
Mestom sa bleskovou rýchlosťou
znovu šíri ďalšia dezinformačná
správa o zakúpení obývacích
kontajnerov pre našich rómskych
spoluobčanov a ich následnom
umiestnení na „škvárovom“ ihrisku
na Ulici 1. mája.

Primátor Ing. Peter Lednár, CSc.,
podáva svoje oficiálne vyjadrenie k
tomuto problému s tým, že
všetkých občanov mesta Zlaté
Moravce ubezpečuje o nepravdi-
vosti tejto poplašnej správy.

Už dnes existuje projekt
bytových domov, ktoré tam určite
stáť budú.

Zároveň znovu opakuje, že na
škvarovom ihrisku plánuje posta-
viť byty s pomocou Štátneho fondu
rozvoja bývania, čoho dôkazom sú
práve prebiehajúce potrebné
prípravy, rôzne úkony a dokumen-
tácie, ktoré predchádzajú k
podaniu žiadosti uchádzačov o
finančné prostriedky z týchto
štátnych fondov k 1. januáru 2012.

Nie je to tak dávno, keď občania
riešili rovnako zavádzajúcu správu
navyše posilnenú petičnou akciou
proti zrušeniu kina, ktorá preletela
facebookom.

Táto nepravdivá správa vznikla
pravdepodobne z dôvodu nemož-
nosti premietať najnovšie filmové
„trháky – 3D“. Tu narážame na
čisto technický problém, pretože
tieto filmy sú podporované novými
technológiami a Mesto vlastní
veľmi zastaralú techniku na to, aby
v súčasnosti tieto hity ponúkalo.
Keďže tie sú však v ponuke aj v
inom formáte, pokračovať s
prevádzkou kina nie je problém.

Kino v Zlatých Moravciach spadá
pod správu MsKS a toho času
poverený riaditeľ Peter Kereš si
pred pár mesiacmi dal vypracovať
cenovú ponuku na technickú
modernizáciu kina. Ak by Mesto
chcelo stíhať rýchlosť vývoja
najnovších trendov aj v tejto sfére,

potrebovalo by len na zakúpenie
nových prístrojov 37 562 €. Čo je
síce v jeho súčasnej finančnej situá-
cii ťažké, no ani zďaleka z pohľadu
budúcnosti nemožné. Kinu určite
zánik nehrozí!

Takisto primátor P. Lednár
neguje poplašnú správu o údajnom
rušení predajných stánkov s
oblečením (Mexikoplac). Na
paniku nie je dôvod ani v tomto
prípade.

Poslom ďalšej zavádzajúcej fámy
o údajne primátorovej snahe
predať Župný dom, boli pochopi-
teľne pohoršení poslanci. Primátor
okamžite reagoval a vzápätí správu
hneď dementoval s odôvodnením,
že jemu na tomto historickom
skvoste rovnako záleží a že sa
podnikajú náležité kroky a hľadajú
spôsoby (cez štrukturálne fondy),
ako „pýchu“ nášho mesta zachovať.

Je potrebné správne definovať aj
problém týkajúci sa 1. energetickej
a teplárenskej ZM.

Z výsledkov vykonaného auditu,
jednoznačne vyplýva, že zvyšova-
nie cien tepla a teplej vody do
domácností, je dôsledkom zlého
hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta za predchádza-
júce obdobie. Na následky, ktoré v
súčasnosti znášajú všetci obyvate-
lia tohto mesta, primátor už žiaľ
dosah nemá. Tu nech si spytujú
svedomie tí, ktorí boli súčasťou
predchádzajúceho vedenia a o
teplárenskej takto rozhodli.

Peter Lednár verí, že svojím
postojom a prácou, ku ktorej
pristupuje s maximálnou zodpo-
vednosťou v prospech nás
všetkých, si časom natoľko
vybuduje dôveru, aby k podobným
nedorozumeniam neprichádzalo.
Preto kladie veľký dôraz v čo
najlepšiu informovanosť a zároveň
medializáciu všetkého, čo sa v
rámci Mesta deje.

Ľ. Rosinská

Mestskápolícia oslavuje20 rokov
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Ako hospodárilo mesto
do roku 2010

V máji 2011 firma KOŠICE Audit,
s.r.o., uskutočnila kontrolu hospodá-
renia Mesta Zlaté Moravce a všetkých
jeho príspevkových organizácií.
Audítorská správa konštatuje, že
účtovná závierka Mesta Zlaté
Moravce, neposkytuje pravdivý a
verný obraz finančnej situácie k 31.
decembru 2010 a výsledok hospodá-
renia k danému dátumu nie je v
súlade so zákonom o účtovníctve.

Základ pre záporné stanovisko sú
zistené skutočnosti:

1. Mesto Zlaté Moravce už niekoľko
rokov používa neskolaudovaný a
účtovne do majetku nezaradený
majetok (rekonštruované Nám. A.
Hlinku, technológiu zimného
štadióna, rekultiváciu skládky
komunálneho odpadu, ihrisko CVČ, a
ďalší dlhodobý majetok), v celkovej
výške 1250 tis. €.

2. V účtovníctve nie je evidovaný
všetok majetok mesta (Klub dôchod-
cov - podľa Listu vlastníctva je majet-
kom Mesta, veľký mestský park,
ktorého súčasťou je aj amfiteáter -
Mesto nemá ani na LV).

3. Pri zabezpečení zberu, zvozu a
skládkovania komunálneho odpadu je
potrebné upozorniť na zanedbaný a v
niektorých prípadoch nefunkčný
vozový park, s priemerným vekom
vozidiel 24 rokov.

4. Je potrebné spracovať plán
zvážania komunálneho odpadu,
doriešiť rekultiváciu starej skládky,
technické a finančné zabezpečenie
súčasne prevádzkovanej etapy
skládky (zároveň prehodnotiť výšku
ceny za zvoz a uskladnenie odpadu).

5. Mesto eviduje vysoké zostatky
pohľadávok z daňových a nedaňových
príjmov, spolu za 744 tis. €, ktoré
svedčia o nedostatočnom vymáhaní v
minulosti.

6. K pohľadávkam po splatnosti
viac ako rok, neboli tvorené opravné
položky. Premlčané pohľadávky
neboli odpisované. Tieto skutočnosti
by sa premietli do výsledku hospodá-

renia a Mesto by skončilo ešte vo
väčšej strate.

7. Mesto Zlaté Moravce nefakturovalo
v Prílepoch za vodu súkromným odbera-
teľom v rokoch 2008 až 2010, pričom
celkom ide o čiastku 36 679,40 €.

8. Je nutné prehodnotiť spôsob
ďalšieho fungovania súčasných
príspevkových organizácií Mesta
(porušovanie § 21 ods. 2 zákona
523/2004 o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, v Službyte a Nemoc-
nici, ktoré nespĺňajú kritéria príspev-
kových organizácií, prípadné
transformácie ostatných príspevko-
vých organizácií z dôvodu ich
nehospodárnosti, s potenciálnou
možnosťou zlúčenia do jednej alebo
dvoch PO).

9. Cena prenájmu voči 1. energetic-
kej a teplárenskej ZM, je ekonomicky
nevýhodná.

Uvedené zistenia audítora
potvrdzujú, že predchádzajúce
vedenie Mesta Zlaté Moravce, pravde-
podobne či už úmyselne alebo z
nedbanlivosti, zanedbávalo mnohé
zákonné povinnosti pri správe
majetku Mesta.

Vedenie síce navonok preukazo-
valo zodpovedné nakladanie so
svojím majetkom, ale v mnohých
prípadoch zakazovalo zamestnancom
Mestského úradu konať zodpovedne,
čo potvrdzuje aj stav pohľadávok
Mesta.

O tom, že predchádzajúce vedenie
nekonalo v záujme občanov, svedčí aj
dlhodobý prenájom tepelného hospo-
dárstva, ktorého následkom je údajne
finančné poškodenie obyvateľov, ako
aj skutočnosť, že za obdobie viacerých
rokov nedokázalo Mesto získať
finančné prostriedky zo štrukturál-
nych fondov EÚ na svoj rozvoj.

Stačí sa prejsť po meste a na vlastné
oči sa presvedčiť v akom stave sú
nehnuteľnosti v správe Mesta, aby si
každý z nás utvoril svoj vlastný názor.

-jpk-

STOP poplašným správam
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Transformácia podnikov Zberný dvor pre 38 obcí,

najväčší v krajiMestské zastupiteľstvo v
Zlatých Moravciach schválilo
komisiu pre transformáciu
šiestich mestských podnikov –
Službytu, Technických služieb,
Správy športových zariadení,
Záhradníckych služieb, Mestského
kultúrneho strediska a Mestskej
nemocnice prof. MUDr. R. Korca,
DrSc.. Predsedom komisie sa stal
prednosta MsÚ Ing. Ján Jamrich,
členmi sú poslanci mestského
zastupiteľstva Mgr. Pavel Šepták,
Ing. Jozef Škvarenina, Vladimír
Klučiar, Ing. PharmDr. Bc. Ivona
Vicianová, Ing. Peter Hollý, Ing.
Peter Lisý, Ing. Ladislav Boršč, Ing.
Viliam Rumanko a z radov
zamestnancov mesta JUDr. Pavol
Kollár, Ing. Eva Struhárová.

Základnou ideou transformácie
mestských podnikov je podľa
predsedu komisie a prednostu
MsÚ Ing. Jána Jamricha optimali-
zácia ich riadenia, činností a šetre-
nie financií z mestského rozpočtu.
„Tento rok mesto vleje do

mestských podnikov 1 307 000 €.
Budeme sa snažiť nájsť také rieše-
nia, aby sme nemuseli uhrádzať
to, čo uhrádzame mesačne dnes
mestským podnikom, takmer
109 000 €, z toho len pre nemoc-
nicu 22 600 € mesačne. Spolu
nemocnici za rok poskytneme
zhruba 270 000 €, aj to má vplyv
nato, že nemocnica hospodári od
januára 2011 s vyrovnaným
výsledkom,“ hovorí prednosta Ing.
Jamrich.

Transformačná komisia
navrhuje dve alternatívy, a to
vytvorenie jednej silnej organizá-
cie mesta, alebo je tu možnosť
zriadenia spoločného podniku s
koncesionárom, ktorý by vzišiel z
verejného obstarávania. Nemoc-
nicu je potrebné transformovať na
obchodnú spoločnosť v zmysle
obchodného zákonníka.

K transformácii mestských
podnikov by malo prísť k 1.
januáru 2012.

A. Mondočková

Mesto získalo dotáciu
Mestu Zlaté Moravce sa

podarilo získať dotáciu na kúpu
nového auta pre opatrovateľ-
skú službu.

