteľnosti
budova na Ul. Hviezdoslavova 64,
Zlaté Moravce so súpisným číslom
2087 „CENTRUM ŽITAVA“ (bývalá
lekáreň ALTEA) o celkovej výmere
71,55 m² (37,75 m² kancelária +
33,80 m² ostatné nebytové pries-
tory), účel využitia prenájmu
priestorov obchodné resp. kance-
lárske priestory.
� časť pozemku o výmere

102 m² parcela KN registra „E“ č.
2394/1, druh pozemku orná
pôda, ktorý sa nachádza pri Hos-
tianskom potoku v časti Ul. 1.
mája, Zlaté Moravce, účel využitia
pozemku prenájom pozemku na
nepodnikateľské účely: záhradka.

Lehota na predkladanie
návrhov nájomných zmlúv končí
dňa 18. 07. 2011 o 13.00 hod.

Bližšie informácie o prenájme
vyššie uvedených nehnuteľností
získate na úradnej tabuli a inter-
netovej stránke Mesta Zlaté
Moravce, prípadne na tel. čísle
037/6923922 alebo
037/6923927 (oddelenie bytové,
podnikateľskej činnosti, správy
mestského majetku a  regionálnej
politiky).

Ing. Peter Lednár, CSc.,
primátor mesta

Mesto Zlaté Moravce vyhla-
suje zmysle § 281 až 288
zákona č. 513/91 Zb. Obchod-
ného zákonníka v znení
neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
NA ODKÚPENIE
� pozemku nachádzajúceho

sa na Robotníckej ulici v Zlatých

Moravciach zapísaného na liste

vlastníctva č. 3453, katastrálne

územie Zlaté Moravce, obec

Zlaté Moravce, parcela registra
„C“ č. 464/2 (druh pozemku:
ostatné plochy) o výmere
12 854 m² vo výlučnom vlas-

tníctve Mesta Zlaté Moravce.

Znenie súťažných podmienok

je možné získať na Mestskom

úrade v Zlatých Moravciach,

oddelenie bytové, podnikateľ-

skej činnosti, správy mestského

majetku a regionálnej politiky, 2.

poschodie, č. dv. 59, kompe-

tentná osoba: Ing. Mesková,

alebo na internetovej stránke

www.zlatemoravce.eu, (Mesto,

ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2011,

INÉ INFORMÁCIE).

Ďalšie informácie môžete

získať na tel. č. 037/6923922,

037/6923927 alebo osobne na

Mestskom úrade v Zlatých

Moravciach, oddelenie bytové,

podnikateľskej činnosti, správy

mestského majetku a regionálnej

politiky, 2. poschodie, č. dverí 59.

Lehota na predkladanie

návrhov zmlúv končí dňa 15. 08.

2011 o 13.00 hod.

Ing. Peter Lednár, CSc.,
primátor mesta

Obchodná verejná súťaž
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Mesto robí prieskum
o aké byty je záujem

Rysuje sa nadnárodná spolupráca

Vedenie mesta Zlaté Moravce v
súčasnosti pripravuje výstavbu
nových nájomných bytov tak, ako
sa to zaviazalo vo svojom voleb-
nom programe. Určitú čiastku vo
výške 5% financuje mesto,
podstatná časť je zo Štátneho
fondu rozvoja bývania a rátame aj
s nenávratným finančným
príspevkom z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR.

V pláne máme ponúknuť jedno
(o ploche do 40 m2/byt), dvoj (o
ploche do 60 m2/byt), prípadne
trojizbové byty, s možnosťou
výstavby aj bezbariérových
bytových jednotiek.

Vzhľadom k tomu, že jednou z
najdôležitejších potrieb mladých
ľudí a mladých rodín je vyriešenie
otázky bývania, ponukou nájom-
ného bývania chce mesto osloviť v
prvom rade najmä túto skupinu,
ktorá je pre budúcnosť a rozvoj
mesta najdôležitejšia. Rozhodli
sme sa preto urobiť tento pries-
kum zameraný hlavne na respon-
dentov vo veku 20 – 35 rokov,
keďže väčšina ľudí rieši otázku
bývania práve v tomto veku.

Anketa zisťuje záujem o
nájomné bývanie v Zlatých Morav-

ciach, zaoberá sa vašimi základ-
nými požiadavkami na bývanie a
zisťuje záujem o  výstavbu
mestských nájomných bytoviek.

Ďakujeme vám za váš čas a vaše
názory. Veríme, že aj tento pries-
kum pomôže k uspokojivému
vyriešeniu situácie ohľadom
bývania v meste Zlaté Moravce.

Anketový lístok/Anketa trvá od
22. 6. do 22. 7. 2011. Anketa je
anonymná, odpoveď zakrúžkujte,
prípadne dopíšte slovne.
Odpovede môžete vyplniť priamo
na web stránke:
http://www.zlatemoravce.info/2
011/06/anketa/, alebo zasielať
na adresu anketa@zlatemo-
ravce.eu, prípadne odovzdať v
podateľni Mestského úradu v
Zlatých Moravciach.

Vek:
a) < 20 rokov b) 20 - 29 rokov c)

30 - 35 rokov d) >35 rokov
Mali by ste záujem o bývanie

v mestskom nájomnom byte?
a) áno b) nie c) ešte neviem
Aký typ bytu by ste preferovali?
a) 1-izbový byt b) 2-izbový byt

c) 3-izbový byt d) 4-izbový byt
Doplňujúce poznámky:
(ak vám niečo chýbalo, alebo

chcete niečo doplniť)

V máji navštívili naše mesto
partnerské školy Základnej
umeleckej školy. Spolu s nimi
zavítali k nám aj delegácie na
samosprávnej a okresnej úrovni.
Primátorovi Zlatých Moraviec
Petrovi Lednárovi boli predsta-
vení starosta mesta Hulín (ČR)
Roman Hoza, burmister mesta
Sierpc (Poľsko) Marek Košmider,
vicestarosta Marek Gasiorowski,
pracovník MsÚ v Sierpci Marius
Urbanski.

Témou rozhovorov bola
prípadná zmluvná spolupráca
dvoch samospráv mesta Zlaté
Moravce – mesta Sierpc a Sierp-
ského okresu, ktorých zástupcovia
definovali jej oblasti a možné
spôsoby realizácie. Spoločne
podpísali Cielený list dotýkajúci sa

nadnárodnej spolupráce v rámci
operačného programu Kapital
Ludski. Cielený list má štyri
články, v ktorých sa okrem iného
hovorí: „Strany potvrdzujú, že
začali rokovania smerujúce k
uzatvoreniu zmluvy o nadnárod-
nej spolupráci s cieľom realizácie
nadnárodného komponentu v
projekte Lokálne partnerstvo za
vecou rozvoja hospodárskeho
Sierpeckého Subregiónu. Zmluva
má byť podpísaná po obdržaní
listu informujúceho o možnosti
prijatia žiadosti o dofinancovanie
projektu k realizácii, obsahovať
má presné úkony v súlade s reali-
záciou projektu, financiami pripa-
dajúcimi na každého partnera a
tiež zásady financovania.

