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� MsKS pozýva na zábavný
program Kaviareň Slávia, 13.
11. o 18.00 hod.

� SOŠ – polytechnická pozýva
žiakov deviatych ročníkov ZŠ
na Deň otvorených dverí 3. 11.
od 9.00 – do 15.00 hod

� Dňa 4. 11. o 17.00 hod. sa
uskutoční lekárska prednáška
„Ako znížiť krvný tlak prírod-
nými produktami“ a prevencia

� SOŠ - technická organizuje Dni
otvorených dverí od 10 – 12.
11. v čase od 8.00 do 14.00 hod

„Čas odmeriava v každom
živote mieru vykonanej práce,
zaslúžených skutkov. Čas je
lekárom ľudských sŕdc, dáva
priestor na zabudnutie problé-
mov, prežitých bolestí, či dosiah-
nutých cieľov.“ – časť z príhovoru
Jozefa Tonkoviča

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu záhradkárov sa
spoločne s Občianskym združením
„Chyzerovce“, postarali o skvelý
sobotňajší deň plného radosti,
zábavy, úctivých slov a množstva
poďakovaní, druhého ročníka
osláv z príležitosti poďakovania sa
za úrodu a Mesiaca úcty k starším.

Slávnosť začala ďakovnou
omšou v kaplnke Panny Márie,
ktorú celebroval kaplán Mgr.
Miroslav Gális, a odtiaľ sa pokračo-
valo sprievodom Chyzerovčanov
do kultúrneho domu.

K srdečnému privítaniu všetkých

zúčastnených a príhovoru
predsedu ZO Slovenského zväzu
záhradkárov Jaroslava Pecha, sa
okrem iného pripojil svojou
výzvou k stálemu stretávaniu sa,
rozprávaniu a k vzájomnej toleran-
cii, s vážením si každej chvíle, ktorá
už zajtra nemusí byť, predseda
Občianskeho združenia „Chyze-
rovce“, poslanec Mestského zastu-
piteľstva a zároveň člen ZO SZZ
Jozef Tonkovič. Milé slová zazneli i
v príhovore viceprimátora Zlatých
Moraviec a poslanca VÚC Vladi-
míra Kľučiara. Spokojnosť s
vydarenou akciou svojim
úsmevom a spevom potvrdil
prednosta MsÚ Ján Jamrich a
pozvanie Chyzerovčanov s rados-
ťou prijal aj riaditeľ mestského
podniku Záhradnícke služby
Marian Tomajko.

Pastvou pre oči a doslova
umeleckým veľdielom, bola

výstava z chutne a šťavnato
vyzerajúcich, čerstvých bežných i
ojedinelých plodov z chyzerovec-
kých záhrad, zaranžovaných
Beatou Šabíkovou a celej jej rodiny.
Tento deň sa niesol v duchu našich
folklórnych zvykov, na ktoré
pamätajú ešte prastaré mamy
našich mám.

Dve organizácie, dve výnimočné
tradičné udalosti a mnoho
skvelých ľudí, spojilo v jesennú
októbrovú sobotu päť slov, ktoré
zazneli z úst J. Tonkoviča – „láska,
porozumenie, trpezlivosť, úcta a
vďačnosť“, ktoré ako opomenul,
nestačí potvrdzovať len slovami,
ale aj skutkami.

Neodmysliteľnou súčasťou
programu bolo vzdanie úcty
starším, ktorí si vďaku mladších
generácii v tento mesiac zaslúžia o
to viac. Pán Tonkovič v mene
všetkých poprial všetko najlepšie k

narodeninám najstarším občanom
Chyzeroviec – „Kamile Chrenovej /
92, Kataríne Vaňovej / 90, Barbore
Pajerskej / 89, Petrovi Hornému /
92, Jánovi Laktišovi / 84, Vincen-
tovi Valkovičovi / 83, Štefanovi
Martincovi / 82 a Jozefovi Martin-
covi / 82“.

Ľudia, ktorí v mestskej časti
Chyzerovce svorne žijú, si nezištne
navzájom pomáhajú, všetky svoje
akcie pripravujú na úkor svojho
vlastného voľného času, a že si
spoločne strávené chvíle nado-
všetko vážia, svedčí celkový
bezproblémový priebeh akcie,
spokojnosť rovnako domácich ako
aj hostí, krásny program a zábava,
ktorá pravidelne trvá do neskorých
nočných hodín v úžasnej priateľ-
skej atmosfére. Ani sobota, 15.
októbra 2011 nebola výnimkou.

Ľ. Rosinská
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Z deviateho zasadania Mestského zastupiteľstva

Na 9. zasadaní Mestského
zastupiteľstva sa rozhodovalo o
transformácii Mestskej nemoc-
nice prof. R. Korca , zmene
Územného plánu a investičnej
akcii „Bytový dom Centrum“.

Bytový dom Centrum
Spracovateľ územného plánu

mesta Ing. arch. Stanislav
Babčan za architektonický
ateliér EAGLE s.r.o., oboznámil
všetkých prítomných s jednou z
viacerých nevyužitých investič-
ných možností mesta. Išlo o
budovu bývalého oddelenia
hematológie a fyziologickej
rehabilitácie, toho času voľne
chátrajúcu v užšom centre
Zlatých Moraviec, ktorá je
zároveň súčasťou pamiatkovej
zóny mesta.