Mesto získalo v rámci projektu
z programu Podpory rozvoja
sociálnych vecí a rodiny a rekon-
dičných aktivít na rok 2011
dotáciu v sume 9000 €. „Dotáciu
žiadalo mesto na osobné
motorové vozidlo pre opatrova-
teľskú službu, pretože automobil,
ktorý v súčasnosti služba využíva,
je poruchový a takmer nefunkčný.
Využíva sa na odvoz klientov na
lekárske vyšetrenia, úradné
záležitosti a pomáha im pri riešení
sociálnej situácie v domácnosti.
Na projekte sa podieľali vedúca
ZOS a DOS Jana Bošiaková a Erika

Babocká z nášho oddelenia,“
hovorí vedúca odd. pre ľudské
zdroje MsÚ PaedDr. Klaudia
Ivanovičová.

Po schválení dotácie vypíše
Mesto na nákup nového auta
výberové konanie. Cieľovou
skupinou je 76 dôchodcov a
zdravotne postihnutých občanov,
ktorí sú odkázaní na poskytovanie
opatrovateľskej služby v ich
rodinnom prostredí a 26 klientov
v domove s opatrovateľskou
službou. Okrem iného sa bude
nové auto využívať aj na pravi-
delné nákupy, odvoz a rozvoz
stravy, dovoz liekov a zdravot-
ného materiálu pre sociálne
odkázaných občanov.

-am-

J a r m o č n é  d n i
Mesto Zlaté Moravce vás pozýva

na Zlatomoravský jarmok, ktorý
sa uskutoční v dňoch 30. 9. a 1.
10., piatok od 9.00 do 18.00 hod. a
sobota od 8.00 do 17.00 hod. na
Župnej a Hviezdoslavovej ulici a
na Námestí Andreja Hlinku v
Zlatých Moravciach.

Informácie o organizácii,
poplatkoch a priebehu

jarmoku:

- umiestňovanie stánkov bude v
dňoch jarmoku od 6.00 hod. podľa
pokynov usporiadateľov

- daň za zabratie verejného
priestranstva budú vyberať
pracovníci MsÚ v obidvoch dňoch
konania jarmoku

- podrobné informácie podajú
usporiadatelia v dňoch jarmoku
vo vestibule Mestského kultúr-
neho strediska na Nám. A. Hlinku

Poplatky sú stanovené na
základe VZN č. 1/1998 Mesta

Zlaté Moravce nasledovne:
- 0,66 €/m2/deň pre remeselní-

kov (medovnikári, vareškári,
hrnčiari, košikári, čipkári, rezbári,
maliari)

- 3,31 €/m2/deň pri predaji

spotrebných výrobkov
- 6,63 €/m2/deň pri predaji

občerstvenia (len zo stánku)
- 13,27 €/m2/deň pri predaji z

osobného automobilu alebo
prívesu (okrem občerstvenia)

- 26,55 €/m2/deň pri predaji
tovaru z nákladného automobilu
alebo autobusu (okrem občerstve-
nia)

- 6,63 €/deň pri parkovaní auta
za stánkom

Usporiadatelia pozývajú
všetkých súkromných podnika-
teľov, podniky, družstvá a iné
organizácie z blízkeho aj
širokého okolia a ľudových
remeselníkov, ktorí budú
prezentovať výrobky účastní-
kom Zlatomoravského
jarmoku.

Informácie: Mestský úrad, Ul.
1. mája č. 2, 953 01 Zlaté
Moravce 1

oddelenie pre ľudské zdroje:
č. tel.: 037/69 239 09

oddelenie podnikateľské č.
tel.: 037/69 239 22 - 21

Mestská polícia: č. tel.:
037/64 267 47

Poberateľom prídavkov
Občania, ktorí si uplatňujú nárok na

výplatu prídavku na dieťa v školskom
roku 2011/2012 sú povinní, v prípade
ak dieťa navštevuje strednú alebo
vysokú školu predložiť Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Nitra, detašo-
vané pracovisko Zlaté Moravce,
osobne alebo poštou najneskôr do
30. septembra 2011 POTVRDENIE O
NÁVŠTEVE STREDNEJ ALEBO

VYSOKEJ ŠKOLY na účely štátnych
sociálnych dávok.

Uvedené potvrdenie občania
získajú: - stiahnutím z webovej
stránky 
http:/www.employment.gov.sk/DIS/v
zory žiadosti/index.htm, - v kancelá-
riách ÚPSVaR Zlaté Moravce na prvom
poschodí.

-r-

O tom, že Mesto Zlaté Moravce
a Požitavské regionálne združenie
usilujú o zriadenie zberného
dvora na triedenie a uskladňova-
nie komunálneho odpadu, sme
našich čitateľov už informovali.
Pripomeňme si, že sa jedná o
najväčší zberný dvor v Nitrian-
skom kraji. Celková výška investí-
cie je odhadnutá na 7,5 milióna €.
Päť percent z týchto prostriedkov
bude spolufinancovať mesto.
Žiadateľom o nenávratný
finančný príspevok z fondu EÚ cez
ministerstvo životného prostredia
je Mesto Zlaté Moravce.

Projekt bude podaný na Minis-
terstvo životného prostredia SR
23. septembra t.r., druhý deň po
tom, čo ho schvália v zastupiteľ-
stve. Ide v ňom o vznik regionál-
neho zberného dvora Tríbečsko,
aby sa čo najviac odpadových
komodít mohlo ďalej zhodnotiť
pre ďalšie využitie. Do Zlatých
Moraviec by sa mal zvážať odpad

z 38 obcí. Obce za to mestu budú
platiť, ale nebudú mať starosti s
projektovou dokumentáciou, s
územným či stavebným konaním.
„Starostom sme už predložili
návrhy čestného prehlásenia,
ktoré budú tvoriť jednu z príloh
na podanie žiadosti,“ hovorí
prednosta MsÚ.

Samotný zberný dvor bude
obsahovať dopravné zariadenia,
nádoby, triediacu linku,
recyklačné zariadenia a podobne.

O projekte ministerstvo má
rozhodnúť koncom tohto roka.
Zberný dvor by mal vzniknúť v
areáli súčasnej skládky, s jeho
výstavbou sa začne v roku 2012,
do prevádzky bude spustený na
jeseň 2013.

Kapacita zberného dvora počíta
v prvých rokoch s 12-tisíc ton
odpadu ročne, v ďalších rokoch sa
môže zvýšiť až na 30-tisíc ton.

-am-
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Mesto má svojho hovorcu

Po nástupe nového primátora
nastala od základu zmena v
spôsobe komunikácie s
občanmi, médiami, mestskými
podnikmi. Po tom, čo všetky
informácie zastrešilo nové
vedenie pod spoločnú stránku
www.zlatemoravce.info, prišli
na rad aj Tekovské noviny, ktoré
prešli viacerými zmenami.

„Chceli sme ich zatraktívniť
nielen formou, ale hlavne obsahom
bez cenzúry. Občanom hovoríme o
skutočnom stave mesta. Darí sa
nám a verím, že aj do budúcnosti
budeme vystupovať ako jedno z
najviac informovaných miest na
Slovensku vo vnútri aj k vonkaj-
šiemu svetu,“ hovorí primátor Ing.
Peter Lednár, CSc.

„Tekovské noviny – obľúbený
dvojtýždenník, ktorý Zlatomorav-
čania dostávajú do rúk každú
druhú stredu si pripomenuli v
minulom roku 20 rokov. Majú

svojich skalných čitateľov.
Tekovské noviny, to je mozaika,

skladajúca sa z viacerých vecí:
tradícia, servis pre čitateľov
(spoločenská kronika, program
kina, spomienky) atď. Informujú
prakticky o všetkom podstatnom
dianí v meste i regióne, vrátane
športových podujatí.

Od 22. júla 2011 majú Tekovské
noviny svoj štatút a od 23. augusta
som menoval aj novú 6-člennú
redakčnú radu.

Tvorí ju šéfredaktorka
Ľubomíra Rosinská, dvaja
poslanci mestského zastupiteľstva
Erika Babocká a Ing. Jozef Škvare-
nina, prednosta MsÚ Ing. Ján
Jamrich, Ing. Miroslav Košút z
MsÚ a Jozef Boďo, za občanov.

Anna Mondočková zostáva vo
funkcii redaktorky TN. Novou
tvárou tímu je Ing. Mária Petrovi-
čová, asistentka šéfredaktorky.“

-r-

Samospráva v Zlatých Morav-
ciach bola doteraz bez oficiálneho
hovorcu. Od 19. augusta sa to
zmenilo. Primátor Ing. Peter
Lednár, CSc., do funkcie hovorcu
mesta a mestských podnikov
vymenoval súčasného prednostu
Ing. Jána Jamricha. Funkcia
hovorcu je tak po novom spojená s
funkciou prednostu MsÚ. „Moja
pozícia zaťaží mestský rozpočet
200 € v hrubom dohodou o
pracovnej činnosti,“ hovorí Ing.
Jamrich.

Súčasný prednosta preukázal
vysokú úroveň vedomostí a
schopností. Primátor vníma jeho
snahu riešiť veci koncepčne a
najmä transparentne.

„Okresné mesto Zlaté Moravce
má svojho hovorcu, spolupracu-
jem s médiami širšieho rozsahu.
Myslím si, že moje informácie sú
presné, mám skúsenosti s ich
podaním v rôznych médiách.
Novinárom poskytujem aktuálny
informačný servis. Mesto hospo-
dári s verejnými prostriedkami a
je potrebné, aby naši občania,
platitelia daní, vedeli, čo sa deje v

samospráve s peniazmi,“ dodáva.
Snahou hovorcu a zároveň
prednostu v jednej osobe, je
aktívne prispieť k tomu, aby sa
naše mesto postupne prepraco-
valo na vyššie priečky rebríčka
informovanosti.

Ing. Ján Jamrich pracuje na MsÚ
v Zlatých Moravciach od 20. apríla
2011, predtým vykonával funkciu
prednostu vo Vrábľoch.

A. Mondočková

Budeme stavať?
Mesto Zlaté Moravce pripravuje

novú bytovú výstavbu, ktorá iste
poteší záujemcov o moderné
bývanie. Predtým však zisťovalo
formou ankety záujem obyvateľov
o bývanie v nájomných bytoch a
ich základné požiadavky na
bývanie. Prieskum bol zameraný
predovšetkým na ľudí vo veku 20
až 35 rokov. „Mesto plánuje
využiť pri výstavbe bytoviek
financie zo Štátneho fondu
rozvoja bývania. Uchádzať sa
bude aj o nenávratný finančný
príspevok z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Prioritou, na základe pries-

kumu, bude výstavba jednoizbo-
vých bytov s rozlohou do 40 m2 a
dvojizbových s rozlohou do 60 m2.
Jedná sa približne o 80 bytov.
Robíme prípravy na to, aby v roku
2012 sme podali žiadosť na ŠFRB
a boli úspešní,“ hovorí prednosta
MsÚ Ing. Ján Jamrich.