-r-

� Marek Gasiorowski, Marek Košmider a Peter Lednár.

Mesto tvorí pracovné príležitosti už druhý rok
V tomto roku sme sa úspešne

zapojili do Národného projektu NP

I-2/C, na základe ktorého, v rámci

podpory miestnej a regionálnej

zamestnanosti sa vytvorilo sedem

pracovných miest pre znevýhod-

nených uchádzačov o zamestnanie.

Projektom sme nadviazali na

úspešný minuloročný projekt, z

čoho vyplýva, že aj podmienky

financovania sú zhodné s minulým

projektom.

Prijatí pracovníci po dobu deväť

mesiacov zabezpečujú pomocné

administratívne práce a v rámci

pomocnej robotníckej profesie sú

zabezpečované maliarske a natie-

račské práce, drobné technické

opravy a údržba objektov patria-

cich mestu. Od marca títo pracov-

níci už zrealizovali údržbu

obslužného priestoru v dome

smútku, vykonali maliarske a

natieračské práce vo vstupnej časti

a schodištia do domu služieb, časti

priestorov v MsKS, hospodárskych

priestorov, chodieb, toaliet a okien

v MŠ Žitavské nábrežie. Spravila sa

kompletná vnútorná rekonštrukcia

denného centra, vykonali opravu a

maľovanie časti priestorov

mestskej polície.

Je nutné podotknúť, že svojou

prácou tvoria pre mesto nemalé

hodnoty a v období, keď v rámci

úsporných opatrení sú kontrolo-

vané výdavky mesta, pomáhajú

ušetriť značné peňažné pros-

triedky. O dopyte v rámci vykona-

nia takýchto prác nasvedčujú aj

požiadavky zo Zariadenia opatro-

vateľskej služby na Rovňanovej

ulici, z MŠ v Prílepoch, na Štúrovej,

Kalinčiakovej a Slnečnej ulici.

Snahou mesta je v rámci svojich

možností pomôcť svojim obyvate-

ľom v oblasti tvorby pracovných

miest aj pre znevýhodnených

uchádzačov o prácu a v prípade, že

budú prínosom pre mesto, uvažu-

jeme o zapojení sa v prípade výzvy

do podobných projektov, ktoré sú

financované priamo fondom

sociálneho rozvoja.

Rovnako dávame príležitosť

mladým absolventom škôl, v tomto

roku absolvujú absolventskú prax

šiesti absolventi stredných a

vysokých škôl.

V rámci pomoci mesta sociálne

slabým skupinám obyvateľstva a

rómskej komunite, sme reagovali

na výzvu Komunitnej sociálnej

práce, ktorá bola vyhlásená

fondom sociálneho rozvoja. V

súčasnosti je projekt v štádiu

prvotnej formálnej kontroly. V

prípade jeho úspešnosti očaká-

vame začatie prác na realizácii

projektu v období september –

október 2011. Projektom budú

vytvorené dve miesta pre sociál-

nych pracovníkov.

Tiež v októbri – novembri 2011

uvažujeme o začatí prác na

projekte pre vytvorenie pracov-

ných miest pre zdravotne postih-

nutých obyvateľov mesta,

vytvorením chráneného praco-

viska v časti mestskej polície, pre

posilnenie monitorovacieho –

kamerového systému v oblasti

predchádzania a odhaľovania

priestupkov, trestnej činnosti atď.

V tejto oblasti sa zatiaľ uvažuje s

vytvorením štyroch pracovných

pozícií.

Ing. D. Šutková, MsÚ
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Mestská knižnica v Zlatých
Moravciach už po tretíkrát pripra-
vila pre žiakov základných škôl v
našom meste čitateľskú súťaž
„Čítajte s nami“.

Cieľom súťaže bolo vzbudiť u
žiakov záujem o knihu, knižnicu a
čítanie kníh. Zistili sme, že u detí
záujem o čítanie kníh stále klesá.
Tento rok sa do súťaže zapojilo 13
tried zo všetkých základných škôl
v našom meste. Celkový počet
žiakov, ktorí sa zapísali do knižnice
a v rámci súťaže knižnicu aj
navštevovali bol 227 žiakov, ktorí
si spolu vypožičali 1503 kníh.

Súťažné triedy sme si rozdelili
do troch kategórií: v 1. kategórii
2. ročníkov zvíťazil 2. ročník –
ZŠ sv. Don Bosca. Z druhých roční-
kov sa do súťaže ešte zapojili 2. A
zo ZŠ Mojmírova a 2. B zo ZŠ
Mojmírova. V 2. kategórii 3.
ročníkov zvíťazila 3. B – ZŠ
Mojmírova. Do súťaže boli ešte
zapojené nasledovné triedy - 3. A
ZŠ Mojmírova, 3. A ZŠ Robotnícka,
3. ročník ZŠ sv. Don Bosca. V 3.
kategórii 4. ročníkov zvíťazila 4.
A – ZŠ Pribinova. Potom boli do
súťaže ešte zapojené tieto triedy -
4. B ZŠ Pribinova, 4. A ZŠ Robot-

nícka, 4. B ZŠ Robotnícka, 4. A ZŠ
Mojmírova, 4. B ZŠ Mojmírova.

V rámci súťaže sme vyhodnotili
v každej triede aj najlepšieho

čitateľa. Víťazné triedy a najlepší
žiaci boli odmenení upomienko-
vými predmetmi a sladkými
odmenami.               Anna Šútorová

6
B i e l e  s r d c e  p r e  B c .  E d i t u  G r z y b o v ú

Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa sestier
aj tento rok oceňovala sestry a
pôrodné asistentky. Dňa 20. mája
získalo 30 sestier a pôrodných
asistentiek ocenenie Biele srdce.
Podujatie sa konalo v Bratislave
pod záštitou manželky prezidenta
SR Silvie Gašparovičovej a ministra
zdravotníctva SR Ivana Uhliarika.

Z rúk pani Silvie Gašparovičovej
si mimoriadne ocenenie Biele
srdce odniesla Bc. Edita
Grzybová z chirurgického oddele-
nia Mestskej nemocnice prof.
MUDr. R. Korca v Zlatých Morav-
ciach, ktorá svoj život zasvätila
tomuto povolaniu. Povolanie
sestry vykonáva už od roku 1974.
„Po skončení zdravotníckej školy
v Topoľčanoch, štyri roky som
pracovala na detskom oddelení v
Leviciach, od 15. 5. 1978 pracujem
na chirurgickom oddelení MsN,
kde som prešla od sestry pri lôžku
na staničnú sestru oddelenia.“

V jej živote má miesto ľudskosť
a pokora pred ľudským utrpením,
čo z nej robí vzor pre iné sestry.
„Každodenne sme konfrontované
v práci s utrpením, bolesťou a
často poskytujeme starostlivosť
iným na úkor svojich vlastných

potrieb. Sestry za toto neúnavné
úsilie si zaslúžia ocenenie a
uznanie aspoň jeden deň v roku.
Po prvýkrát v histórii prijal prezi-
dent SR vo svojom paláci tieto
ocenené sestry. Vyjadril nám
poďakovanie a uznanie za
neľahkú prácu,“ hovorí s hrdosťou

Bc. Edita Grzybová.
Svoje dlhodobé skúsenosti

odovzdáva ďalej, avšak vzdeláva
sa i ona sama, v budúcom roku
končí vysokú školu.