Urbanisticko-architektonická
štúdia počítala s plochou bytov
na predaj a plochou na prená-
jom v parteri domu o výmere
4500 m2 (rekonštruovaná časť -
960 m2 a novostavba - 3540 m2).
V suteréne objektu bolo projek-
tovaných navyše k týmto
plochám 420 m2 pre pivničné
kobky a 13 garáží. Bytový dom
Centrum mal obsahovať až 58
bytov pri priemernej ploche
bytu 70,5 m2. Výmery bytov - v
intervale od 27 m2 do 164 m2 (I.
až IV. kategória bytu, penthouse
na streche).Dispozičné riešenie
bytovky bolo navrhnuté plne
bezbariérové, so sprístupnením
aj úrovne medzipodlaží vždy
minimálne jedným z dvoch
výťahov. V blízkosti uličných

fasád malo byť k dispozícii 48
parkovacích státí na teréne, nad
rámec počtu garážových boxov
v počte 13, spolu 61 parkovísk.
Zastavaná plocha bytového
domu 1535 m2 . Otázka vplyvu
budovy na susedné nehnuteľ-
nosti, a to najmä budovu polikli-
niky z hľadiska svetlotechniky
bola doložená  svetlotechnickým
posudkom vypracovaným
autorizovaným svetlotechni-
kom, podľa normy STN 730580,
a ktorá deklaruje 100 % splne-
nie všetkých normou požadova-
ných kritérií. Akékoľvek
predchádzajúce svetlotechnické
posúdenia sú neaktuálne a môžu
iba dokumentovať dielčie
vývojové štádiá tvaroslovia a
objemu budovy. Predpokladal sa
investičný náklad podľa
odborného odhadu od 4 do 5
miliónov €, podľa zvoleného
materiálového a konštrukčného
štandardu.

Poslanci rozhodli - v budove
pri poliklinike byty nebudú

V rámci 6. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva 23.
júna, poslanci schválili potrebné
prípravy a úkony k podaniu
žiadostí o uchádzanie sa finan-
čných prostriedkov zo Štátneho
fondu rozvoja bývania k
prestavbe spomínanej budovy.
Dôvodová správa pána Babčana
okrem iného obsahovala aj
zhodnotenie demografického
vývoja Zlatých Moraviec,
prognózy aktuálneho územného
plánu ako aj upozornenie na

jednu z posledných šancí
rozhodnúť o rozvoji nášho
mesta. Poslanci aj napriek tomu
dňa 21. 10. 2011 rozhodli, že sa
tieto byty stavať nebudú.

Transformácia nemocnice
nutná

Podľa súčasnej platnej legisla-
tívy, na základe ekonomickej
analýzy poskytnutej Ing. Evou
Struhárovou o pomere
príspevku zriaďovateľa voči
výrobným nákladom a následnej
zákonnej povinnosti zrušiť
príspevkovú organizáciu,
ktorá nespĺňa zákonné krité-
riá uvedené v zákone o
rozpočtových pravidlách, bol
Mestskému zastupiteľstvu
predložený návrh na zmenu
právnej formy príspevkovej
organizácie Mestskej nemocnice
prof. MUDr. R. Korca, DrSc. Zlaté
Moravce.

Pokiaľ by transformácia
Mestskej nemocnice neprebehla,
k 1. 1. 2012 by bol porušený
zákon a Mestu Zlaté Moravce by
hrozila pokuta Ministerstva
financií SR do výšky 33 000 €,
zákaz poskytovania príspevku,
strata licencie na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti, strata
jediného poskytovateľa ústavnej
zdravotnej starostlivosti, krach
nemocnice do 6 mesiacov,
následne vzniknuté dlhy nemoc-
nice by splácalo Mesto samotné
a v konečnom dôsledku by to do
obrovskej miery ovplyvnilo
nezamestnanosť v regióne.

Nezisková organizácia alebo
spoločnosť s r. o.?

Zriadením nového právneho
subjektu už Mesto nebude niesť
zodpovednosť za finančný chod

nemocnice (možné riziká
nebudú transferovateľné na
Mesto). Nemocnica bude mať
možnosť samostatného hospo-
dárenia s využívaním banko-
vých zdrojov na obnovu
nemocnice (energetické hospo-
dárstvo, zákonom stanovený
centrálny príjem, obnova
technologického vybavenia,
poskytovanie komerčných
služieb).

Mestské zastupiteľstvo
schválilo prípravu transformá-
cie Mestskej nemocnice z
právnej formy príspevkovej
organizácie na obchodnú
spoločnosť alebo neziskovú
organizáciu ku dňu 1.1.2012,
no po búrlivej diskusii, ktorej
príčinou boli rôzne názory na
jednotlivé právne formy, veľa
pochybností a nerozhodnosť
poslancov, malo za následok
odloženie definitívneho rozhod-
nutia do najbližšieho zasadnu-
tia. Do 10. 11. je okrem iného
potrebné vypracovať aj zaklada-
teľskú listinu a štatút neziskovej
organizácie, ku ktorej väčšina
poslancov inklinovala.

Po celý priebeh rozpravy
riaditeľ nemocnice Michal
Grujbár poukazoval na fakt, že k
vzniku nového právneho
subjektu oprávneného
vykonávať zdravotnú starost-
livosť je potrebný čas 95 dní.
Obavy, či proces prebehne včas
sú v tomto prípade celkom
opodstatnené.

Záznam zo zasadnutia -
http://www.zlatemoravce.info/
2 0 1 1 / 1 0 / z a z n a m - z o -
z a s a d n u t i a - m e s t s k e h o -
zastupitelstva-z-21-10-2011/

Ľ. Rosinská

� Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zo dňa 21. 10. 2011 � Projekt investičnej akcie "Bytový dom Centrum"
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Mestský parlament

Mohli by ste sa nám bližšie
vyjadriť k projektu „Murga-
šova ulica“?

Som nesmierne rád, že sa s
prácami na tejto ulici konečne
začalo, pretože dielo musí byť
tento rok odovzdané, teda bol už
najvyšší čas. A som naozaj rád,
predovšetkým za obyvateľov,
ktorí tu žijú. Všetci už po toľkých
rokoch napriek urgovaniu,
svojho vlastného konania a
dovolávania sa na tých „správ-
nych“ miestach, pomaly strácali
nádej, že sa budú k svojim
domom raz dostávať dôstojne.