V Zlatých Moravciach bola
naposledy postavená a odovzdaná
do užívania v roku 2001 Tekovská
bytovka. Pri jej výstavbe však boli
porušené niektoré zákony a tak
muselo mesto vrátiť štátu 70
miliónov Sk.

-am-

Pozastavená výstavba križovatky v Zlatých Moravciach,
pri reštaurácii Fáro, bude aj napriek pozastaveniu
dobudovaná. Zmení sa však jej miesto a charakter.
Podstatnou zmenou je, že miesto križovatky sa presunie
ďalej smerom k čerpacej stanici. Križovatka pri reštaurá-
cii Fáro, sa musí dostať do pôvodného stavu a do 2 rokov
bude plnohodnotná bezpečná križovatka, v tvare písmena
T, k dispozícii na oba smery - smer Banská Bystrica a smer
Nitra.

Na slovíčko, pán primátor

Mestská polícia v Zlatých
Moravciach má od leta 2011
zriadenú bezplatnú telefónnu
linku. Na kontaktné číslo 159
môžu občania volať bezplatne a
využívať nepretržitú linku v
prípade, ak budú chcieť nahlásiť či
oznámiť porušovanie zákonnosti
v meste – krádeže, výtržníctvo,
rušenie nočného pokoja, podozre-
nia z páchania rôznych trestných
činností, ale aj rôzne havarijné
situácie, ktoré spadajú do kompe-

tencie mestskej polície.
Volať na uvedené bezplatné

číslo 159 je možné z pevnej linky,
ale aj zo všetkých mobilných sietí.

Mestská polícia žiada občanov,
aby tiesňovú linku 159 využívali
len na tiesňové volania a zbytočne
ju neblokovali.

Sídlo Mestskej polície v Zlatých
Moravciach: Mestský úrad, Ul. 1.
mája 2, (suterén MsÚ).

-r-

Linka 159
aj v Moravciach
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Zdravotná starostlivosť

v novej štruktúre
Hospitalizáciu pacienta

posúdi poisťovňa
Mestská nemocnica prof. MUDr.

R. Korca, DrSc., Zlaté Moravce
poskytuje zdravotnú starostlivosť
pre poistencov zdravotných
poisťovní VšZP, a.s., Union, a.s., a
Dôvera, a.s., od 1. 7. 2011 v nasle-
dujúcej štruktúre.

Ambulantná starostlivosť na
špec. ambulanciách (ŠAS):
traumatologická ambulancia,
infektologická ambulancia,
anesteziologická ambulancia,
hematologická ambulancia,
interná ambulancia príjmová,
chirurgická ambulancia príjmová

Lôžková starostlivosť na
oddeleniach:

interné oddelenie s JIS, chirur-
gické oddelenie, oddelenie aneste-
ziólogie a intenzívnej medicíny
(OAIM), oddelenie dlhodobo
chorých (len pre poistencov
zdravotnej poisťovne Dôvera) do
31. 8. 2011

Svalz - ové oddelenia:
rádiologické oddelenie, oddele-

nie laboratórnej medicíny, FBRL
oddelenie

Od 1. 7. 2011 nemocnica vzhľa-
dom k novým zmluvným pod-
mienkam so zdravotnými
poisťovňami VšZP, a.s., a Union,
a.s., pristúpila k redukcii lôžkovej
kapacity z pôvodných 120 lôžok

na súčasných 95 lôžok s nasledu-
júcou štruktúrou: interné odd. -
rozšírené na 40 lôžok, JIS- 5 lôžok,
chirur. odd. - 36 lôžok (nezme-
nený počet), OAIM - 4 lôžka
(nezmenený počet), ODCH (len
pre poistencov Dôvery (10 lôžok)
len do 31. 8. 2011.

Zdravotná poisťovňa VšZP a
UNION od 1. 7. 2011 nezazmluv-
nila oddelenie ODCH a OAIM
oddelenie.

Vzhľadom k prevádzkovaniu
chirurgického oddelenia a zabez-
pečeniu akútnej starostlivosti pre
občanov zlatomoravského
regiónu sme aj napriek nezaz-
mluvneniu ponechali v prevádzke
oddelenie OAIM v počte lôžok 4.

Neobsadené lôžka od 1. 9. 2011
po dočasne uzatvorenom ODCH
oddelení plánujeme pretransfor-
movať na sociálne lôžka.

Nemocnica k 30. 6. 2011
skončila s vyrovnaným hospodá-
rením, no vzhľadom k novým
zmluvným podmienkam, zníže-
ným finančným limitom zo strany
zdravotných poisťovní, ktoré sú
našim najväčším obchodným
partnerom bude v druhom
polroku problematické.

MUDr. Nina Horniaková,
poverená riadením MN

Záhradkári  pozývajú
Slovenský zväz záhradkárov v

Zlatých Moravciach v spolupráci s
MsKS a za podpory VÚC Nitra
pripravuje výstavu ovocia,
zeleniny a okrasných drevín, ktorá
sa bude konať v MsKS počas
dvoch dní 6. 10. od 10.00 do 17.00
h, 7. 10. od 10.00 do 19.00.
Produkty na výstavu môžete
priniesť osobne už 5. 10. od 9.00
do 16.00 alebo po dohode s
predsedom organizácie 0948 464
466, 0907 521 954.

Pri príležitosti 50. výročia
založenia organizácie SZZ 11 - 22,
sú pozvaní na výstavu 7. 10. do
MsKS aj vzácni hostia a organizá-
tori sľubujú zaujímavý program
so začiatkom o 17.hodine: privíta-
nie hostí, história organizácie,
odovzdanie diplomov, prednášky
Ing. Hričovského a Ing. Prasličku
(diskusia), vystúpenie spev.
súborov Prílepčianka a Babička.
Všetci ste srdečne pozvaní!

Od 1. júla t.r. nemajú dve
oddelenia zlatomoravskej nemoc-
nice uzatvorené zmluvy so
Všeobecnou zdravotnou poisťov-
ňou (VšZP), poisťovňou Union a
od septembra ani s poisťovňou
Dôvera. Jedná sa o oddelenie
anestéziológie a intenzívnej
medicíny a oddelenie dlhodobo
chorých. Z oddelenia dlhodobo
chorých chce mesto spraviť
sociálne lôžka, oddelenie anesté-
ziológie by malo fungovať aj bez
zmluvy. Ako fungujú jednotlivé
hospitalizácie - kto rozhoduje o
tom, či pacienta nechajú v zlato-
moravskej nemocnici, alebo ho
prevezú do iného zdravotného

zariadenia, opýtali sme sa MUDr.
Niny Horniakovej, poverenej
riaditeľky nemocnice.

„Pacient nemusí robiť žiadne
kroky, všetko zostáva tak ako
doteraz. Keď je pacient hospitali-
zovaný na odd. anestézy a inten-
zívnej medicíny, tak nie pacient,
ale ošetrujúci personál – nemoc-
nica, musí poslať do dotknutej
zdravotnej poisťovne, kde je
poistený pacient, súhlas o hospi-
talizáciu pacienta. Týka sa to
poisťovne Union, VšZP, s poisťov-
ňou Dôvera zmluva skončila 30. 8.
2011.“

-am-

Termíny odberov krvi
Oznamujeme darcom krvi

termíny odberov na transfúznej
stanici nemocnice v Zlatých
Moravciach na druhý polrok 2011.
Odbery krvi sa naďalej budú
konať každý druhý utorok v

mesiaci v nasledovných termí-
noch: 20. septembra, 4. a 18.
októbra, 8. novembra (Danfoss),
22. novembra, 6. decembra
(Primátorská kvapka), 13.
decembra.

František Herman
profes. výtvarnik, umelec,

prof. herec, básnik, športovec
nás už opustil.

Dňa 3. septembra 2011 nás
opustil umelec zvučného mena,
profes. výtvarník, člen SVÚ v
Bratislave, ZVUZS, pán F. Herman
z obce Prílepy vo veku 88 rokov.
Narodil sa 30. marca 1923 v
Gačove, obec Neverice. Žil a tvoril
v Prílepoch. V mladosti pôsobil aj
ako učiteľ, ale i profes. herec
martinského divadla, kde aktívne
spolupracoval i priatelil sa s
hercom Jozefom Krónerom,
Františkom Zvaríkom. Tam praco-
val aj ako režisér. Uznávaným
človekom bol aj v Matici sloven-
skej. Aktívnym divadelníkom v
Prílepoch. Básnikom. V r. 1994
vydal zbierku básní „IMPRESIE F.
Hermana“.

V minulosti bol aktívnym
členom amat. výtv. pod vedením
ak. mal. Ruda Sikoru a iných ak.
maliarov. Neskôr cez záslužné
aktivity a profes. prácu bol v r.
1985 prijatý do členstva v SVÚ v
Bratislave, do združenia výtvar-
ných umelcov ZVUZS. No, v spo-

mienkach i srdciach mnohých,
ktorí s nim spolupracovali a
dokonale ho poznali, zostáva „žiť„
aj po smrti. KRÉDOM tohto
človeka so srdcom oddaným
umeniu bolo: Deň, v ktorom
nenamaľujem aspoň jeden obraz a
nenapíšem jedinú báseň, deň, v
ktorom si nezatrénujem je pre
mňa deň stratený!

Keď sa niekomu predstavil,
povedal rázne svoje meno a
úsmevom k slovu pridal. „Herman, 

Pokračovanie na 5. strane
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Kúpalisko osirelo „Vychovalo“ ma kúpalisko...

Tohtoročné leto je už iba spo-
mienkou. Horúce dni, kedy sme si
užívali dovolenky a prázdniny sú
nenávratne preč. Zmizli celkom
tak, ako sa z bazénov na
mestskom kúpalisku vytratila
voda.

Je tu čas, kedy sa obzeráme za
tohtoročným letom na kúpalisku.
Ako nám povedal poverený riadi-
teľ m.p. Správy športových zaria-
dení a prevádzkovateľ kúpaliska
Mgr. Marián Kéry, v tomto roku
bolo otvorené po dobu 61 kalen-
dárnych dní.

Kúpalisku ešte v druhom augus-
tovom týždni hrozilo zatvorenie
pre chladné počasie. Napokon sa
posledné dva týždne rapídne
zmenilo, prišli horúčavy, najmä od
15. do 23. augusta, ktoré dosaho-
vali teploty až 37 stupňov,
tropické boli aj noci. Kúpalisko
malo byť oficiálne otvorené do 31.
augusta, ale vzhľadom na horúce

počasie bolo v prevádzke aj 1.
septembra. Aj v tohtoročnej
sezóne prevádzkovateľ umožnil
kúpanie v jednom veľkom bazéne
a dvoch malých – detských. Boli aj
dni, ktoré je možné považovať za
skutočný nápor, pretože na
kúpalisko prišlo 600 ľudí.