Na našom stretnutí zdôraznila,
že sa vždy snažila pracovať v

prospech pacientov a ako vedúca
sestra chirurgického oddelenia k
tomuto vedie aj svoj tím, čo sa
pozitívnym spôsobom prejavuje
na úrovni poskytovanej ošetrova-
teľskej starostlivosti. Jej životným
štýlom je kreativita a flexibilita. V
súčasnosti pôsobí ako prezidentka

regionálnej komory v Zlatých
Moravciach. S rodinou žije v
Žitavanoch, tu vykonáva funkciu
zástupkyne starostu, pracuje aj v
zdravotnej komisii Nitrianskeho
samosprávneho kraja.

Biele srdce bolo oficiálne

vybrané ako celosvetový symbol
sestier v roku 1999 pri príležitosti
100. výročia založenia Medziná-
rodnej rady sestier. Slovenská
komora sestier a pôrodných
asistentiek týmto prestížnym
čestným ocenením vyjadruje
uznanie sestrám a pôrodným

asistentkám. Súčasťou ocenenia je
strieborný šperk v tvare srdca,
ktorý je prejavom humánnej
komunikácie a súčasne miestom,
odkiaľ pramení kvalita ošetrova-
teľskej starostlivosti.

A. Mondočková

Vyhodnotili čitateľskú súťaž

Zaujímavú ponuku detských
letných táborov s bohatým a
bezpečným programom venova-
nom spoločným hrám, športu,
turistike, poznávaniu prírody a
súťažným podujatiam ponúka
Centrum voľného času (CVČ) v

Zlatých Moravciach deťom vo
veku 7 – 15 rokov.
� Denný mestský tábor v čase

od 11. do 15. 7. v cene 20 €. Deti
navštívia termálne kúpalisko v
Chalmovej, zámok a Národný
žrebčín v Topoľčiankach, zrúca-

ninu hradu Hrušov, Starohutský
vodopád, rozhľadňu na Skýcove a
mnoho ďalších zaujímavých
prírodných a národných pamia-
tok.
� Osemdňový pobytový detský

tábor v RZ Na priehrade v
Môťovej pri Zvolene sa uskutoční
od 31. 7. do 7. 8. Cena poukazu je
120 €. V cene je zahrnuté ubyto-
vanie hotelového typu, strava,

doprava autobusom, zdravotnícka
starostlivosť, bazén v areáli
tábora, vlastné športové a
materiálne vybavenie, skúsení
animátori, celodenný program
atď.

Prihlášky na adrese: CVČ,
Rovňanova 7, Zlaté Moravce,
kontakt: 632 22 84, 0907 898 310,
0905 921 522, e-mail:
spektrum@cvczm.edu.sk

Detské tábory

� Bc. Edita Grzybová, tretia zľava, v Prezidentskom paláci.
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Photomiss má víťazku Ďakujeme za zážitok

Zlaté Moravce majú svoju
Photomiss. Je ňou študentka
Dominika Magušínová z Hostia,
prvou Photovicemiss sa stala
Miroslava Drgoňová, druhou
Viktória Mihálová. O trojici
víťaziek rozhodla porota v zložení
primátor Zlatých Moraviec Peter
Lednár, český fotograf Milo
Zmrzlý, Miss Slovensko 2010
Marína Georgievová, Miss Sympa-
tia 2005 Lenka Vargová (rodáčka
zo Zl. Moraviec). Photomiss
Sympatia získala Barbora
Krausová.

Finále s desiatimi kráskami so
slávnostným programom a za
účasti špeciálnych hostí sa konalo
24. 6. pred OD Tekov. Na pódiu sa
predviedli nielen súťažiace, ale aj
víťaz speváckej súťaže Coca cola
Popstar Bystrík. Pozornosť na

móle si vychutnali aj detské
modelky a model. V úlohe
modelov sa predstavili a zožali
potlesk publika futbalisti FC ViOn.
Športovci predviedli pánsku
konfekciu značky STONES. Zumba
tanečníčky na čele s Kikou vystú-
pili s prvým oficiálnym Zumba-
songom a sprevádzali na pódiu
speváka Tretinu s Valdom. Celú
akciu moderovala riaditeľka
Photomiss Mária Holečková.

Finalistky súťaže nafotia s
Milom Zmrzlým fashion story.
Český fotograf nevylúčil možnosť
ďalšej spolupráce s OD Tekov. Po
slávnostnom finále sa konal
neverejný raut v reštaurácii Chilli
Ristorante a after párty v klube
Avalon, Zlaté Moravce.

-am-, foto: -lr-

V máji sa skupina seniorov JDS
Zlaté Moravce vybrala do Nitry na
poznávací zájazd. Tento bol
spojený s prehliadkou hradu,
odkiaľ bol pekný výhľad na celú
Nitru, kde nás vyviezol vláčik, a
počas jazdy mestom sme boli
oboznámení s históriou hradu. Tu
sme si okrem iného pozreli aj
katedrálu sv. Emerána. Bol to
pekný zážitok.

Videli sme obrazy, z ktorých
dýchla história a umeleckú archi-
tektúru celého chrámu, kde sme si
spoločne aj zaspievali pieseň
„Otče náš – vyslyš nás“. Kto mal
záujem si prezrel aj múzeum a
vláčikom sme sa vrátili späť do
mesta na divadelné predstavenie.

Veselohrou „Skok z výšky“ sme
boli nadšení. Všetko odohrala
vynikajúca herečka Evka Pavlí-

ková spoločne s troma hudob-
níkmi a z radov divákov dostali
poniektorí scenáre, aby vedeli
kedy majú čo povedať. Bolo to
úžasné, divadlo s doprovodom
obecenstva. Na toto naozaj pekné
a slnečné májové popoludnie sa
tešili naše speváčky, desiatkarky a
výbor, čo sme mali ako odmenu
zdarma za našu celoročnú dobro-
voľnú prácu, ktorú vykonávame
pre našich členov.

Keďže je nás v tíme 25, aby sme
zaplnili autobus pozvali sme aj
niekoľko zanietených členov,
ktorí obľubujú divadlo. Ďakujeme
touto cestou našej predsedníčke
Pálenikovej, ktorá sa pre nás
obetovala a takéto milé stretnutie
vybavila. Za pekný a nezabudnu-
teľný zážitok ďakujú dôchodcovia.