Vo štvrtok, 22. októbra sa
odstránením starej zdevastova-
nej vozovky rekonštrukčné
práce rozbehli naplno. Inves-
tičná akcia „Rekonštrukcia
miestnych komunikácii na
Murgašovej ulici v Zlatých
Moravciach“, bola naplánovaná
v rámci rozpočtu Mesta ZM na

rok 2011.
Pri zabezpečovaní výberu

zhotoviteľa a následne pri
uzatvorení Zmluvy o dielo, sa
muselo postupovať podľa
zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verej-
nom obstarávaní. Z dôvodu, že
Mesto nebolo za obdobie od
účinnosti tohto zákona registro-
vané ako obstarávateľ, ani nemá
odborne spôsobilého
zamestnanca, zabezpečilo si túto
osobu v súlade so zákonom.

Výberové konanie vyhrala s
ponukou najnižšej ceny spoloč-
nosť PPLA, s. r. o., ktorá zabez-
pečovala všetky úkony týkajúce
sa verejného obstarávania bez
akéhokoľvek zásahu iného
subjektu zo strany Mesta.

V záujme transparentnosti
verejného obstarávania
ponechalo Mesto celý proces
výberu zhotoviteľa, spoločnosti
PPLA, s. r .o.

-lr-

PaedDr. Dušan Husár
- sa narodil 27. mája1958 v Zlatých

Moravciach. S rodičmi a so svojou
sestrou  vyrastal v Žitavanoch. Po
štúdiu strednej školy v Bánovciach
nad Bebravou, pokračoval vysokoš-
kolským štúdiom na Trnavskej
univerzite a rigoróznym štúdiom na
Univerzite UKF v Nitre.

Je ženatý a má dve deti. Manželka
Daniela je riaditeľkou materskej
škôlky. Dcéra Libuša vyštudovala
vysokú školu a pokračuje v rigo-
róznom štúdiu. Syn Dušan je ešte
stále študentom tretieho ročníka
vysokej školy, popri ktorej začína aj
podnikať.

Keďže ešte v nedávnej minulosti
pán Husár podnikal tiež (v oblasti
špeciálnych výškových prác), snaží
sa v tomto smere pomáhať aj svojmu
synovi.

Od roku 1986 je zamestnancom
Strednej odbornej školy technickej v
Zlatých Moravciach, kde na začiatku
pôsobil ako majster odbornej
výchovy, neskôr ako zástupca riadi-
teľa školy a od roku 2009 je jej riadi-
teľom.

Z tejto pozície, sa s Viliamom
Ondrejkom, generálnym riaditeľom
ViOn a.s. Zlaté Moravce, podieľal na
projekte Požitavskej futbalovej
akadémii FC ViOn.

Ako sám vraví: „Som hrdý na to, že
s týmto človekom a jeho spolupra-
covníkmi tento jedinečný projekt
realizujeme. Viem, že má niekoľko
odporcov aj z rady poslancov
Mestského zastupiteľstva, ale i
napriek tomu som presvedčený, že
tím PFA FC ViOn bude existovať i
naďalej. Sme kreatívni a veríme, že
podporu máme, či už v našom meste,
v meste Vráble, u zriaďovateľa našej
školy ako aj u Slovenského futbalo-
vého zväzu. Výsledkom tohto
projektu je aj novovybudované
viacúčelové ihrisko v našej škole. Ako
riaditeľ školy mám dosť spolupra-

covníkov, ktorí majú mnoho inova-
tívnych nápadov a myšlienok v
oblasti športu a vzdelávania, a tie sa
v budúcnosti v spolupráci so svojim
zriaďovateľom pokúsime aj realizo-
vať.

Ako poslanec MZ a zároveň člen
Rady školy mám obavy, či multi-
funkčné ihrisko pri ZŠ - Robotnícka,
ktoré vybudovala nadácia SSP pre
naše mesto a mesto následne pre-
viedlo tento dar na základnú školu,
odolá hordám vandalov a neprispô-
sobivých občanov. Trápia ma zničené
smerovníky Požitavských cyklotrás,
ktoré boli od začiatku nevhodne
navrhnuté. Ďalej ma trápi zlý
technický stav chaty na Veľkom
Inovci, ktorá je majetkom Klubu
slovenských turistov Zlaté Moravce.
Táto lokalita je klenotom turistiky
nášho regiónu. Sú aj iné nefunkčné
relaxačno - športové zariadenia v
meste, ale treba si uvedomiť, že nie
sú jeho majetkom.

Potešilo ma, že vedenie mesta
našlo finančné prostriedky na
čiastočnú rekonštrukciu Materskej
škôlky na Slnečnej ulici. Tiež kladne
hodnotím, že poslanci MZ schválili
výstavbu hokejbalového ihriska. A
rovnako môžem konštatovať, že
Mestské zastupiteľstvo je konečne
schopné prijímať uznesenia a dohod-
núť sa na  základných princípoch
fungovania mesta.“

Vo svojom voľnom čase Dušan
Husár aktívne relaxuje v prírode.
Venuje sa horským športom, zjazdo-
vému lyžovaniu, snowbordingu,
skialpinizmu, alpinizmu, skalnému a
ľadovému lezeniu, horským
bicyklom a turistike. Tieto záľuby mu
spolu s malou skupinou priateľov
pomáhajú načerpať silu do práce i do
života, i keď tvrdí, že v tomto
krásnom a zároveň drsnom prostredí
je svedkom mnohých pekných a žiaľ
aj smutných príbehov.

-lr-

Na slovíčko, pán primátor

�Murgašova ulica

� primátor mesta Zlaté Moravce P. Lednár pri začatí
rekonštrukčných prác na Murgašovej ulici

� poslanec Mestského zastupiteľstva Zlaté Moravce, Dušan
Husár
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Zahrajte si futbal na umelej tráve nového ihriska

Október Mesiac úcty k starším

Vďaka vzájomnej spolupráci,
finančným príspevkom a v
mnohom nezištnej pomoci viace-
rých organizácii, firiem, Mesta
Zlaté Moravce a jednotlivcov, sa
dňa 19. októbra 2011 o 10°°hod.
mohla oficiálne otvoriť brána
viacúčelového ihriska Strednej
odbornej školy – technickej v
Zlatých Moravciach.