K rekapitulácii leta na
mestskom kúpalisku neodmysli-
teľne patrí i to, že si mohli
mamičky s najmenšími deťmi
spríjemniť pobyt na detských
preliezkách a hojdačkách, že si
milovníci plážového volejbalu
užívali na dobre pripravenom
ihrisku.

Pre návštevníkov bol denne
otvorený aj bufet s rýchlym občer-
stvením. Podľa prevádzkovateľa o
tohtoročných návštevníkov
kúpaliska sa v Zlatých Moravciach
starali dobre.

A. Mondočková

Dokončenie zo 4. strany
Chudobný, ale ZEMAN.“ Veľmi rád
si zaspieval aj zbojnícke piesne, no
obdivoval nesmierne aj „grego-
rián!“ Keď bol životom zgniavený,
zaspieval si „Zmiluj sa Bože
nadomnou, podľa veľkosti svojho
milosrdenstva!“ Keď bolo jeho
srdce plné nádeje, z hĺbky duše si
zaspieval „V teba Pane som dúfal.
Nebudem zahanbený na veky.“
Slová jeho vnútornej sily a
modlitby nikdy nechýbali na
perách i duši. Poslednú pamiatku
tohto vzácneho umelca sme si

pripomenuli v pondelok 5.
septembra 2011 na cintoríne v
Prílepoch, za účasti rodiny,
známych, ale i za účasti kolegov
ZVUZS, prof. výtvarníkov, p.
Grečnárovej, Kovala, ako i manž.
Jelenákových. Poslednú úctu
vzdali aj z KOS v Nitre - vz. Bc.
Radecká. Ale nechýbali i dlhoroční
amat. výtvarníci – Prof. Meňhart,
Debnárová, Valent, Drienovský,
ako i ak. soch. Š. Partl.

Česť jeho pamiatke!
Oľga Grečnárová

Presmerovanie dopravy
na R1

Od pondelka 5. 9. 2011 je
presmerovaná doprava na
rýchlostnej ceste R1 z ľavého
jazdného pásu do pravého
jazdného pásu, v smere z
Trnavy do Nitry a späť z
ľavého jazdného pásu rýchlos-
tnej cesty v úseku križovatky
Lehota do pravého jazdného
pásu, kde je doprava vedená

obojsmerne. Presmerovanie
potrvá do odovzdania rýchlos-
tnej cesty do predčasného
užívania.

Dôvodom presmerovania
dopravy sú dokončovacie
stavebné práce na rýchlostnej
ceste R1 pred jej uvedením do
prevádzky.

Peter Blažečka

T r i  ú s e k y  R 1
u ž  v  s e p t e m b r i

Projekt rýchlostnej cesty R1
Nitra - Tekovské Nemce a severný
obchvat Banskej Bystrice má od
15. júla nový oficiálny názov
PR1BINA.

Všetky pre motoristov užitočné
informácie nájdete na novej
webovej stránke www.pr1bina.sk.
Operačným centrom rýchlostnej

cesty R1 je novovybudované
Stredisko správy a údržby rýchlo-
stnej cesty v Selenci, za Nitrou. Od
28. 9., v deň otvorenia úseku Nitra
– T. Nemce, bude funkčná
bezplatná tiesňová linka
0800333333.

-r-

Pokiaľ mi pamäť siaha, leto a
letné prázdniny som prežila na
kúpalisku. A so mnou veľa mojich
vrstovníkov. Na „kupku“ sme mali
najskôr svoje mamky, neskôr
svoje partie a svoje stabilné
miestečko. Hrali sme volejbal,
bedminton, karty, čítali sme knihy,

plávali a chalani hrávali „rohovku“
a futbal. Na tomto úžasnom mieste
sme prežívali prvé lásky, prvé
sklamania, vytvárali sme si pevné
priateľstvá, ktoré vydržali až do
dnešnej doby. Nechodili sme pri
more, ani do aquaparkov,
nepoznali sme diskotéky, ani bary.
Jedinou možnosťou bola „Mucha“
alebo „Denci“, kam nás to veľmi
neťahalo. A napriek tomu sme
zdravo dospievali a boli sme
šťastní.

Dnes, keď mám 45 rokov, som
stálym návštevníkom kúpaliska.
Nikde si neoddýchnem cez leto
tak dobre, ako pri šume vysokých
topoľov a pri pohľade na
nádhernú košatú lipu. Všimla som
si, že návštevníkov kúpaliska je z
roka na rok menej. Stretávame sa
tam takmer tí istí ľudia. A ja sa
pýtam: „Kde prežívajú leto všetky
deti a tínedžeri z nášho okolia?

Kde trávia dovolenku a víkendy
ich rodičia? Boli sa niekedy
pozrieť a osviežiť sa tu, na našom
tichom a príjemnom kúpalisku?
Alebo dávajú radšej prednosť
drahým, preplneným, hlučným
bazénom a aquaparkom? Ako
otužujú rodičia svoje deti a posil-

ňujú ich imunitný systém, keď pri
30°C ich namočia do 30 °C teplého
bazéna?“

Viem, že by sa žiadalo zlepšiť
mnoho vecí, napr. zabezpečiť
ohrev vody aspoň na stabilných
23 °C, vysávač bazénov, prebudo-
vať toalety, bufet, nové detské
preliezačky, usporiadať plavecký
kurz pre deti, pre seniorov a tým
zvýšiť úroveň a príťažlivosť
kúpaliska.

Verím, že vedenie mesta
nezabudne na tento príjemný
objekt v našom meste a aj v
budúcnosti nám spríjemní letné
obdobie. Verím, že viac detí,
dospievajúcich a ich rodičov v
budúcnosti poctí svojou návšte-
vou naše kúpalisko, aby zistili, ako
príjemne, bezpečne a „lacno“ sa na
ňom dá stráviť leto.

Ing. Ivana Vaškovičová
SOŠ, Ul. SNP 2, Zl. Moravce

František Herman
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Voľné nebytové

priestory a pozemky
Výberové konanie

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 Zlaté Moravce (VZN 6/2011
účinné od 11. 7. 2011) poskytne
do priameho prenájmu:
� nebytové priestory nachá-

dzajúce 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 /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
� nebytové priestory nachá-

dzajúce 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 nachá-

dzajúce sa na prízemí nehnuteľ-
nosti budova na Ul.
Hviezdoslavova 64, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
2087 „CENTRUM ŽITAVA“
(bývalá lekáreň ALTEA) o celko-
vej výmere 71,55 m² (37,75 m²
kancelária + 33,80 m² ostatné
nebytové priestory), účel využitia
prenájmu priestorov: obchodné
resp. kancelárske priestory
� nebytové priestory nachá-

dzajúce sa 1. poschodí nehnuteľ-
nosti budova na Ul.
Hviezdoslavova 64, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
2087 „CENTRUM ŽITAVA (bývalá

prevádzkareň „HILTON BAR“) o
celkovej výmere 75,00 m², účel
využitia prenájmu priestorov:
obchodné resp. kancelárske pries-
tory
� nebytové priestory nachá-

dzajúce sa na prízemí nehnuteľ-
nosti – budova na Ul. Župnej č.
314/8, Zlaté Moravce so súpis-
ným číslom 314 (ŽUPNÝ DOM) o
celkovej výmere 87,38 m² (36,00
m² kancelária + 51,38 m² ostatné
nebytové priestory), účel využitia
prenájmu priestorov: obchodné
resp. kancelárske priestory
� pozemok – parcela KN

registra „C“ číslo 2457/28, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria (LV č. 5417), ktorý sa
nachádza na Nábreží za majerom
v Zlatých Moravciach o výmere
1438 m2, účel využitia prenájmu
pozemku: prenájom pozemku na
podnikateľské účely
� pozemok – časť parcely KN

registra „C“ číslo 1100/2, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria (LV č. 3453), ktorý sa
nachádza na Hviezdoslavovej
ulici v Zlatých Moravciach o
výmere 20 m2, účel využitia
pozemku: prenájom pozemku na
nepodnikateľské účely

Lehota na predkladanie
návrhov nájomných zmlúv končí
dňa 22. 09. 2011 o 15.00 hod.

Bližšie informácie o prenájme
vyššie uvedených nehnuteľností
získate na úradnej tabuli a inter-
netovej stránke Mesta Zlaté
Moravce www.zlatemoravce.eu,
(Mesto, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA,
2011, INÉ INFORMÁCIE),
prípadne na čísle telef.
037/6923922 alebo
037/6923927 (oddelenie bytové,
podnikateľskej činnosti, správy
mestského majetku a  regionálnej
politiky).

Ing. Peter Lednár, CSc.,
primátor mesta

Z m e n a  s í d l a
Colný úrad v Nitre zmenil svoje

sídlo. Od 1. septembra 2011 sídli
na novej adrese: Priemyselná 5,
950 50 Nitra. Dôvodom presťaho-
vania bola reorganizácia colnej
správy a úspora finančných
prostriedkov. Kontakty:
037/6574110 (111) – stála
služba, 0905 638 785 – hovorca
CÚ Nitra, fax: 037/6574 109 –
stála služba, e-mail:

info.cuna@colnasprava.sk
Pobočka Colného úradu Levice

sídli od 1. septembra na Družstev-
níckej 5089, 934 01 Levice, časť
Nixbrod, areál stavebnín
Plasmont Sk Baumarket.
Telefónne a faxové čísla CÚ Levice
zostávajú nezmenené.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher,
hovorca CÚ Nitra

V rámci projektu zriadenia
chráneného pracoviska v súlade s
§ 56 Zákona 5/2004 Z.z., Mesto
Zlaté Moravce zamestná
zdravotne postihnutých uchádza-
čov o zamestnanie. Záujemcovia o
prácu si môžu poslať životopis so
žiadosťou o prácu klasickou
poštou, resp. priniesť osobne na
adresu Mestský úrad Zlaté
Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01
Zlaté Moravce.

Požiadavky na obsadenie
pracovného miesta: operátor
kamerového systému mestskej
polície:

- stredoškolské vzdelanie

- znalosť práce s PC: Word,
Excel

- základnou podmienkou je
zaradenie v evidencii uchádzačov
o zamestnanie na ÚPSVaR Zlaté
Moravce

- prax v podobnej oblasti a v
administratíve je výhodou

Podrobnejšie informácie, ako aj
informácie o termíne výberového
konania budú poskytnuté telefo-
nicky, t. č.: 037/6923944. Do
žiadosti o prácu uveďte prosím
presné pracovné zaradenie.
Termín predkladania žiadostí je
do 23. 9. 2011.