J. Hlásna

Prechádzka v Schönbrunne
Príjemný poznávací zájazd

zorganizovali manželia Mihalkoví
do Rakúska, ktorého cieľom bolo
poznať históriu zámku Schön-
brunn a vidieť krásne prostredie
letného sídla niekdajšieho rodu
panovníkov – Habsburgovcov.
Účastníkom zájazdu, väčšinou
dôchodcom, akoby opadla únava z
prechádzok po kvetinami vysade-
ných záhonoch záhrad či obdivo-
vaním komnát, v ktorých
vyrastalo, hralo sa a vychovávalo
aj 16 detí panovníčky Márie
Terézie. Nenechali sme si ujsť a
nevidieť krásny výhľad na takmer
celú Viedeň z letného paláca.

Ak sa niekto z nás cítil unavený
mohol si objednať malý motorový

vláčik prípadne koč ťahaný
koňmi. Zo zvedavosti pre porov-
nanie cenových relácií potravín a
iných výrobkov neodpustili sme si
návštevu veľkých obchodných
stredísk Parndorfu.

Navštívili sme ZOO. Vďační sme
boli aj prístupným výkladom
histórie Rakúska, ktorú nám v
priebehu cesty ešte na území
Slovenska podala fundovaná
lektorka histórie pani E. Mihal-
ková. Zájazd bol skutočne spoje-
ním príjemného s užitočným, začo
manželia Mihalkoví prijali
úprimné poďakovanie so želaním
veľa tvorivých síl aj do budúc-
nosti, veľa zdravia.

Mgr. Ľ. Andor

� Dominika Magušínová z Hostia, Miroslava Drgoňová, Viktória
Mihálová, Barbara Krausová.

� Porota sprava: M. Zmrzlý, P. Lednár, M. Georgievová, L. Vargová
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Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, ako nájomca pries-
torov určených na podnájom, na
základe § 9 a 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
Zásad hospodárenia s majetkom
mesta poskytne do priameho
podnájmu:

I. nebytové priestory nachá-
dzajúce sa v nehnuteľnosti –
budova SOV, na poschodí Duk-
lianskej ul. č. 2/A, Zlaté Moravce
so súpisným číslom 1572, stavba
postavená na parcele č. 2490/2,
zapísanej v katastri nehnuteľností
SR, správa katastra Zlaté Moravce,
okres Zlaté Moravce, obec Zlaté
Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV
č. 3453.

1) Celková výmera priestorov:
� 84,84 m² - kancelárske pries-

tory
2) Účel využitia podnájmu

priestorov:
Kancelária, alebo priestory

určené pre služby obyvateľom
3) Minimálna cena za podná-

jom nebytových priestorov
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
účinnými od 11. 07. 2011
� 34,00 €/m² ročne - pries-

tory využívané ako kancelária
4) Predpokladaná doba

podnájmu
Doba určitá
5) Ostatné podmienky

podnájmu
V cene podnájmu nie je zahrnutá

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

6) Podmienky predloženia
cenovej ponuky

Záhradnícke služby mesta, m. p.,
Zlaté Moravce, ako nájomca, stano-
vuje lehotu na doručenie návrhov
nájomných zmlúv rešpektujúcich
uvedené podmienky pre záujem-
cov o podnájom uvedeného
majetku do 29. 7. 2011, do 15.00
hod., a to do kancelárie Záhrad-
níckych 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 označe-

nej heslom „Podnájom – ZsM,
SOV/2011 – Neotvárať!“ na
Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č.
1, 953 01 Zlaté Moravce, rozhodu-
júci je čas prijatia obálky do dňa
29. 7. 2011 do 15.00 hod.

II. nebytové priestory nachád-
zajúce sa v nehnuteľnosti – budova
Domu služieb na prízemí
Sládkovičovej ul. č. 1, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 444,
stavba postavená na parcele č.
1885, zapísanej v katastri nehnu-
teľností SR, správa katastra Zlaté
Moravce, okres Zlaté Moravce,
obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453

1) Celková výmera priestorov:
65,5 m²
� 65,5 m² - (kancelárie a

skladové priestory)
2) Účel využitia podnájmu

priestorov:
priestory určené pre služby

obyvateľom
3) Minimálna cena za podná-

jom nebytových priestorov
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
� 34,00 €/m² ročne kancelárie

a 17,00 €/m² ročne skladové
priestory

4) Predpokladaná doba
podnájmu

Doba určitá
5) Ostatné podmienky

podnájmu
V cene podnájmu nie je zahrnutá

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

6) Podmienky predloženia
cenovej ponuky

Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, ako nájomca, stano-
vuje lehotu na doručenie návrhov
nájomných zmlúv rešpektujúcich
uvedené podmienky pre záujem-
cov o podnájom uvedeného
majetku do 29. 7. 2011, do 15.00
hod., a to do kancelárie Záhrad-
níckych 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 označe-
nej heslom „Podnájom –ZsM,
DS/2011 – Neotvárať!“ na
Záhradnícke služby mesta, m. p.

Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č.
1, 953 01 Zlaté Moravce, rozhodu-
júci je čas prijatia obálky do dňa
29. 7. 2011 do 15.00 hod.

III. tri nebytové priestory
nachádzajúce sa v nehnuteľnosti –
budova Viničnej ul. č. 1, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
3285, stavba postavená na parcele
č. 2606/6, zapísanej v katastri
nehnuteľností SR, správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453

1) Celková výmera priestorov:
� 97,90 m² - dielňa
� 16,30 m² - kancelária
� 11,90 m² - kancelária
2) Účel využitia podnájmu

priestorov:
priestory určené pre služby

obyvateľom
3) Minimálna cena za podná-

jom nebytových priestorov
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
účinnými od 11. 07. 2011
� 12,00 €/m² ročne (dielňa),

34,00 €/m² (kancelária)
4) Predpokladaná doba

podnájmu
Doba určitá
5) Ostatné podmienky

podnájmu
V cene podnájmu nie je zahrnutá

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

6) Podmienky predloženia
cenovej ponuky

Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, ako nájomca, stano-
vuje lehotu na doručenie návrhov
nájomných zmlúv rešpektujúcich
uvedené podmienky pre záujem-
cov o podnájom uvedeného
majetku Mesta Zlaté Moravce do
29. 7. 2011, najneskôr do 15.00
hod., a to do kancelárie Záhrad-
níckych 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 označe-
nej heslom „Podnájom –ZsM,
Viničná/2011 – Neotvárať!“ na
Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č.
1, 953 01 Zlaté Moravce, rozhodu-
júci je čas prijatia obálky do dňa
15. 6. 2011 do 15.00 hod. 

IV. tri nebytové priestory
nachádzajúce sa v nehnuteľnosti
– budova SOV, na poschodí
Duklianskej ul. č. 2/B, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1572, stavba postavená na parcele
č. 2490/2, zapísanej v katastri
nehnuteľností SR, správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453

1) Celková výmera priestorov:
� 54 m² - kancelárske priestory
� 35 m² - kancelárske priestory
� 35 m² - kancelárske priestory
2) Účel využitia podnájmu

priestorov:
Kancelária, alebo priestory

určené pre služby obyvateľom
3) Minimálna cena za podná-

jom nebytových priestorov
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
účinnými od 11. 07. 2011
� 34,00 €/m² ročne – pries-

tory využívané ako kancelária
4) Predpokladaná doba

podnájmu
Doba určitá
5) Ostatné podmienky

podnájmu
V cene podnájmu nie je zahrnutá

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

6) Podmienky predloženia
cenovej ponuky

Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, ako nájomca, stano-
vuje lehotu na doručenie návrhov
nájomných zmlúv rešpektujúcich
uvedené podmienky pre záujem-
cov o podnájom uvedeného
majetku Mesta Zlaté Moravce do
29. 7. 2011, najneskôr do 15.00
hod., a to do kancelárie Záhrad-
níckych 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 označe-
nej heslom „Podnájom –ZsM,
Viničná/2011 – Neotvárať!“ na
Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č.
1, 953 01 Zlaté Moravce, rozhodu-
júci je čas prijatia obálky do dňa
15. 6. 2011 do 15.00 hod. Informá-
cie na tel. č. 037/6421145 u p.
Balážovej.