Riaditeľ školy, poslanec
Mestského zastupiteľstva PaedDr.
Dušan Husár vo svojom príhovore
svoju vďačnosť ako aj radosť
vôbec neskrýval, práve naopak.
Pri spomienke na prvý telefonát,
ktorým všetko začalo a hneď sa aj
konalo, poďakoval za svojich
žiakov a za celú verejnosť nášho
mesta pri splnení cieľa, najmä
Nitrianskemu samosprávnemu
kraju, firme ViOn a. s., Bauer Gear
Motor Slovakia s. r. o., ako aj

primátorovi mesta Ing. Petrovi
Lednárovi, CSc. a s ním aj Ing.
Jozefovi Latikovi, riaditeľovi
mestského podniku Technické
služby, všetkým ostatným sponzo-
rom a dobrodincom.

Hojná účasť hlavných predsta-
viteľov zainteresovaných strán
pozdvihla slávnostný akt na
honosnejšiu úroveň a zároveň
bola určitým prejavom ich spokoj-
nosti a hrdosti, že sa dielo
podarilo.

Z úst predsedu NSK Doc. Ing.
Milana Belicu, PhD. zazneli slová
vďaky adresované partnerom za
spoluprácu pri tejto investičnej
stavbe do života, z dôvodu otvore-
nia ďalších možností na rozvíjanie
tela a s ním spojeného ducha.
Belica skonštatoval, že podpora
športu je záslužná činnosť a aj v
stave globálnej ekonomickej krízy

nehodno zabúdať na investície
takýchto projektov. Pretože platí
pravidlo – čím viac pohybu, tým
menej drogových závislostí.

Podľa prezidenta Požitavskej
futbalovej akadémie Viliama
Ondrejku, bol hnacím motorom
celej akcie riaditeľ SOŠ, na
ktorého adresu sa sypalo zaslú-
žene nespočetne veľa poďako-
vaní. Pretože ako Ondrejka
spomenul, každá nová myšlienka,
aj tá športová, sa rozvíja ťažko.
Chce to veľkú dávku odhodlania,
síl a viery, kým sa veci dotiahnú
do zdarného konca.

Prestrihnutím pásky Milanom
Belicom a Viliamom Ondrejkom,
sa „zrodilo“ viacúčelové ihrisko,
ktoré spoločne pokrstili slávno-
stným uvítacím futbalovým
duelom.

Súčasťou návštevy vzácnych

hostí bola prehliadka školy, ktorá
sa pri tejto príležitosti pochválila
aj novou bouldrovou lezeckou
stenou a nanovo vybavenou
počítačovou učebňou.

Už dnes riaditeľ uvažuje o rozší-
rení a skvalitnení ihriska, zapoje-
ním sa do projektu na
modernizáciu už existujúcich
multifunkčných ihrísk a zároveň
súčasne stále pracuje na jeho
zdokonalení doplnením umelého
osvetlenia trávnatej plochy
zhruba do dvoch týždňov.
Rovnako plánuje zväčšenie umelej
lezeckej steny a tak vytvára
možnosť športového vyžitia viace-
rým záujemcom.

Bližšie informácie o prenájme
na tel. č.: 037/640 35 21, 037/640
35 12

Ľ. Rosinská 

Dňa 19. októbra. 2011 o 15, 00
hod. ožila divadelná sála v priesto-
roch MsKS spevom, tancom a
smiechom pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Pred samotným
spustením programu patril príhovor
primátorovi mesta Zlaté Moravce
Petrovi Lednárovi.

V svojich slovách dal do popre-
dia dôležitosť úcty k starším a
prejav lásky nepretržite počas
celého roka a nie len v súvislosti
s mesiacom október. Aj prostred-
níctvom tejto príjemnej udalosti
sme chceli dať najavo všetkým
starším občanom, že sa na nich
nezabúda a že si ich vážime. Primá-
tor v príhovore spomenul, že starší
občania pripravili svojou prácou
lepší život pre deti, za čo im je
vďačné aj samotné mesto. Rovnako

vyjadril spoluobčanom vďaku za ich
prínos a zaželal im veľa zdravia a
šťastia v kruhu svojich najbližších.

Po hrejivých slovách sa spustil
bohatý program, v ktorom sa
predviedli deti z materských a
základných škôl zo Zlatých
Moraviec. To najlepšie ukázali
detičky z MŠ Kalinčiakova, Žitavské
nábrežie a Slnečná. V ich vystúpe-
niach ktoré boli plné tanca, spevu a
básnických prednesov, bolo cítiť
radosť, nadšenie a lásku. Zo svojimi
vystúpeniami si uctili starších
občanov žiaci základných škôl a to
konkrétne ZŠ Mojmírova, Pribinova
a Robotnícka. Za niečo neobvyklé a
výnimočné sa pokladala hra na
fujaru, ktorej sa žiak Henrik Ján
Košút zo ZŠ na Robotníckej venuje
už dva roky a ako sám povedal patrí

do skupinky samoukov a ovláda viac
hudobných nástrojov. Každý bod
programu sprevádzal potlesk
publika, všetci odchádzali s
úsmevom na perách, príjemným

pocitom na duši a s  krásnym,
voňavým kvietkom. Veríme, že sa
pri tejto príležitosti všetci svorne
stretneme znovu o rok.