Z regiónu
Rozhovor s predsedníčkou MO

Jednoty dôchodcov Červený
Hrádok Emíliou Královou pripra-
vila Ing. Vlasta Lisá z okresnej
organizácie JDS.

- Ste jednou z najmladších a
najaktívnejších organizácií JDS
v rámci okresu Zlaté Moravce,
svojou rôznorodou činnosťou.
Čo vás viedlo k založeniu MO
JDS v obci?

Bola som poslankyňou
obecného zastupiteľstva a mala
som na starosti kultúru.

- Takže váš záujem bol
zapojiť do činnosti aj seniorov?

Áno, pretože poznám našich
občanov, keď im aj pribúda vek a
rôzne choroby, nevzdávajú sa a
zapájajú sa do života obce.

Viem z vlastných skúseností,
že svoju činnosť plánujete

podľa ročných období, tým si
pripomínate život aký bol v
minulosti na dedine?

Áno, je to Nový rok, Veľká noc,
žatevné práce, jesenný zber

úrody, fašiangy, zimné páračky
peria, Vianoce.

Zaujíma ma vaša spolupráca
so starostom obce, aká je?

On je nám nápomocný radami,
finančne, ale aj priamym zapoje-
ním do rôznych činností. Dostali
sme k dispozícii vlastnú klubovňu.

Želáme vašej organizácii a
členom zo srdca veľa zdravia,
elánu, radosti zo života a ďalších
úspechov v zapájaní sa do činnosti
obce. Poďakovanie patrí aj Ing.
Bohušovi Šabíkovi, starostovi
obce za príkladnú spoluprácu.

Ing. Vlasta Lisá
OO JDS Zl. Moravce

� Z rúk predsedu OO JDS Ing. Petra Lisého preberá vyznamenanie
predsedníčka MO JDS Emília Králová.
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Aké si, to naše horné

Požitavie
Partizánskym chodníkom

Včelár – Národná prírodná
rezervácia

Včelár je územie, ktoré sa
nachádza v horskej skupine
Tríbeča – Sokolec. Rozprestiera sa
medzi obcami Obyce a Jedľové
Kostoľany s výmerou 8,5 hektára.

Je to lesostep so skalnou andezi-
tovou vyvýšeninou Včelár 503 m
n.m. Geomorfologicky ho radíme k
pohoriu Tríbeč, no geologicky
patrí k pohoriu Pohronský Inovec.
Je stavaný vulkanickou činnosťou
andezitovými pyroklastikami –
pyroxenického zloženia (augit,
hypersten) a andezitovými
tufitmi. Ich podložie tvoria staršie
ignimbritove formácie (ignimbrity
sú vyvrhliny explozívnej sopečnej

činnosti, sú pórovité, dobre
opracovateľné pyroklastiká).

Vyvýšeninu Včelár od mater-
ského Pohronského Inovca
oddelila riečka Žitava. Stalo sa tak
koncom panonu (doznievalo
vrásnenie a začiatok štvrtohôr,
prvej doby ľadovej). Sarmatskou
vulkanickou činnosťou nakopený
Včelár podliehajúci následným
denudačným procesom s tvorbou
balvanovitých aglomerátov,
skalných sutín, puklín a štrbín sa
tak stal vzácnym geomorfologic-
kým a prírodným územím vytvá-
rajúcim vhodné prostredie pre
vzácne druhy rastlín v skalnej
lesostepi.

Juhovýchodná orientácia
územia prispieva k suchomilnej a
teplomilnej floristickej vegetácii.
Popri bežných vyšších druhoch

rastlín sa tu vyskytuje cyklamen
fatranský, poniklec veľkokvetý,
modruška pošvatá, poniklec
slovenský, kavyl tenkolistý,
klinček lesný, jasenec biely a
ďalšie. Rastlinný poryv územia s
jeho skalným povrchom sú
vhodným prostredím pre
živočíšnu ríšu.

Zo stavovcov majú početné
zastúpenie vtáky. V nižších
polohách žije slávik krovinový,
slávik červienka, penice, sýkorky,
strákoš červenochrbtý, pinka
lesná, drozd čierny.

V stredných a vyšších polohách
je to sojka, kukučka, sokol, rároh,
jastrab, ale aj holub plúžik. Horská
vyvýšenina Včelár bola oprávnene

vyhlásená zákonom č. 287/1994
Z.z. o ochrane prírody a krajiny za
Národnú prírodnú rezerváciu. Na
ochranu zachovaných suchomil-
ných a teplomilných rastlinných a
živočíšnych spoločenstiev v
skalnej lesostepi. Aj také je naše
horné Požitavie.

Mgr. G. Turčan

Pri príležitosti 67. výročia SNP
zorganizovali 20. augusta t.r. obec
Skýcov, obec Zlatno, Oblastný
výbor SZPB v Nitre, ZO SZPB
Skýcov, Zlatno, NSK  a  KST MO
Zlaté Moravce 23. ročník turistic-
kého pochodu Náučným partizán-
skym chodníkom Skýcov – Zlatno.

Pamiatku padlých bojovníkov z
druhej svetovej vojny si prišli
uctiť aj tohto roku významní
predstavitelia politického života
položením vencov k pamätníku
SNP. Slávnostného aktu sa zúčast-
nil genpor. v. v. Ing. Ján Husák,
čestný občan Zlatna a Skýcova a
zakladajúci člen NPCH, minister
obrany SR Mgr. Ľubomír Galko,
predstavitelia politických strán a
hnutí, predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Doc. Ing.
Milan Belica, PhD., primátor mesta
Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár,

CSc., príslušníci protifašistického
odboja, starostovia obcí a ďalší
hostia.

Súčasťou podujatia bolo aj
sprístupnenie izby tradícií v
miestnom múzeu so stálou
expozíciou protifašistického
odboja v Tribečských horách.
Turistického pochodu hrebeňom
pohoria sa za krásneho slnečného
počasia zúčastnilo 268 turistov.
Záver podujatia patril pietnemu
aktu kladenia vencov k pamätníku
SNP v Zlatne a tradičnému pohos-
teniu poľovníckym gulášom.
Najstarším účastníkom pochodu
bol 85- ročný Marek Paukov zo
Zlatých Moraviec, priamy účastník
SNP. Turistické podujatie prini-
eslo všetkým účastníkom pekné
zážitky z ešte krásnej ekologicky
neporušenej tribečskej prírody.

Anton Kaiser

67. výročie
SNP

V okresnom meste Zlaté
Moravce sme si výročie SNP
pripomenuli s 3-dňovým predsti-
hom, 26. augusta. Položením
vencov k pamätníkom si uctili
pamiatku bojovníkov antifašistic-
kého odboja predstavitelia mesta,
SZPB, politických strán a hnutí,
štátnych a spoločenských organi-
zácií i samotní občania.

Povstanie politicky zmenilo
obraz Slovákov z Hitlerových
spojencov a zabezpečilo výrazne
lepšie postavenie Slovenska.

-am-

� Na snímke zľava: gen.por. Ing.
J. Husák, Ing. P. Lednár, CSc.,
primátor, Ing. M. Skyva,
podpredseda ZO SZPB.

� Oslavy na Skýcove.

� Včelár, národná prírodná rezervácia – kavyl.

V Obyciach sa nachádzajú
starostlivo upravené studničky,
ktoré majú svoju históriu. K nim
patrí najznámejšia Drieňová
studnička s perlivou pitnou
vodou nazývaná „obycká
kyselka“, ktorú si dával nosiť do
Topoľčianok aj prvý prezident
ČSR T. G. Masaryk. Prvá zo
štyroch obyckých studničiek sa
nachádza vo svahu medzi
jarkami Viničná a Za humnami.
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Pohľad na historický vývoj Slovanov – Slovákov v Európe

1 1 5 .  v ý r o č i e  ú m r t i a  V i l i a m a  M i g a z z i h o

Vznik prvej Československej
republiky

Česko-Slovenská republika so
svojím v podstate demokratickým
politickým systémom priniesla
Slovákom oslobodenie od maďar-
ského útlaku a umožnila rozmach
vzdelania a rozkvet národnej
kultúry, ale vidí skutočnú
podstatu čechoslovakizmu v
maskovaní „mocenského
šovinizmu, popierajúceho existen-
ciu slovenského národa (Samo
Falťan). „Hlavným cieľom
demokracie nie je nič iné, ako
dovoliť národu splniť svoje ideály
v štáte,“ hovorí Macartney v knihe
Národné štáty a národné menšiny.

Národy utajené, keď pred
svetom neexistovali nemohli
uplatňovať právo na sebaurčenie
a autonómiu, ani na základe
Wilsonových 14 bodov, (najmä v
10. bode), ktoré formálne zaručo-
vali slobodný vývoj národov po
rozpade R-U monarchie. Bola
uznaná samostatnosť Čechov a
Slovákov v spoločnom štáte. V
Čechách pracoval aktívne národný
výbor, ktorý spolupracoval s
československou vládou v zahra-
ničí, ale na Slovensku nič také
nebolo. Dr. Milan Rastislav Štefá-
nik (1880 - 1919) presadzoval

plán vytvorenia česko-sloven-
ského štátu. V roku 1915 sa stretol
s Dr. E. Benešom a T. G. Masary-
kom a uviedol ich do vyššej
spoločnosti vo Francúzsku. Vo
februári 1915 v Paríži založili
Národnú radu československú,
vrcholný orgán česko-sloven-
ského zahraničného odboja a bol
zvolený za podpredsedu, predse-
dom bol Dr. T. G. Masaryk, ktorý
adresoval svoje prvé posolstvo
Slovákom.

Sľúbil v ňom samostatnosť
slovenskej krajiny s vlastným
slovenským snemom v Nitre (15.
2. 1915). M. R. Štefánik bol
mimoriadne vzdelaný človek, mal
doktorát z filozofie, bol francúz-
skym generálom armády, vojno-
vým letcom, astronómom, vedcom
i politikom a po vzniku ČSR bol
ministrom vojny. Až 30. októbra
1918 bola zvolená SNR a tá sa
ujala iniciatívy a prijala sa Dekla-
rácia slovenského národa ako
Martinská deklarácia, ktorou sa
Slováci prihlásili k spoločnému
štátu Čechov a Slovákov. Slováci
potrebovali Čechov, aby sa
vymanili zo zovretia Maďarov a
Česi potrebovali Slovákov, aby
štát, ktorý si vydobyjú, mohli
ukázať ako cestu európskej

politiky. A všade sa používa
termín „československý národ“.

Masarykova fikcia čechoslova-
kizmu bola pre Slovákov cudzou
zložkou. Dňa 4. novembra 1918
československý národný výbor v
Prahe poveril, aby MUDr. Vavro
Šrobár (predseda a financie),
MUDr. P. Blaho (zásobovanie a
národnú radu), Dr. I. Dérer
(vojsko a četníctvo) a A. Štefanka
(školstvo) reprezentovali
ústredný vládny orgán na Sloven-
sku - prvá dočasná slovenská
vláda.