Marián Tomajko
riaditeľ podniku

Voľné nebytové priestory
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Zvláštnosťou boli tri diplomy u žiakaZvláštnosťou boli tri diplomy u žiaka

Škola a jej priatelia
mestu

„Učiteľ podľa svojho aprobač-
ného predmetu pripravuje žiakov
na predmetové súťaže a
olympiády. Deje sa to buď indivi-
duálnym prístupom v rámci
vyučovania, alebo po vyučovaní.
Táto aktivita je potrebná, žiacke
súťaže dávajú možnosť žiakom
prezentovať sa a naučiť sa viac,“
hovorí Mgr. Danuša Hollá zo
školského úradu v Zlatých Morav-
ciach.

Krajský školský úrad za prítom-
nosti Ing. Viery Obertovej a Mesto
v zastúpení primátora Ing. Petra
Lednára, CSc., v stredu 15. júna
pozvali najlepších žiakov, ich
pedagógov a predsedov okres-
ných komisií do MsKS na
slávnostné vyhodnotenie a odov-
zdávanie ocenení úspešným
žiakom predmetových súťaží a
olympiád. Vyhlasovateľom
predmetových olympiád bolo

ministerstvo školstva. Súťaže a
olympiády – matematická, biolo-
gická, fyzikálna a pytagoriáda sa
uskutočňovali od začiatku kalen-
dárneho roka, ich výsledky
priebežne vyhlasovali.

V prírodovedných olympiádach
súťažilo 396 žiakov, z ktorých
bolo úspešných 126 riešiteľov
(32%).

Zvláštnosťou vyhodnotenia boli
dva či tri diplomy a ceny u
jedného žiaka, pretože niektorí
žiaci totiž súťažili vo viacerých
predmetoch. Na prvých troch
miestach sa umiestnilo celkom 66
žiakov, z nich najviac ocenených
bolo zo ZŠ Pribinova 15, Žitavany
11, Topoľčianky 9, Sľažany,
Mojmírova a Robotnícka po 6
ocenených. Žiaci ZŠ Pribinova
Daniel Škula a Filip Veľký sa
umiestnili na prvých miestach až
v troch súťažiach. V závere

slávnosti prítomní vykonali zápis
do pamätnej knihy mesta a

prevzali si darčekové poukážky.
A. Mondočková

So školou a svojimi pedagógmi
sa lúčili na slávnostných akadé-
miách žiaci štyroch základných
škôl v našom meste.

V utorok 21. júna krásny
program pripravili žiaci ZŠ Pribi-
nova, tento rok pod názvom Cesta
do rozprávky alebo Kde bolo, tam
bolo...

Rozprávkový svet bol aj
ukážkou, čo žiaci v škole robia,
keď práve nemajú dejepis alebo
matematiku. Súhrn mimoškol-

ských aktivít od spevu, tanca,
divadla po cudzie jazyky vtesnali
do rozprávok, ktoré deťom poroz-
právala babička. Program oboha-

tili aj škôlkari z MŠ Žitavské
nábrežie a MŠ Volkovce. V
hľadisku deťom tlieskali riaditeľ
školy s učiteľským zborom, hostia
z MsÚ a rodičia. Záver akadémie v
MsKS patril deviatakom a ich
rozlúčke so svojou školou.

-am-

Zo života MŠ Dúha
Počas druhej polovice

školského roka sa v našej Mater-
skej škôlke opäť udialo veľa zaují-
mavého. Marec - divadlo
„Gašparko a čarovné kvety“,
vynášanie Moreny, máj – besiedky
ku „Dňu matiek“, výchovný
koncert ZUŠ v našej MŠ, výlet na
Sihoť do Nitry, plný hier, prekva-
pení a športu - zúčastnili sa ho
deti z 1., 2., 4., 5. a predškoláci z 3.
triedy, Habakuky, výlet na
Donovaly deti predškolského
veku z 3. a 6. triedy, jún – oslavy
MDD, Máša a tri medvede, hraná
rozprávka od učiteľov pre deti k
ich sviatku, amfiteáter MŠ,

návšteva Mestskej polície –
ukážky práce a vybavenia
mestských policajtov, rozlúčka s
predškolákmi – amfiteáter MŠ (3.
a 6. triedy).

Vedenie škôlky spolu s výchov-
nými pracovníčkami chce vysloviť
poďakovanie rade školy, rodičov-
skému združeniu, ako aj všetkým
rodičom za ich spoluprácu,
pomoc, trpezlivosť a obetavosť.
Poďakovanie patrí aj riaditeľovi
MsKS Bc. Petrovi Kerešovi za
ochotu a pomoc pri ozvučovaní v
našej materskej škôlke.

T. Kováčová

� Na snímke žiaci ZŠ Pribinova – zľava: Matúš Turza 6. b, Erik
Drienovský, 6. a, Daniel Škula 7. b, Adrián Hudec 7. b, Filip Veľký
7. b.

Žijeme v čase, keď sa vo všetkých oblastiach prejavuje nedostatok
finančných prostriedkov. Výnimkou nie je ani školstvo. Každá škola by
určite rada prijala finančnú podporu, v ktorej deti strávia väčšiu časť
dňa. Hlavne pre školy je totiž veľmi málo príležitosti, ako si v danej situá-
cii prilepšiť a získať peniaze.

A preto s veľkou vďakou prijímame skutočnosť, keď sa nájdu ľudia,
ktorí pochopia vážnosť situácie a nie sú im ľahostajné potreby detí. Ak
vás niekto niečím obdaruje, patrí sa za to poďakovať. Preto aj my pri
tejto príležitosti ďakujeme sponzorom, ktorí nám prispeli darčekmi k
oslave Dňa detí, ale už aj skôr, v zimnom období, pred Vianocami k
oslave Mikuláša. Vážení sponzori, dovoľujeme si vám úprimne poďako-
vať za váš sponzorský darček.

Úprimné poďakovanie patrí Ing. Augustínovi Dobišovi, AD Spectrum
a Stanislavovi Ondrejkovi, K.O, Fruit, s.r.o., Zlaté Moravce. Srdečne
ďakujeme a želáme vám veľa úspechov v ďalšej práci.