M.Petrovičová

� predseda NSK Milan Belica, prezident PFA ViOn Viliam
Ondrejka, riaditeľ SOŠ tech. Dušan Husár� Slávnostný ceremoniál otvorenia multifunkčného ihriska

� vystúpenie detí MŠ - Kalinčiakova
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Záhradnícke služby mesta, m. p.,
Zlaté Moravce, ako nájomca priesto-
rov určených na podnájom, na základe
§ 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v nadväznosti na zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších právnych predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta poskytne do priameho
podnájmu nebytové priestory
nachádzajúce sa v  nehnuteľnosti –
budova SOV, na prízemí Duklian-
skej ul. č. 2/B, Zlaté Moravce so
súpisným číslom 1572, stavba posta-
vená 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:
� 21,28 m² obchodné priestory

2) Účel využitia podnájmu pries-
torov:

Obchodné priestory, alebo priestory
určené pre služby obyvateľom

3) Minimálna cena za podnájom
nebytových priestorov určená v
súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o
nájme a podnájme nebytových priesto-
rov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 18/1996 Z. z. o  cenách v
znení neskorších predpisov a Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta

platnými od 11. 7. 2011 � 34,- €/m²
ročne - obchodné priestory

4) Predpokladaná doba
podnájmu

Doba určitá
5) Ostatné podmienky podnájmu
V cene podnájmu nie je zahrnutá

spotreba elektrickej energie, vykuro-
vanie, vodné + stočné a odvoz odpadu.

6) Podmienky predloženia
cenovej ponuky

Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, ako nájomca, stanovuje
lehotu na doručenie návrhov nájom-
ných zmlúv rešpektujúcich uvedené
podmienky pre záujemcov o podná-
jom uvedeného majetku Mesta Zlaté

Moravce do 9. 11. 2011, najneskôr
do 15,00 hod., a to do kancelárie
Záhradníckych služieb mesta, m. p.
Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č. 1,
953 01 Zlaté Moravce, na poschodí
v Dome služieb

Návrhy podnájomných zmlúv
obsahujúce najmä konkrétny účel
podnájmu a konkrétnu výšku nájom-
ného je potrebné doručiť v určenom
termíne v písomnej forme v zalepenej
obálke označenej heslom „Podnájom–
ZsM, SOV/2011 – Neotvárať!“ na
Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté
Moravce, Sládkovičova ul. č. 1, 953 01
Zlaté Moravce (rozhodujúci je čas
prijatia obálky do dňa 9. 11. 2011 do
15,00 hod. Informácie na tel. č.
037/6421145 u p. Balážovej.

Marián Tomajko, riaditeľ ZSM

5
Prečo nová organizačná štruktúra MsÚ?

Na prenájom nebytové priestory

Organizačný poriadok MsÚ v
Zlatých Moravciach nebol
kompletne menený od roku 2005
a navyše už nezodpovedal súčas-
nému trendu vývoja samosprávy.
Niektoré oddelenia a pracovné
pozície mali nelogické procesné
toky, pracovné pozície boli
zdvojené a pracovné činnosti
nesúrodé. Preto bolo potrebné
jednotlivé činnosti na oddeleniach
zosúladiť tak, aby na seba logicky
nadväzovali a tvorili jednotný
proces. Nemá zmysel, aby sa na
jednom oddelení Mestského úradu
vykonávalo až sedem rôznych
činností. Oddelenie výstavby a
komunálnych služieb bolo
potrebné posilniť, nakoľko nové
vedenie mesta prikladá veľkú
váhu na budúce zabezpečovanie
investícií.

Všetko toto odzrkadľuje nová
organizačná štruktúra:

Oddelenie pre výstavbu, územné
plánovanie, dopravu a životné
prostredie sa premenováva na
Oddelenie výstavby a komunál-
nych služieb. Z Oddelenia pre
ľudské zdroje  na Oddelenie
výstavby a komunálnych služieb
sa presúva agenda  projektov a
aktivačnej činnosti a agenda
Štátneho fondu rozvoja bývania,
pričom dochádza k presunu
zamestnancov pracujúcich na
týchto pozíciách. Na tomto
oddelení nedochádza k znižovaniu
počtu zamestnancov.

Oddelenie bytové, podnikateľ-
skej činnosti, správy mestského
majetku a regionálnej politiky sa
premenováva na Oddelenie
správy majetku mesta. Agenda
na úseku dane za užívanie verej-
ného priestranstva prechádza z
tohto oddelenia do náplne Oddele-

nia financií a rozpočtu.  Vymáhanie
pohľadávok v súvislosti s touto
daňou sa presúva do pôsobnosti
právnika mesta na referát
vymáhania pohľadávok. Agenda
týkajúca sa vydávania rybárskych
lístkov, vydávania osvedčení o
samostatne hospodáriacich roľní-
koch sa presúva na Oddelenie
vnútornej správy a evidencií do
Kancelárie prvého kontaktu. Z
oddelenia vnútornej správy a
evidencií prechádza na toto
oddelenie agenda inventarizácie
majetku mesta vrátane MsÚ,
školských zariadení a mestských
podnikov. Na tomto oddelení
nedochádza k znižovaniu počtu
zamestnancov.

Oddelenie finančné, ekonomické
a plánovacie sa premenováva na
Oddelenie financií a rozpočtu.
Agenda na úseku  vymáhania
pohľadávok prechádza do pôsob-
nosti právnika mesta do referátu
vymáhania pohľadávok, pričom
dochádza k presunu zamestnanca
pracujúceho na tejto pozícii.
Agenda dane za psa a dane za
ubytovanie prechádzajú do
referátu pre správu miestnych
daní a poplatku za komunálny
odpad. Agenda na úseku dane za
užívanie verejného priestranstva
prechádza z Oddelenia správy
majetku mesta do náplne Oddele-
nia financií a rozpočtu. Do náplne
Oddelenia financií a rozpočtu
prechádza aj agenda miezd a
personalistiky spolu s presunom
zamestnanca vykonávajúceho
tieto činnosti. Na tomto oddelení
nedochádza k znižovaniu počtu
zamestnancov. 