Dňa 14. novembra 1918 vznikla
prvá československá vláda na čele
s Dr. Kramářom a MUDr. Vavrom
Šrobárom (1867-1950), politik,
lekár, prozaik, bol zástupcom pre
Slovensko. Prezidentom ČSR sa
stal 14. novembra 1918 Tomáš
Garrigue Masaryk. NR Ukrajincov
v Pittsburgu sa vyslovila za pripo-
jenie Podkarpatskej Rusi k ČSR a
v Paríži na mierovej konferencii
18. 1. 1919 žiadali o jej pripojenie
a od 15. 2. 1919 patrila do ČSR, ale
ratifikácia zmluvy bola až v
novembri 1919 (územie o
veľkosti 12 644 km² a 597 000
obyvateľov). Morava a Sliezsko sa
spojili po roku 1927. Hlinková
slovenská ľudová strana predlo-

žila 8. 5. 1930 už druhý krát návrh
na autonómiu Slovenska
(prvýkrát 25. 1. 1922). „Tisícročné
manželstvo s Maďarmi sa nevyda-
rilo. Musíme sa rozísť“ (Andrej
Hlinka).

Na Slovensku boli mimoriadne
pomery, pretože Budapešť
nechcela pristúpiť na to, že by
stratila Slovensko. Sľubovala
autonómiu, odstránenie útlaku a
krívd z minulosti a pristúpila
riešiť problémy i vojensky. Do
konca januára 1919 bolo územie
Slovenska oslobodené, aj za
pomoci československých vojsk.

Niekoľko mesačné boje rozvrá-
tili hospodárstvo, zásobovanie, k
tomu treba pripojiť sabotáž želez-
ničiarov, poštárov a úradníkov
štátnej správy. Odpor zmaďarizo-
vanej inteligencie a štátneho
aparátu, ako aj nedostatok sloven-
ských kádrov prinútilo vládu
presunúť na Slovensko českoslo-
venských vojakov, žandárov,
železničiarov, učiteľov, úradníkov,
colníkov atď. Počet Čechov začiat-
kom roku 1921 na Slovensku bol
okolo 72 tisíc (v roku 1910 iba
7949), ale v roku 1938 ich už bolo
asi 200 tisíc.

Pokračovanie v budúcom čísle.
PaedDr. Pius Biely

Dňa 1. septembra 2011 sme si
pripomenuli v mauzóleu Migazzi
(národná kultúrna pamiatka) 115.
výročie úmrtia Viliama Migazziho,
tekovského župana. Zomrel 28.
augusta 1896 vo svojom kaštieli v
Zlatých Moravciach po dlhotrvajú-
cej ťažkej chorobe. Bol tekovský
župan, poslanec národného
zhromaždenia za okres Zlaté
Moravce. Pochovali ho do mauzó-
lea do sarkofágu z čierneho rakús-
keho mramoru, na ktorom je erb
rodiny Migazzi z bieleho carrar-
ského mramoru, vedľa jeho
manželky Antónie, rod. grófky
Marczibanyiovej, ktorá zomrela
21. mája 1886. Bola známa svojou
charitatívnou činnosťou. Opatro-
vala opustené deti a siroty, a v
Tekovskej župe založila Červený
kríž.

Viliam Migazzi pochádzal zo
starého šľachtického rodu, z
hornatého kraja v južnom Tirol-
sku z Val Tellina, územia medzi
veltínskymi a berninnskými
Alpami v Lombardsku, kde
preteká rieka Adda v provincii

Sondrio v Taliansku. Ich prvý
známy predok bol Obert, ktorý sa
spomínal v roku 1231. Z rodu
Migazzi pochádzali mnohé
významné osobnosti cirkevného a
verejného života. Viliam Migazzi
sa zaslúžil o vybudovanie viace-
rých významných stavieb v
Zlatých Moravciach, založil
okrášľovací spolok, bol zakladate-
ľom rybárskeho časopisu v
Uhorsku, bol činný aj v oblasti
turistiky. Vo Vysokých Tatrách
bola po ňom pomenovaná aj cesta,
ktorá niesla názov „Migazziho
cesta“.

Rod Migazzi začal svoju činnosť
v Uhorsku v roku 1779, keď po
vymretí zlatomoraveckého barón-
skeho rodu Paluškovcov získal od
eráru mesto Zlaté Moravce donač-
nou listinu, ktorú mu potvrdil
cisár Jozef II.

Viliam Migazzi bol v roku 1878
vyznamenaný Rádom svätého
Štefana za zásluhy o rozvoj Tekov-
skej župy a mesta Zlaté Moravce.

Marián Tomajko

� V rámci Dňa otvorených dverí mauzóleum navštívilo okolo 100
ľudí – Zlatomoravčanov a turistov, ktorí zavítali do nášho mesta.
Jednotlivé skupiny boli oboznámené s históriou rodu Migazzi,
pietnym parkom a národnou kultúrnou pamiatkou, ktoré je
mauzóleum. Úmrtím grófa Viliama Migazziho vymrel rod Migaz-
ziovcov po meči.
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Začali sme v novom Začiatok šk. roka

Po dlhých rokoch márnych
prísľubov sa dočkala Materská
škola na Slnečnej ulici čiastočnej
rekonštrukcie. Opravovala sa
strecha a následne bola vykonaná
dezinfekcia vymaľovaním zateče-
ných priestorov školy. Opravu
strechy realizovala firma Izomer.
Práce sa začali po nekonečných
dažďoch 8. augusta 2011. Po ich
ukončení nastúpila firma G-mal,
pracovníci a niektorí rodičia detí

materskej školy. Dnes už môžeme
konštatovať, že prísľub pána
primátora Ing. Petra Lednára,
CSc., ktorý dal rodičom 19. apríla
t.r., sa naplnil. Vďaka nemu a
ostatným zainteresovaným z
mesta i materskej školy, začnú
deti nový školský rok vo vynove-
nom, hygienicky  nezávadnom
prostredí.

Eva Bieliková
riaditeľka

Základné školstvo prechádza zmenami

V septembri nastúpilo do
mestských základných škôl 1337
žiakov, z toho 128 prváčikov aj so
6 žiakmi Spojenej školy. Najviac
ich má ZŠ na Mojmírovej ulici 47,
potom Pribinova 32, v ZŠ na
Robotníckej 19, kde otvorili aj
nultý ročník, ktorý navštevuje 11
žiakov. ZŠ sv. D. Bosca má 24
prvákov.

V materských školách je 354
detí. V MŠ na Štúrovej otvorili
navyše poltriedku.

Mesto je zriaďovateľom 3
základných škôl, 5 materských
škôl. Ďalšia škola je cirkevná.

Počas prázdnin mesto zabezpečilo
rekonštrukciu strechy a vymaľo-
vanie tried na Slnečnej ulici.
Ostatné MŠ boli taktiež vymaľo-
vané.

Najväčšie zmeny má základné
školstvo. Novela vyhlášky, s
účinnosťou od 1. septembra,
posilnila kompetencie riaditeľa
školy. Môže napríklad prispôsobiť
dĺžku malých prestávok s
dôrazom na čo najdlhší pobyt detí
na čerstvom vzduchu, alebo
posunúť začiatok vyučovania od
7. do 9. hodiny. O takýchto
zmenách však žiadna ZŠ neuva-

žuje. Novela priniesla aj povinnosť
vyučovať AJ od 3. ročníka, počet
trvania exkurzií, didaktických hier
či lyžiarskych výcvikov podľa
potrieb školy. Súčasťou novej
legislatívy je aj napr. vyradenie
triednických schôdzok z pevného
rozvrhu. K oboznámeniu sa s
novelizáciami v školstve bolo
zvolané 31. 8. na MsÚ pracovné
stretnutie všetkých riaditeľov MŠ,
ZŠ, ZUŠ a CVČ. Informovaní boli aj
o projekte Slovenského teniso-
vého zväzu pod názvom „Tenis do
škôl“, a o návrhu primátora do
projektu zapojiť aj naše školy.

Ďalšie stretnutie riaditeľov s
predstaviteľmi mesta a žiakmi
bolo 5. septembra na slávnostnom
otvorení školského roka
2011/2012. Každú školu navštívil
jeden z predstaviteľov mesta.

Všetci prváci dostali od mesta
rozprávkovú čítanku.

A. Mondočková

� ZŠ na Pribinovej ul.

� Primátora P. Lednára, prednostu J. Jamricha a vedúcu odd.
pre ĽZ MsÚ K. Ivanovičovú víta riaditeľka E. Bieliková a deti
MŠ na Slnečnej.

� ZŠ sv. D. Bosca

Centrum voľného času ponúka záujmové krúžky v školskom roku 2011/2012
Anglický jazyk - pre najmenších, začiatočníkov aj pokročilých, počítačový krúžok,

tanečný krúžok (disco, hip-hop, latina), strelecký krúžok, stolnotenisový krúžok, krúžok
break dance, krúžok digitálnej fotografie a videokamery, turistický krúžok, krúžok džuda.

Príspevok rodičov na pravidelnú záujmovú činnosť je 17 € na školský rok. Príspevok
rodičov do rodičovského združenia sú 2 €.

Prihlášky a informácie: Centrum voľného času, Rovňanova 7, Zl. Moravce, tel. č. 632 11
84, denne od 8.00 do 17.00 hodiny.

Od septembra novela umožňuje základným školám urobiť
zmeny. Napríklad je možné posunúť začiatok vyučovania až na
9. hodinu. Zmeny sú v kompetencii riaditeľa školy, mesto hoci je
ich zriaďovateľom, nemôže do nich zasahovať. Školy v Zlatých
Moravciach nad týmto krokom neuvažujú. � ZŠ na Robotníckej ul.
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� I. Hritz, S. Kováč, R. Šimovič, M. Arpáš, R. Jenis, D. Hlavatý, V.
Horný, P. Vago, J. Čulák, J. Moška.

� S. Kováč, M. Arpáš, V. Tonkovič, V. Horný, J. Čulák, I. Hritz

Pozvánky Predaj, kúpa
� Zlatomoravský jarmok 30. 9.

– 1. 10. 2011. Návštevníkom bude
ponúknutý široký sortiment
spotrebného tovaru, jedál a
nápojov, zábava vo forme
humoru, tradičnej folklórnej
hudby, tancu. Novinkou sú
oberačkové slávnosti.
� Spestrením 18. ročníka

jarmoku bude aj výstava králikov,
hydiny, holubov a exotického
vtáctva v areáli amfiteátra
mestského parku. Usporiadate-
ľom výstavy je základná organizá-
cia Slovenského zväzu chovateľov
Zlaté Moravce. V tombole na vás
čakajú zaujímavé ceny.
� Nitriansky samosprávny kraj,

Ponitrianske múzeum v Nitre a

Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach vám ponúka v rámci
podujatia Deň európskeho
kultúrneho dedičstva 2011,
prehliadku celého múzea s
voľným vstupom 15. septembra
od 10. do 17.hodiny.