ZŠ Mojmírova
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Nečakaný syn

Ďalšou z divadelných hier pod
názvom Nečakaný syn od autora S.
Bešeňovského sa v nedeľu 19.
júna predstavil publiku Zlatomo-
ravecký ochotnícky kolektív
(ZMOK).

„Včera približne o 17.15 dostala
notárka v našom meste telefonát,
že jej 17-ročná dcéra má dieťa.
Táto nečakaná udalosť razom
urobila z notárskej kancelárie
jeden veľký klebetník. Nakoniec
vyšlo najavo, že to bola planá
správa. V pôrodnici sa pomýlili.
Tento zmätok však odhalil aféru
podnotára so sekretárkou.“ Týmto
vtipným príbehom z úradníckeho

prostredia odohral Zlatomora-
vecký kolektív už svoje šieste
predstavenie. Účinkovali B.
Martincová, K. Ivanovičová. B.
Horniak. P. Kereš a A. Ivaničková,
ktorá hru aj režírovala.

Vedúcim a zakladajúcim členom
ochotníckeho kolektívu je Peter
Kereš. Prezradil nám, že po
divadelných prázdninách sa diváci
môžu tešiť na nové muzikálové
predstavenie Malý princ a na
humorne ladenú podobu klasickej
hry Macbeth. Počas leta voľný čas
vyplnia workshopmi a divadel-
nými stretnutiami.

-r-

Predaj, kúpa
� Predám 3-izbový byt v ZM,

Duklianska ulica, 4/4 p., 64
m2,balkón, kompletná rekonštruk-
cia, cena 50 000 eur.

Kontakt: 0905 701 543
13/049/2011/PČ, 10/041/2011/DZ

� Prevádzame izolatérske a
pokrývačské práce, rekonštrukcie
starých striech, zamazávanie
hrebenáčov.

Kontakt: 0948 506 795, 0911
434 400, 037/633 11 86

13/050/2011/PČ, 11/043/2011/DZ

� Predám kompletne zrekon-
štruovaný 3-izbový byt s klimati-
záciou v ZM o výmere 62 m2 +
balkón a pivnica. Cena 53 000 €.

Kontakt: 0905 797 067
13/051/2011/PČ, 12/035/2011/2011/DZ

� FOLART s.r.o., ponúka FÓLIE:
- bezpečnostné fólie - solárne fólie
- autofólie - carbon, - špeciálne
fólie. REKLAMA: - fóliová reklama
- digitálna tlač - bannery, tabule -
svetelná reklama - reklamné
predmety - sieťotlač, flex, flock -
3D polystyrén - pečiatky

Kontakt: FOLART s.r.o., 966 52
Tekovská Breznica 430, e-mail:
folart@gmail.com

Kontakt: 0907 980 745
13/055/2011 PČ, 13/045/2011 DZ

� V Astra salóne na Továren-
skej 20, ZM, prenajmem priestory
kaderníčke a nechtárke.

Kontakt: 0904 139 888
13/057/2011 PČ, 13/045/2011 DZ

Karmelfest
Farský úrad Topoľčianky pozýva

všetkých mladých na podujatie s
názvom Karmelfest, v rámci Púte k
Panne Márii Škapuliarskej – Karmel-
skej, ktorá sa tento rok uskutoční 15.
– 17. 7. v Topoľčiankach.

Čaká na vás pestrý program.
Príďte zažiť stretnutie s Pannou
Máriou na jej pútnickom mieste,
ktoré ma tento rok 325. výročie.

Viac informácií na 
www.karmelfest.sk

Slávnostné obrady pomenovania a jubilantov
Mesto a Zbor pre občianske

záležitosti (ZPOZ) pri Mestskom
zastupiteľstve si raz štvrťročne
pozve do obradnej siene MsKS
novonarodených občiankov a
občanov, ktorí slávia okrúhle
životné jubileá – 80, 85, 90 a viac
ročných. Slávnostné obrady sú

spojené so zápisom do pamätnej
knihy mesta. Tak tomu bolo aj 18.
júna.

Priestory obradnej siene
postupne ožili ruchom prichádza-
júcich. Zohratý tím členov ZPOZ
pripravil pre oslávencov pestrú
kyticu slova, hudby a piesní. Milá

slávnosť priniesla nejednu
dojímavú chvíľu. Nechýbala
vďačnosť a spokojnosť napriek
neprítomnosti primátora pre
zdravotné ťažkosti, a tak z jeho
poverenia slávnostné akty
vykonala vedúca oddelenia pre
ľudské zdroje PaedDr. Klaudia

Ivanovičová. Všetci oslávenci si
okrem milej spomienky odnášali
domov vecný darček, kvietok a
finančný príspevok v sume 33,20 €.

Deti pozvané k slávnostnému
zápisu: Nicola Ertlová, Aneta
Belianska, Michal Vlha, Teodor
Stanislav Kmeť, Karin Čomorová,

Leonard Mrázik, Sofia Čaladíková,
Šimon Katreniak, Natália Pelušová,
Dorota Kobesová, Bianka Beňová,
Alex Frajka, Nela Královičová, Alex
Gunyiš, Lukáš Máčaj, Timotej
Kouřil, Filip Môc, Nina Kadlecová,
Terézia Pániková, Matúš Bernát,
Dominika Komžíková, Eliška
Vozárová, Chanel Rafaelová, Timea
Malá, Melissa Páleníková, Katrin
Suchá, Simona Káčerová, Šimon
Ivanovič, Laura Lacková, Timea
Dudáková

Jubilujúci občania: Margita

Ďatková, Irena Kubiošová, Magda-
léna Holecová, Juraj Urbanský,
Ružena Šftiftová, Gabriela Molná-
rová, Júlia Kováčiková, Terézia
Malá, Alžbeta Majeková, Leonard
Ňurcík, Ernest Horňák, Štefan
Kostoláni, Helena Plešková, Pavel
Valášik, Karol Nipča, František
Jurík, Blažena Maňúchová,
Katarína Bónová, Elena Koniarová,
Ondrej Pavlenda, Rozália
Nemešová, Margita Eckhardtová,
Pavla Mášiková, Valéria Valášiková

-am-

Mestská knižnica v Zlatých Moravciach oznamuje svojim čitate-
ľom, že v mesiacoch júl – august bude otvorená v pondelok –
piatok v čase od 8.00 do 16.00 hod., kontakt: 037/632 30 51.

MsKS vás pozýva 8. 9. o 17.00 a 19.00 na televízne hudobno –
zábavné improvizačné posedenie pod názvom PARTIČKA. Hrajú:
Petra Polnišová, Daniel Dangl, Roman Pomajbo, Marián Miezga,

Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Juraj Kemka, Richard Stanke.
Hudobný doprovod: Marián Čurko, vstupné 13 €.
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J u b i l a n t i

PP rr oo gg rr aa mm   KK ii nn aa   TT ee kk oo vv
6. 7. Voda pre slony, USA

Stretnutie osudovej lásky,
krásnych ilúzií a tvrdej reality pod
cirkusovým šapitó.

st.: 19.00, vstupné 2,30 €, MN
do 12 r.
7. – 8. 7. Odchádzanie, ČR

Je tu najnovšia česká komédia, v
ktorej režisérsky debutuje bývalý
prezident V. Havel. Filmovú verziu
jeho celosvetovej úspešnej hry
Odchádzame si môžete pozrieť aj
v našom kine.