Oddelenie správne a organi-
začné sa premenováva na Oddele-
nie vnútornej správy a

evidencií. Zlučuje sa agenda
evidencie stavieb, budov a domov
a evidencia obyvateľov do jednej
funkcie, ktorú bude zabezpečovať
iba jeden zamestnanec. Agenda CO
a obrany sa presúva pod toto
oddelenie. Správa registratúrneho
strediska a agenda CO a obrany sa
zlučujú pod jedno pracovné
miesto, ktoré bude zabezpečovať
jeden zamestnanec, pričom sa ruší
miesto  referenta registratúrneho
strediska. Agenda miezd a perso-
nalistiky sa presúva spolu so
zamestnancom z tohto oddelenia
na Oddelenie financií  a rozpočtu.
Agenda personálnych pracovných
činností vrátane evidencie spisov
zamestnancov sa presúva do
referátu personalistiky a miezd na
Oddelenie financií a rozpočtu, v
dôsledku čoho sa ruší miesto
referenta vykonávajúceho perso-
nálne pracovné činnosti a eviden-
ciu stavieb, domov a budov.
Agenda inventarizácie majetku
mesta vrátane MsÚ, školských
zariadení a mestských podnikov
prechádza na Oddelenie správy
majetku mesta. Matričný úrad sa
presúva pod Oddelenie vnútornej
správy a evidencií. Prerozdeľujú
sa pracovné úlohy na úseku KPK a
zastupovania matriky (zlúčenie
činností), pričom na KPK pribudne
agenda  vydávania rybárskych
lístkov, známok na psa a vydáva-
nie osvedčení o samostatne hospo-
dáriacich roľníkoch. Ruší sa jedno
miesto v KPK. Z pracovnej náplne
vedúcej Oddelenia vnútornej
správy a evidencií sa presúva
agenda centrálnej evidencie zmlúv
k právnikovi MsÚ, pričom do
pracovnej náplne vedúcej tohto
oddelenia sa presúva agenda
vybavovania správ o povesti.

Uvedené organizačné zmeny sa
zrealizujú znížením počtu
zamestnancov na tomto oddelení
o troch zamestnancov (referent
evidencie domov, bytov a stavieb
+ agendy personálnych pracov-
ných činností, referent registra-
túrneho strediska a referent KPK).

Oddelenie pre ľudské zdroje sa
ruší. Agenda projektov a aktivač-
nej činnosti sa spolu so
zamestnancom vykonávajúcim
tieto činnosti presúva na Oddele-
nie výstavby a komunálnych
služieb. Agenda sociálnych vecí
vrátane Klubu dôchodcov, ZOS a
DOS sa spolu so zamestnancami
vykonávajúcimi tieto činnosti
presúvajú priamo pod prednostu
MsÚ. Ostatné pracovné miesta, a to
miesto vedúceho tohto oddelenia,
miesto odborného referenta pre
technickú pomoc pre projekty a
miesto referenta pre školstvo (t.č.
personálne neobsadené), sa
zrušujú. Uvedené organizačné
zmeny sa  zrealizujú znížením
počtu zamestnancov na tomto
oddelení o dvoch zamestnancov.

Na právnom referáte sa ruší
miesto referenta (asistenta) pre
právnika úradu, ktoré je perso-
nálne neobsadené. Agenda na
úseku vymáhania pohľadávok
prechádza z Oddelenia financií a
rozpočtu do pôsobnosti referátu
vymáhania pohľadávok, ktorý
bude patriť pod právnika mesta,
pričom dochádza k presunu
zamestnanca pracujúceho na tejto
pozícii. Z pracovnej náplne
vedúcej oddelenia vnútornej
správy a evidencií sa presúva
agenda centrálnej evidencie zmlúv
k právnikovi MsÚ.

-lr-
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Z dňa 6. na 7. 10. sa deti
predškolského veku I. a II. tr.
zúčastnili obľúbenej akcie
„Čarovná noc.“ V ten deň deti
neodišli domov, ale zostali v
škôlke celú noc aj nasledujúci deň.
Všetky zúčastnené triedy odišli po
16. 00 hod. na svoje naplánované
vychádzky do blízkeho aj vzdiale-
nejšieho okolia svojej škôlky. O

18.00 hod. na nich čakala výborná
a chutná večera, aby sa po nej
pripravili na hľadanie pokladu.
Ten bol celý osvetlený svietiacimi
tekvicovými hlavami, čajovými
sviečkami a lampiónikmi. Bola to
úžasná atmosféra a deti ju veľmi
vzrušene prežívali. Každá trieda
mala svoj poklad dobre ukrytý a
viedla k nemu osvietená cestička.
Bolo treba nájsť tú správnu. To
prezradil radostný výkrik a
potlesk, keď si každá trieda našla
ten svoj. Poklad si deti pozreli vo
svojich triedach.

Čarovná noc pokračovala bater-
kovou diskotékou, hrami a zábav-
nými súťažami, až sa prehupla do
času, keď bolo treba ísť spať.
Umyli sa zúbky, oblieklo pyžamko
a šup do postieľok. Ešte rozprávka

na dobrú noc a sníčky pomaly
zatvárali unavené očká. Čarovnú
noc vystriedalo chladné ráno, ale
to sa už začal ďalší zaujímavý deň
v našej MŠ.

Októbrové aktivity
V dňoch 24. až do 26. 10. 2011

sme pre starých rodičov pripravili
besiedky k ich sviatku. Uskutočnili
sa v triedach našej MŠ, kde si ich

vnúčatká pripravili bohatý a zaují-
mavý program. Niesol sa v duchu
ľudových tradícií, pretože profilá-
ciou našej MŠ sú ľudové tradície,
talent a nasadenie. Tieto besiedky
sa uskutočňujú v súčinnosti s
akciou „Deň jablka“. Celý deň sa
nesie s využitím tohto chutného a
obľúbeného ovocia. Vyrábajú sa z
neho rôzne výrobky, produkty, ale
aj pochúťky. A toto všetko si môžu
vyskúšať so svojimi vnúčatami aj
ich starí rodičia.

Poďakovanie
Vedenie MŠ Dúha na Žitavskom

nábreží zároveň úprimne ďakuje
Ing. Laurincovi z firmy Agrostyro
s.r.o. za poskytnutie polystyrénu
na zateplenie dverí.