Deň európskeho kultúrneho
dedičstva sa koná vo viacerých
štátoch Európy, nevynímajúc
Slovensko. Cieľom podujatia je
zachovávať hmotnú európsku
kultúru a históriu prostredníc-
tvom sprístupnenia rôznych
pamiatok.

Návštevníci sa môžu pokochať
aj výstavou starého porcelánu z
Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Mestská polícia jubiluje
Mestská polícia v Zlatých

Moravciach má už 20 rokov.
Vznikla na základe uznesenia
mestského zastupiteľstva 1.
augusta roku 1991. Od svojho
vzniku sídli v suteréne Mestského
úradu. Postupne sa stali políciou
prvého kontaktu. Ak má občan
pocit, že ho niečo trápi, ohrozuje,
obmedzuje, alebo chce požiadať o
informáciu, volá na telefónne číslo
642 67 47, 159. Vlani prijali viac
ako 500 hovorov.

Prví mestskí policajti vyšli do
ulíc v civile, preukazovali sa
plastovým odznakom a preuka-
zom. Dvojčlenná hliadka sa delila
o jeden obušok. Hliadkovali len
peši, služobné auto im chýbalo.
Prvé čierne uniformy s bledomo-
drou košeľou dostali mestskí
policajti v auguste 1991 a v tom
čase už mali k dispozícii jedno
auto. V roku 1992 pribudli zbrane,
v júni sprevádzkovali rádiovú sieť,
v júli zriadili miesto operačného
pracovníka. Z pôvodných 2 narás-
tol počet policajtov na 6, potom na
8, potom na 11. V roku 1994 sa
zvýšil počet služobných áut na
dve. Prvé cyklohliadky sa objavili
v uliciach mesta v roku 2000. V

roku 2001 inštalovali v Zlatých
Moravciach bezpečnostné
kamery, o 5 rokov neskôr zriadili
chránené pracovisko. Pracovníci
so zmenenou pracovnou schop-
nosťou – uchádzači o zamestnanie
v evidencii úradu práce sledovali
pohyb v meste cez kamerový
systém. V roku 2004 prichádza
ďalšia novinka – mestská polícia
začala motivovať ľudí na spolu-
prácu.

Od roku 2007 nosia nové
uniformy, ktoré sú zjednotené na
celom Slovensku.

Prvým náčelníkom (september
1991) bol Ľubomír Očovský. V
apríli 1992 ho nahradil Jozef
Čulák, po roku sa ujal funkcie Ivan
Hritz. V máji 2011 bolo na tento
post vypísané výberové konanie, v
mestskom zastupiteľstve odvola-
nie súčasného náčelníka však
neprešlo.

Mestská polícia spolupracuje aj
s bezpečnostnými zložkami SR. V
súčasnosti nastáva v MsP zmena
štruktúry, čo má prispieť najmä k
väčšej dôveryhodnosti občana
voči polícii.

-am-
foto: archív MsP

Západoslovenská energetika, a.s.,
správa energetických zariadení
Stred oznamuje verejnosti odstávku
a prerušenie dodávky elektrickej
energie z dôvodu vykonávania prác
na zariadeniach rozvodu el. energie
dňa 20. 9. od 8.00 do 12.00 na
uliciach: Hlavná č. 15, 21, 23, 24, 26,
27, 28, 30, 32, 34, 35, 35/VE, 36, 37,

38, 39, 41, 42, 43, 43/VE, 44, 45,
1, 10, 111, 13, 14, 15, 16, 16/VE,

18, 18/VE, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 38, 3, 9, 4,
4/B1, 41, 43, 45, 49, 51, 51/BL,
51/VE, 57, 6, 6/VE, 7, 9, 9003,
Parková č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 4,
5, 6, 7, 8, 9.

Dňa 21. 9. od 8.00 do 15.00 na
uliciach: Bernolákova 94, Dlhá
24/VE, 26, 26/A, 27, 29, 29/A,

29/PR, 29/VE, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 37/A, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44/VE, 45, 46, 46/B, 46/ZA, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
58/A, 59, 60, 61, 62, 63, 63/ZA, 64,
65, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 78, 80,
80/VE, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 94/VE,
96, Jesenského 1, 1/VE, 1/ZA, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/ZA, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3,
30, 31, 33, 34, 4, 5, 6, 6/ZA, 7, 8, 9,
Kollárova 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22/A, 23,
24/ZA, 25, 25/VE, 26, 27, 28, 29, 3,
30, 30/A, 31, 32, 32/B, 32/ZA, 33,
34, 35, 36, 36/VE, 37, 39, 4, 41, 43,
5, 6, 8, 9, SNP 49/ZA, Vajanského
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2, 20, 21, 22, 23, 23/ZA, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38,
39, 4, 40, 41, 42, 42/ZA, 43, 45, 47,
49, 5/OP, 5/VE, 51, 53, 55, 57, 59, 6,
61, 63, 7, 8, 9

� Prevádzame izolatérske a
pokrývačské práce, rekonštrukcie
starých striech, zamazávanie
hrebenáčov.
Kontakt: 0948 506 795,

0911 434 400,
037/633 11 86

14/059/2011/PČ, 11/043/2011/DZ

� Predám 8-árový pozemok v
Dolných Sľažanoch, smer
Neverice.
Kontakt: 0908 123 910

14/052/2011/PČ, 12/036/2011/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

14/060/2011/PČ, 12/035/2011/2011/DZ

� Pre 4 študentky dám do

prenájmu 2-izbový byt zariadený

v Bratislave – Dúbravke.
Kontakt: 037/632 35 67

14/062/2011/PČ, 14/048/2011

� Predám garáž za Bytovým

družstvom.
Kontakt: 0905 887 007

14/063/2011/PČ, 14/049/2011/DZ

� Predám 1000-l nádrže na vodu.
Kontakt: 0904 158 259

14/065/2011/PČ, 14/51/2011/DZ

Odstávka el. energie
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PP rr oo gg rr aa mm   KK ii nn aa   TT ee kk oo vv
14. – 15. 9. Čertova nevesta, ČR

Unikátny režisér T. Troška vám
pripravil klasickú českú
rozprávku, ktorá návštevníkov kín
nikdy nesklame. Na princeznu
Štěpánku čaká špeciálny ženích,
ale ten to bude mať nesmieme
ťažké.

St., št.: 17.00, vstupné 2,30 €,
MP
16. – 17. – 18. - 19. 9. Zrodenie
planéty opíc, USA

To, že u opíc sa prejavuje nesku-
točne vysoká inteligencia, je nám
všetkým úplne jasné. Presvedčil sa
o tom aj sklamaný vedec Will,
ktorý opúšťa výskum a ako bonus
si so sebou odnáša šimpanzie
mláďa. Urobil určite dobre,
pretože mladý šimpanz Caesar je
veľmi múdry a možno pomôže aj
vedeckým Willovým pokusom..

Pi. 17.00, so. ne.: 18.00, po.
17.00, zľ.: 2 €, vstupné 2,30 €, MN
do 12 r.
20. – 21. 9. Princ a pruďas, USA

Čáry, máry – fuk, nová ukážka
všetkých rozprávok a fantasy
príbehov.

Ut. 18.00, st. 17.00, vstupné:
2,30 €, MN do 12 r.
22. – 23. 9. Sky Line, USA

Katastrofické predtuchy sú
úplne jasné a my sa len modlíme,
aby to nebola pravda.

Št. 17.00, pi. 19.00, vstupné:

2,30 €, MN do 12 r.
23. – 24. - 25. 9. Bláznivá, hlúpa
láska, USA

Ach bože, čo je to láska? Je to
ruža, alebo len tieň, alebo pravdu
sa aj tak nikdy nedozvieme. 40-
ročný Cal zistí, že jeho žena ho po
x-rokoch podvádza. Hrdo od nej
odíde, spoznáva pánske jazdy, ale
nakoniec pochopí, že jeho srdce
ho stále vedie tam, kde začal.

Pi. 17.00, so. 18.00, ne. 18.00,
vstupné: 2,50 €, MN do 12 r.
25. 9. Medveď Yogi, USA

V tejto komédii vás bude
zabávať medvedík Yogi, ktorý tak
rád oberá turistov o piknikové
košíky plné maškŕt. Tento film je
určený predovšetkým pre malých
divákov, ktorí ocenia jeho humor
a rýchly spád.

Ne. 16.00, vstupné: 2 €, MP
27. – 28. 9. Captain America:
Prvý avanger, USA

Mladík S. Rogerz je úplná
vychudnutá troska, ale napriek
tomu chce stoj čo stoj vstúpiť do
americkej armády. Sen sa mu splní,
vyberú ako kandidáta pre unikátny
experiment, ktorý má v Amerike
produkovať supervojakov.

Ut. 18.00, st. 17.00, vstupné:
2,30 €, MN do 12 r.

Program kina na
www.kinotekov.eu

www.jatt.szm.sk

10. 6. Maximilián Bucheň, Nitra
12. 6. Vladimír Hudec, Nitra
19. 6. Jakub Szendrei, Nitra
23. 6. Viktória Rafaelová, Nitra
23. 6. Marko Šabík, B. Štiavnica
27. 6. Deniz Kaan Erdogan, Nitra
28. 6. Sebastián Rajnoha, Levice
3. 7. Klára Ondová, Levice
5. 7. Kristína Kollerová, Nitra

9. 7. Vratislav Pavlišin, Nitra
9. 7. Tomáš Drgoňa, Levice
18. 7. Nina Šutková, Levice
26. 7. Iva Babocká, Nitra
5. 8. Riccardo Rafael, Nitra
11. 8. Kiara Kanyicsková, Nitra
13. 8. Kristián Peter Havetta, 

Levice

25. 6. Ing. Miloslav Valkovič, 1949, 
Zl. Moravce

29. 6. Mária Hrabanová, 1921,
Zl. Moravce

30. 6. Anna Londáková, 1930,
Zl. Moravce

2. 7. Anna Zachariášová, 1918, 
Velčice

6. 7. Imrich Chren, 1946, 
Žitavany

7. 7. Karol Uhrín, 1961, Nitra
10. 7. Mária Pekárová, 1919, 

Kostoľany pod Tríbečom
10. 7. Janka Havranová, 1942,

Zl. Moravce
11. 7. Irena Bužíková, 1948,

Zl. Moravce

11. 7. Jolana Borčinová, 1931,
Zl. Moravce

12. 7. Jozef Viglaský, 1940,
Č. Kľačany

14. 7. Ladislav Solčiansky, 1931,
T. Mlyňany

14. 7. Anna Ivanovičová, 1924,
T. Nemce

14. 7. Alžbeta Blašková, 1939,
Zl. Moravce

15. 7. Anna Kováčová, 1924,
Zl. Moravce

15. 7. Dušan Tokár, 1951,
Zl. Moravce

16. 7. Štefánia Hašanová, 1922, 
Šalgovce

17. 7. Jozef Čapo, 1921, Velčice

2. 7. Oldřich Kočtár, Zl. Moravce, 80 r.
4. 7. Samuel Pavlus, Zl. Moravce, 80 r.
9. 7. Tomáš Petluš, Zl. Moravce, 80 r.
11. 7. Koloman Solčiansky, Zl. Moravce, 80 r.
19. 7. Gabriela Gellerová, Zl. Moravce, 85 r.