Št., pi.: 19.00, vstupné 2,20 €,
MN do 12 r.
8. – 10. 7. Macko Pu, USA

Známa detská figúrka sa po
rokoch vracia na veľké plátno s
úplne novým príbehom.

Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00,
vstupné 2,30 €, MP
12. – 13. 7. Útek zo Sibíri, USA

Epický príbeh o prežití, solida-
rite a nepokoriteľnej ľudskej vôli
podľa skutočných zážitkov
utečenca z gulagu. Putovanie za
slobodou krásnymi, ale nebezpeč-
nými končinami.

Ut., st.: 19.00, vstupné 2,30 €,
MN do 12 r.
14. – 18. 7. Rýchlo a zbesilo 5,
USA

Sú niektoré filmy, ktoré doneko-
nečna natáčajú svoje pokračova-
nia a toto je určite jeden z nich.
Milovníci rýchlych kolies sa opäť
majú načo tešiť. 

Št., pi., so., ne.:19.00, vstupné
2,30 €, po.: 19.00 zľ. 2 €, MN do 12
r.
19. – 20. 7. Kšeft za všetky
prachy, USA

Mitchell je šikovný chlapík a
keď ho pustia z basy, zaprisahá sa,
že s podsvetím už nikdy nebude
mať nič spoločné. Lenže na

slobode je realita úplne iná a on
musí vyriešiť svoje veci raz a
navždy.

Ut., st.: 19.00, vstupné 2,20 €,
MN do 15 r.
22. – 24. 7., X – Men: Prvá trieda,
USA

Pre fanúšikov sci-fi tu máme
ďalšie pokračovanie tohto
akčného filmu. Vojna medzi X-
meni a Bratstvom sa začína!

Pi., so., ne.:19.00, vstupné 2,30 €,
MN do 12 r.
23. – 24. 7. Cigáň, SR

M. Šulík natočil film o našich
Rómoch, pretože si uvedomil, že o
nich nič nevieme.

So., ne.: 17.00, vstupné 2,30 €,
MN do 12 r.
26. 6. – 27. 7. Rio, USA

Je tu film veľkých paradoxov, v
ktorom papagáj Blu nevie lietať,
ale napriek tomu spoznáva svet.
Pestrofarebné dobrodružstvo pre
celú rodinu!

Ut., st.: 18.00, vstupné 2 €, MP
28. 7. – 1. 8. Transformers 3,
USA

Mimozemskí roboti, maskovaní
za pozemské autá sú tu po dlhšej
pauze samozrejme znova.

Št.: 19.00, pi.: 17.00, so.:19.00,
ne.:17.00, vstupné 2,30 €, po.:
19.00 zľ. 2 €, MN do 12 r.
29. – 31. 7. V perine, ČR

V tomto českom filme je možné
úplne všetko. Vizuálnu choreogra-
fickú divočinu hýriacu farbami,
spevom L. Bílej a tancujúcou plejá-
dou českých hviezd si nenechajte
ujsť.

Pi.: 19.00, so.: 17.00, ne.:19.00,
vstupné 2,30 €, MN do 12 r.

program kina na
www.kinotekov.eu,

www.jatt.szm.sk

19. 5. Mercedes Némethová, Nitra
23. 5. Dominik Fúska, Nitra
26. 5. Mia Šutková, Levice

8. 6. Jakub Urbanovič,
B. Štiavnica

8. 6. Júlia Kašna, 1920,
Zl. Moravce

9. 6. Mária Havalová, 1933,
J. Kostoľany

9. 6. Hedviga Rajnohová, 1931, 
Zl. Moravce

11. 6. Miroslava Klimovská, 1950, 
J. Kostoľany

13. 6. Darina Bugárová, 1945, 
Neverice

15. 6. Emília Kožiaková, 1924,
Zl. Moravce

17. 6. Katarína Šimková, 1924, 

Vráble
17. 6. Mária Kundrová, 1926,

Zl. Moravce
19. 6. Anna Blašková, 1926, 

Volkovce
20. 6. Božena Miháliková, 1925,

H. Beňadik
21. 6. Karolína Havranová, 1932, 

Rybník
21. 6. Helena Halmovská, 1933, 

Martin nad Žitavou
21. 6. Stefania Rafacz, 1928, 

Žikava

27. 6. Valéria Valášiková, Zl. Moravce, 80 r.

S p o m i e n k a

Povedali si áno
11. 6. Ing. Ondrej Číž, Sklené Teplice a Lucia Sperková, Zl. Moravce
18. 6. Marián Lukáč, Zl. Moravce a Andrea Kováčová,

Nová Ves nad Žitavou
24. 6. Lukáš Karvay, Zl. Moravce a Žaneta Šarközyova, Volkovce

„Tá rana v srdci stále bolí a
zabudnúť nedovolí. Hoci si odišiel a

niet Ťa medzi nami, v našich
srdciach zostaneš stále s nami.“
Dňa 6. júla si pripomíname 2.

výročie od smrti nášho
drahého manžela, otca a starkého 

Jozefa Šutku
zo Zlatých Moraviec

S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéry Jana, Eva s

rodinami
13/056/2011 PČ, 13/044/2011 DZ

Milí čitatelia, Tekovské noviny v auguste nevychádzajú.
Vydanie, ktoré práve čítate je posledné v tomto mesiaci.

Prvé podovolenkové číslo vyjde 14. septembra. Pekné
leto, krásne prázdniny a príjemné dovolenkové i

pracovné dni vám želá
Redakcia

Festival  sôch
Od 3. júla do 14. augusta tohto

roka vyrastie v centre Nitry 18
pieskových sôch z 300 ton piesku.
Sochy stavia osem sochárov z
ôsmich krajín sveta priamo pred
očami návštevníkov. Okrem
slovenských a českých sochárov
sa predstavia umelci z Japonska,
Holandska, Belgicka, Írska, Talian-

ska a Portugalska. Slovensko
zastupuje Martin Pokorný, ktorý
stavia sochu s názvom Mlyny.
Festival sôch z piesku je súčasťou
mestských slávností Nitra, milá
Nitra.

Ich predzvesťou je súsošie
Konštantín a Metod, ktoré skráš-
ľuje Svätoplukovo námestie.

Pozor na zlodejov
V súvislosti s dovolenkovou

sezónou sú naše prázdne byty
rajom pre zlodejov. Odborníci
radia: pred odchodom na
dovolenku nezaťahujte rolety a
žalúzie, vytvorte zdanie, že je v
byte niekto prítomný (využite
elektronické spínacie zariadenia,
ktoré podľa nastavenia na určitý
čas rozsvietia svetlá, zapnú rádio),
požiadajte spoľahlivú osobu, aby
pravidelne kontrolovala byt a
vyberala poštu, starostlivo
pozamykajte dvere a okná, zabez-
pečte si kvalitný bezpečnostný
zámok, nenechávajte kľúče na tzv.

dohovorených miestach, nenechá-
vajte doma väčšie finančné
obnosy, cennosti uschovajte v
prenajatom trezore banky, ak ich
necháte doma, vyznačte si
výrobné číslo a nafoťte si ich.