T. Kováčová (MŠ - Dúha)

„Maľovala pani Jeseň farbičkami
listy“ - tak aj takúto pesničku si
zaspievali deti z materskej školy
na Kalinčiakovej ul. v Zlatých
Moravciach spolu so škriatkami
Maťkom a Radkom. Tí okrem
dobrej nálady priniesli deťom
veľa ovocia a zeleniny. Spievanie,
recitovanie, rozprávanie, zabáva-
nie so škriatkami a veľa zábavy sa
ozývalo celou materskou školou.

Škriatkovia deti upozornili, že
nestačí pre svoje zdravie jesť len
ovocie a zeleninu, ale keď chceme
byť zdraví, musíme si aj zašporto-
vať.

A tak si deti spolu so škriatkami

a pani učiteľkami spoločne zacvi-
čili a na záver deti dostali od
škriatkov sladkú a zdravú odmenu
– jabĺčko a banán.

Mgr. Jana Debnárová

Čarovná noc Dúhy

V noci zo soboty na nedeľu
30. októbra sa rozlúčime s
letným časom a prejdeme na
stredoeurópsky čas. V nedeľu
o 3.hodine rannej si už
tradične posunieme ručičky
na hodinách o jednu hodinu
dozadu, teda na 2.hodinu
rannú.

Cieľom zmeny času, ktorá
sa realizuje v každej európ-

skej krajine s výnimkou
Islandu, ako aj v mnohých
iných krajinách sveta, je
šetriť energiu. Rusko sa však
bude riadiť aj naďalej letným
časom a neprejde poslednú
októbrovú nedeľu na zimný
čas, ako to robilo od roku
1981.

-am-

P o k l a d y  j e s e n e

Farebná jeseň prináša so sebou
bohatú ponuku ovocia, zeleniny a
rôznych iných plodov.

Toto všetko využili aj deti s
rodičmi z Materskej školy na
Slnečnej ulici. Spoločne sa stretli
na tekvičkovej slávnosti, kde
tvorili nápadité  jesenné ozdoby.
Za chvíľu bolo vidieť rôznych
tekvicových panákov, šarkanov aj
korálky z gaštanov. Fantáziu
preukázali i učiteľky, ktoré deťom
pripravili prekvapenie. V školskej

záhrade strážila veľká pavúčica
poklad, ku ktorému sa dostali po
prekonaní tajomnej cesty označe-
nej vláskami babieho leta.

Počasie slávnosti tentoraz
prialo, tak nič nebránilo ukončiť
pekné, teplé popoludnie babieho
leta tradičnou opekačkou. Pár dní
budú peknou  spomienkou na
spoločne prežité popoludnie
tekvicové ozdoby v záhrade
materskej školy. 

Mgr. Eva Bieliková

� deti Materskej škôlky - Žitavské nábrežie

� príprava na nočný spánok škôlkárov

� škôlkári zo Slnečnej pri práci s tekvicami

�Nelly Tonkovičová a Ninka
Holečková
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C e s t a  z a  p o z n a n í m  m i n u l o s t i

Padajúce lístie je istým
znakom jesene, pre ktorú je
typická aj tekvicová sezóna.

Zo záhradiek na nás žmurkajú
tekvičky rôznych farieb a tvarov.
Obzvlášť u malých detí majú veľký
úspech. Nepredstavuje pre nich
len klasickú súčasť mamičkinej
kuchyne, ale s použitím  im typic-
kej a krásne detskej fantázie v
nich vidia mnoho strašidielok,
postavičiek a predmetov. Ako inak
práve tekvičky zohrali tú hlavnú
úlohu pri usporiadaní Tekvičkovej
párty, ktorá sa spustila dňa 17. 10.
2011 o 15. 30 hod. v priestoroch
ZŠ na Robotníckej ulici. Tejto
nevšednej párty sa zúčastnili
predovšetkým tí najmenší. Deti
mali možnosť priamo aj so svojimi
rodičmi pracovať na tekvičkách,
ktoré si priniesli do školy. Tieto si
samozrejme z dôvodu bezpečnosti
predpripravili už v domácom
prostredí. Tie najdôležitejšie
konečné a dokončujúce práce

prebiehali priamo v priestoroch
školy. Do tekvičiek sa vložili
kahančeky a tak sa malé strašidi-
elka ukázali v plnej osvetlenej
kráse. Kreativita detí, ale aj ich
rodičov bola naozaj zaujímavá. Z

dielne malých tvorcov vzišla pirát-
ska loď, mačička Kitty, sloník a
rada vyškierajúcich tváričiek.
Zúčastnené tejto párty boli aj
neodmysliteľné a usmievavé pani
učiteľky, ako aj riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Hatiarová. Všetky
prispeli k vyhodnoteniu tých
najkrajších tekvičiek. Prvé miesto
patrilo Petrovi Koprdovi, na
druhom mieste sa umiestnila Nina
Horniaková, tretie miesto patrilo
Adele Tenkelovej a štvrté miesto
obsadila Nina Hricová. Pre víťazov
boli pripravené diplomy a pekné
ceny. Ale aj ostané deti si odniesli
sladkú maškrtku. Počas celej doby
mali deti ako aj dospeláci k dispo-
zícii občerstvenie. Podával sa čaj a
koláčiky. Táto akcia sa uskutočnila
na pôde Základnej školy na Robot-
níckej ulici po prvý krát a všetci
veria, že nie posledný. Veď celý
čas sa chodbou niesla zábava,
detský smiech, radosť a dobrá
nálada. A tak budeme spolu s
deťmi čakať na budúcoročné
tekvičky. Už teraz sme zvedaví aké
prekvapenia nás čakajú v nasledu-
júcom roku v čase tekvicovej
sezóny.

M.Petrovičová

Žiaci, 9. ročníka, ale aj z nižších
ročníkov, zo ZŠ Mojmírova, Zlaté
Moravce spolu so svojimi učiteľmi
navštívili 7. októbra koncentračný
tábor v Osvienčime v rámci
školskej exkurzie.