Povedali si áno
25. 6. Juraj Beňo, Sľažany a Mária Rajtárová, Zl. Moravce
8. 7. Mykhailo Gordus, Ukrajina a Katarína Kukučková, Zl. Moravce
9. 7. Juraj Kožiak a MUDr. Dana Martincová, Zl. Moravce
9. 7. Marián Školník, Vráble a Andrea Pohludková, Zl. Moravce
22. 7. Karel Galbavý a Oľga Šarkoziová, T. Nemce
23. 7. Roman Johančík, Jacovce a Ivana Grzybová, Zl. Moravce
23. 7. Ing. Peter Žiak, Žitavany a Ing Martina Komorná, Zl. MoravceSpomíname

„Rana v srdci stále bolí a zabud-
núť sa nedá. V našich srdciach

žiješ stále.“

Dňa 2. 9. 2011 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustil tatino, syn,
brat

Juraj Ďuriš
zo Zlatých Moraviec.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Syn Martin, mama, sestra a
ostatná rodina

14/054/2011/PČ, 14/038/2011/DZ

Spomienka Spomienka
„Prečo bol osud taký krutý a
nedoprial Ti žiť? Prečo si nás

musel tak skoro opustiť? Hoci si
odišiel a niet Ťa medzi nami, v

našich srdciach zostaneš navždy s
nami.“

Dňa 11. 7. 2011 sme si pripo-
menuli 28 smutných rokov, čo nás
opustil náš drahý otec, starý otec
a prastarý otec

Filip Kúkel
S láskou spomínajú dcéry

Vlasta a Blažena so svojimi
rodinami

14/058/2011/PČ, 14/046/2011/DZ

„Odišla si, v srdciach bolesť
zanechala, tak rýchlo bez rozlúčky

to nikto nečakal. Čas plynie ako
tichej rieky prúd, tí čo sme ťa mali

radi nevieme zabudnúť.“
Dňa 4. 7. 2011 uplynul prvý

smutný rok, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička

Ing. Ľudmila
Poledníková

S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami

14/062/2011/PČ, 14/047/2011/DZ
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Seniori obecných organizácií
Jednoty dôchodcov Slovenska z
okresu Zlaté Moravce sa 8. júna
stretli na rôznych športových
súťažiach, ktoré sa uskutočnili v
krásnom a na vysokej úrovni
pripravenom športovom areáli v

Hosťovciach.
Na pôde súťaženia privítala

hostí a súťažiacich starostka Bc.
Zita Koprdová. Športové hry
otvoril okresný predseda JDS Ing.
Peter Lisý. Z hostí sa zúčastnil
viceprimátor mesta Zlaté Moravce
Vladimír Klučiar, okresný
predseda Smeru Mgr. Marián

Kéry, starostky a starostovia obcí,
takmer všetky predsedníčky a
predsedovia MO JDS okresu Zlaté
Morave a samozrejme členovia
JDS – súťažiaci seniori.

Okrem menovaných prišli
súťažiacich povzbudiť aj občania

Hosťoviec a okolitých obcí.
Počasie nebolo ako v predchádza-
júcich dňoch, avšak akoby vedelo,
že všetci súťažiaci chcú dokázať,
že zbytočne sa na súťažení
nezúčastnili a svoje kvality chcú
ukázať všetkým prítomným a
hlavne pre svoju organizáciu aj
získať vzácne ocenenia. Takže

prianie, aby počasie vydržalo sa
naplnilo a súťažiaci bojovali v
nasledovných disciplínách.

Vrh guľou: ženy – 1. D.
Čomorová, Lovce, 2. M. Valkovi-
čová, M. Vozokany, 3. T. Gáliková,
Lovce. Muži – 1. V. Holečka, Zl.
Moravce, 2. Ing. J. Farkaš, Ladice,
3. K. Psota, J. Kostoľany. Hod
granátom na cieľ: 1. E. Kunová,
Lovce, 2. A. Hlozáková, M.
Vozokany, 3. M. Mladá, Č. Kľačany.
Muži – 1. O. Šimek, Hosťovce, 2.
Ing. J. Bača, Hosťovce, 3. J. Hudec,
T. Nemce. Hod váľkom na cieľ: 1.
H. Adámková, Hosťovce, 2. D.
Čomorová, Lovce, 3. M. Tížňovská,
Lovce. Hod do basketbalového
koša: 1. D. Viceová, Hosťovce, 2.
H. Adámková, Hosťovce, 3. M.
Tížňovská, Lovce. Muži – 1. Ing. J.
Bača, Hosťovce, 2. V. Plhal, Zl.
Moravce, 3. O. Šimek, Hosťovce.
Kop loptou na minibránku: 1. H.

Pavlisová, Obyce, 2. A. Kukučková,
Lovce, 3. M. Valkovičová, M.
Vozokany, 4. M. Mladá, Č. Kľačany,
5. M. Szekelyová, Ladice. Muži – 1.
V. Holečka, Zl. Moravce, 2. Š.
Janček, T. Nemce, 3. T. Drgoňa, T.
Nemce, 4. F. Tížňovský, Lovce, 5.
Ing. J. Farkaš, Ladice. Stolný tenis:
1. A. Holečka, Hosťovce, 2. O.
Šimek, Hosťovce, 3. JUDr. J.
Horniak, Volkovce.

Víťazné družstvá: 1. Hosťovce,
2. Lovce, 3. Zlaté Moravce, 4.
Tekovské Nemce, 5. Malé
Vozokany.

Po skončení súťaží nasledovalo
vyhodnotenie a odmenenie
súťažiacich, ktoré vykonal
predseda OO JDS Ing. P. Lisý za
spolupráce starostky Bc. Z.
Koprdovej a predsedníčky MO
pani Minárovej.

Ing. Vlasta Lisá
OO JDS ZM
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M S  v  u l t i m a t e  f r i s b e e
b u d ú  v  M o r a v c i a c h

Po odohraní 3 kôl slovenskej
ultimate ligy (SUL) zostáva
odohrať už len záverečný turnaj,
avšak ten najdôležitejší – finálový,
ktorý rozhodne o majstrovi
Slovenska na rok 2011. Tento
turnaj sa odohrá na mestskom
štadióne v Zlatých Moravciach
24.-25.9.2011 a organizovať ho
bude miestny frisbee tím Golden
Ants (Zlaté Mravce).  Predpokladá
sa účasť 8 až 10 tímov, a keďže
prvé 3 turnaje rozhodli len o
nasadení tímov, všetko je
otvorené.

Niečo však už napovedal
nedávno skončený turnaj Manic
Miner, ktorý sa konal 13.-
14.8.2011 v Priechode pri Banskej
Bystrici za účasti 5 slovenských a
3 českých tímov. Golden Ants si na
tomto turnaji počínali veľmi
úspešne, hoci začali turnaj
prehrou 9:11 s tradičným rivalom

Outsiterz Bratislava. Nasledovali
však výhry 15:1 s Buzz Saw Košice
a 14:8 s Yellow Fever Praha, čo
znamenalo víťazstvo v skupine.
Štvrťfinále s tímom Veľká Morava
z Brna – štvrtým tímom z druhej
skupiny – nebolo vôbec jednodu-
chým zápasom, skončilo sa 14:10
pre Zlaté Mravce. V semifinále sa
Mravcom podarila odveta s Outsi-
terz a výsledkom 11:9 sa prepra-
covali do finále.  Finálovým
súperom Mravcov boli Peace Egg
z Písku. Zápas bol veľmi vyrov-
naný, až záverečný bod rozhodol
o víťazstve českého tímu 11:10.

Konečné poradie turnaja Manic
Miner 2011: 1. Peace Egg, 2.
Golden Ants, 3. Outsiterz, 4. Outsi-
terz Classic, 5. Yellow Fever, 6.
UFO Špačince, 7. Veľká Morava, 8.
Buzz Saw.

-pp-

Okresné športové hry JDS

Nové športovisko
Očakáva sa otvorenie nového

ihriska s rozlohou 1250 štvorcových
metrov a umelým trávnikom bez
mantinelov v areáli Strednej odbornej
školy technickej so sídlom na Ulici 1.
mája, na mieste, kde donedávna stálo
škvárové, tréningové ihrisko. Športo-

visko sa podarilo vybudovať vďaka
dobrej spolupráci školy, NSK, mesta a
spoločnosti ViOn. Pripravujú ho sprís-
tupniť pre žiakov PFA (Požitavskej
futbalovej akadémie) a verejnosti už v
najbližšom mesiaci.
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� V stolnom tenise zvíťazil Anton Holečka z Hosťoviec.

Slovensko smúti
V ruskom Jarosľavli spadlo 7. 9.

2011 krátko po štarte lietadlo s
miestnym hokejovým tímom. V
lietadle letelo 45 ľudí, z nich bolo
37 hráčov a členov hokejového
Lokomotívu, prevažne z Ruska.
Prežili len dvaja ľudia. Tragédiu
neprežil náš hokejista – útočník
Pavol Demitra (36). Cestoval na
prvý zápas sezóny do Minska.
Mala to byť jeho posledná sezóna
v kariére. Pavol Demitra sa
emotívne lúčil s reprezentáciou na
svetovom šampionáte v Brati-
slave. Ešte rok chcel hrať a potom
sa venovať len rodine a mládež-
níckemu hokeju.

Demitra v číslach: začínal v
Dukle Trenčín, 6-krát hral na MS,
v r. 2003 získal bronz. Hral aj na
troch olympiádach, 12 zápasov za
sebou strelil gól, alebo naň prihrá-
val, 768 bodov získal v NHL za
304 gólov a 464 asistencií, 847

zápasov odohral v NHL – v tímoch
Ottawy, St. Louis, Los Angeles,
Minnesota Vancouver.

Ľudia čo ho osobne poznali,
hovoria o ňom ako o vodcovi a
úžasnom človeku.
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