-r-

Fórum pre pomoc starším
ponúka pomoc všetkým starším
občanom v krízových situáciách.
Seniorlinka – bezplatné tel. č.
0800 172 500 v pracovných
dňoch od 9.00 do 17.00 h. V ostat-
ných časoch zanechajte odkaz na
záznamníku.

TN 13 2011:TN 13 2011 04.07.2011 09:29 Stránka 11



12

� Region¤lny dvojt˜òdennÁk mesta Zlat„ Moravce a okolia � Vych¤dza kaòdÙ druhÙ stredu � Vydavate∏: Mesto Zlat„ Moravce
� ¬Áslo zostavila: Anna Mondo‚kov¤ � tech. spolupr¤ca: Peter Kadlec � Tel.: 037/ 69 239 05 � Fax: 037/ 69 239 45 � e-mail:
tekovske.noviny@zlatemoravce.eu � Ofici¤lne str¤nky: www.zlatemoravce.eu � Eviden‚n„ ‚Áslo: EV 3148/09 � Adresa
redakcie: Ul. 1. m¤ja 2, 953 33 Zlat„ Moravce � Nevyòiadan„ rukopisy redakcia nevracia � Sadzba: MM GRAFIK � Tla‚:
NOVOPRINT SLOVENSKO s. r. o. - Zlat„ Moravce � PrÁspevky dopisovate∏ov nehonorujeme � Uz¤vierka ‚Ásla je 5 dnÁ pred
jeho vydanÁm � Redakcia si vyhradzuje pr¤vo v˜beru a Ùpravy prÁspevkov �

Futbal
bezpečnostných

zložiek

Majstrami okresu ZŠ Robotnícka

Futbalový turnaj bezpečnos-
tných zložiek sa uskutočnil 17.
júna na mestskom štadióne v
Zlatých Moravciach. Stretli sa tu
mužstvá Hasičského a záchran-
ného zboru (HaZZ), Ústredného
skladu MV SR, Mestskej polície,
Obvodného oddelenia policajného
zboru (OO PZ), súkromno-bezpeč-
nostnej služby a lekárov. Víťazom
tohtoročného 15. ročníka futbalo-
vého turnaja sa stali hráči
Ústredného skladu minister-
stva vnútra, ktorí vo finále
porazili OO Policajného zboru, 3.
miesto obsadila Mestská polícia, 4.
miesto lekári, 5. bezpečnostná
služba a 6. miesto HaZZ.

-r-

KÚPALISKO
Od 1. júla otvorilo svoje

brány mestské kúpalisko.
Letné kúpalisko v tomto roku
ceny vstupného zvýšilo. Za
1,50 € môžu návštevníci využí-
vať jeden plavecký a dva
detské bazény, vstupné po
16.00 je 1 €, zľavnené vstupné
od 3 do 10 rokov 1 €, zľavnené
vstupné po 16.00 od 3 do 10
rokov je 0,60 €, deti do 3 rokov
zdarma.

Voda v detských bazénoch je
vyhrievaná slnečnými kolek-
tormi. Zároveň sa tu voda
denne vypúšťa a napúšťa čistá.
Otváracia doba sa nemení,
pondelok od 12.00, utorok –
piatok od 10.00, cez víkend od
9.00 so spoločnou záverečnou
hodinou o 18.30. V areáli
kúpaliska je možnosť občer-
stvenia a relaxačných športov
(multifunkčné ihrisko s
umelým povrchom, plážové
volejbalové ihrisko, hojdačky,
preliezky). Kúpalisko má
kapacitu 750 ľudí. Pred
kúpaliskom je nestrážené
parkovisko.

-am-

Centrum voľného času Zlaté
Moravce z poverenia KŠÚ v Nitre
zorganizovalo 25. mája MO vo
futbale žiakov základných škôl a
osemročných gymnázií. Podujatie sa
konalo v areáli Správy športových
zariadení m.p. Zlaté Moravce. Počet
účastníkov 44.

Výsledky stretnutí: ZŠ Robot-
nícka ZM (Zlaté Moravce) - ZŠ
Žitavany 6:0, ZŠ Robotnícka ZM - ZŠ
Mojmírova ZM 4:0, ZŠ Mojmírova ZM
- ZŠ Žitavany 2:0

Konečné poradie: 1. ZŠ Robot-
nícka ZM, 2. Mojmírova ZM, 3.
Žitavany, 4. T. Nemce, 5. Topoľčianky,
6. Č. Hrádok, 7. GJK ZM, 8. Sľažany, 9.
T. Mlyňany, 10. Pribinova ZM, 11.
Obyce. Do krajského kola postúpila
ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce.

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Požitavská futbalová akadémia ViOn – „U 13“

� Horný rad zľava: Tréner M. Broniš, M. Hitka, M. Vlčko, A. Jamrich, K. Beňo, P. Martinec, P. Galamboš,
J. Švec.
Dolný rad: A. Rumanko, M. Švarba, A. Rosinský, P. Bočin, A. Gregora. Chýbajú vedúci mužstva O. Hitka,
S. Šulík, M. Pauko, M. Oškerský, D. Krta, M. Šabo.

� Horný rad zľava: M. Gubov, K. Drozdík, M, Šimovič, K. Marťák, M.
Haspra, M. Ondroš. Dolný rad: D. Valkovič, M. Chren, F. Janík, A.
Gregora, F. Kňažík, K. Frajka.

Triumf U17 vo Francúzsku: Dorastenci Požitavskej futbalovej akadémie FC ViOn triumfovali
na 22. turnaji Eurofoot (ES Vigneux), ktorý sa odohral v dňoch 11. - 12. júna v Es Vigneus neďaleko Nantes.
Turnaja sa zúčastnilo 32 mužstiev, z toho 7 zahraničných: Vilnius (Litva), Avesteyn (Holandsko), Cork (Írsko),
Hradec Králové (ČR), FC Bansko (Bulharsko), Zalgiris Kaynas (Litva), Goteborg (Švédsko). Celkové poradie:
1. FC ViOn, 2. FC Bouaye, 3. Hradec Králové.

J. Rosinský

Ďalšie mužstvo, ktoré si predsta-
víme bližšie sú hráči z PFA do osem
rokov. Hrajú 1. ligu v kategórii
mladší žiaci. Z 22 zápasov nazbie-
rali dohromady 35 bodov za 10

výhier, 5 remíz a 7 prehier s celko-
vým skóre 46:43. Najlepším strel-
com mužstva je Borčin s 9 gólmi. V
poslednom kole si zmerali sily s
hráčmi Spartaka Trnava, v ktorom

prehrali zverenci trénera M.
Broniša 5:2, po polčase 2:1. V
konečnom hodnotení obsadili
hráči PFA ViOnu piate miesto.

P. Kadlec
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