Osvienčim, Oswiencim,
Auschwitz, Birkenau, rôzne názvy,
jedno miesto nekonečného utrpe-
nia, bolesti a hanby ľudstva.

Je silný pocit byť tam, na mieste,
kde podľa oficiálnych informácií
zomrelo 1,1 milióna ľudí, no
podľa nás toto číslo je v skutoč-
nosti omnoho vyššie, keďže v
mnohých prípadoch ľudí posielali
hneď po príchode do plynových
komôr na okamžitú smrť, čiže ani
väzňami tábora neboli.

Sú to miesta, ktoré by za svoj
život mal navštíviť aspoň raz
každý Európan, bez rozdielu rasy
a národa, pre ktorého nie je
minulosť zabudnutou etapou
dejín ľudstva. Návšteva táborov
by nemala vzbudiť nenávisť voči
jeho tvorcom, pretože tieto miesta
pamätajú už dosť, ale mala by
viesť skôr k zamysleniu nad

skutočným zmyslom a pominuteľ-
nosťou nepatrného ľudského
života v podmienkach diktatúry,
teroru a poníženia.

„Smrť človeka je tragická, ale smrť
človeka zapríčinená iným človekom
je ešte tragickejšia a zbytočnejšia.“

Už samotný nápis nad hlavnou
bránou v Osvienčime „Arbeit
macht frei“ – práca oslobodzuje
bol zákerný výsmech a cynizmus
pre tých, ktorí do neho vstupovali.

Ľudia, ktorí do koncentračného
tábora prichádzali, nevedeli čo ich
čaká, prichádzali za prácou, čakali
prácu, ale dostávali sa do továrne
na smrť, vstupovali do sveta
neľudského teroru.

Keď sme ešte len plánovali a
pripravovali túto exkurziu, zhodli
sme sa na tom, že ľudia, ktorí žijú
v pokoji a relatívnom blahobyte
občas potrebujú takúto „šokovú
terapiu“, aby si uvedomili, čoho
všetkého je človek schopný a ako
ďaleko môže zájsť ľudská
nenávisť a zloba.

Celý koncentračný tábor je
pietne miesto. Čakali sme hrôzu a

hrôzu sme aj videli. Je ťažké
slovami popísať, že človek dokáže
iného človeka bez milosti zastre-
liť, nechať hladovať, mučiť,
ponižovať atď.

To, čo človek vidí tam je niečo
nepredstaviteľné, neospravedlni-
teľné. Je to ťažké pochopiť a
neuveriteľné uveriť, že sa na svete
diali takéto hrôzy.

Osvienčim je miesto, ktoré treba
vidieť. Človek má pocit, že toto
miesto pozná, že vie aké pocity ho
budú ovládať pri návšteve, no
mýli sa. Pri pohľade na kopy
ženských vlasov, ktoré nemecká
vláda predávala rôznym firmám
na výrobu látok, na prázdne
plechovky cyklonu B, ktorý zabil
tisíce ľudí, fotografie väzňov a
zastrelených ľudí, oblečenie,
kufre, biedne podmienky na žitie,
za sklom tisíce topánok mŕtvych
ľudí, či stovky okuliarov alebo
malé detské košieľky zavražde-
ných detí sa váš názor radikálne
zmení. Celý tábor pozostáva z
desiatok tehlových blokov, kde sa
nachádza väzenie, mučiareň,

plynová komora, pár šibeníc,
stena smrti, krematórium a je
obohnaný dvojitým plotom z
ostnatých drôtov, v ktorom viedlo
vysoké napätie.

Bol to hrozný zážitok, ale boli
sme radi, že sme tento koncen-
tračný tábor mohli navštíviť.
Uvedomili sme si ako sa my máme
dobre a vlastne nič nám nechýba.

Sme radi, že sme hrôzy vojny
nezažili a pevne dúfame, že ani
nikdy nezažijeme. Po takejto
návšteve je človeku smutno z
toho, že my ľudia sme ten
najstrašnejší tvor. Zabudnúť na
tieto hrôzy je nemysliteľné.

„Zabudnúť znamená nechať ich
znovu umrieť.“ Elie Wiesel (citát zo
slovenského bloku v Osvienčime)

Návšteva koncentračného tábora,
hrozného miesta, je dosť psychicky
náročná aj pre dospelého človeka,
nielen pre žiakov. Opäť sa
potvrdzuje príslovie: „Je potrebné
raz vidieť, ako stokrát počuť.“

Z celej návštevy Osvienčimu
máme nezabudnuteľné pocity.

Mgr. M. Záhorcová

� hrdí zhotovitelia zo ZŠ- Robotnícka prezentujú svoje tekvicové
umelecké diela
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Žiakov ocenili za vtáčie búdky a kŕmidlá

Koncert v Hulíne

Dobrovoľní členovia Slovenskej
ornitologickej spoločnosti v
Zlatých Moravciach pri príležitosti
Európskych dní vtáctva aj v tomto
roku pripravili najmä pre školskú
mládež rôzne ochranárske
aktivity. Žiaci zo všetkých štyroch
základných škôl, ale najviac
žiakov zo ZŠ Robotnícka ul. sa
zúčastnili na exkurzii v prírodnej
rezervácii Chránené vtáčie územie
– Žitavský luh, kde mohli pozoro-
vať stovky vtákov počas migrácie
na svoje zimoviská. Do ochranár-
skej aktivity pri zhotovovaní
búdok a kŕmidiel pre našich
operencov sa zapojili žiaci zo ZŠ
Pribinova a ZŠ Mojmírova ul.
Najvydarenejšie práce, ktoré žiaci
v čase svojho voľna či už sami
alebo s pomocou učiteľov a
rodičov zhotovili boli ocenené.
Celkom bolo zhotovených 23
kŕmidiel a 11 búdok pre vtákov,
ktoré boli počas zlatomoravského
jarmoku vystavené v propagač-
nom stánku SOS/BirdLife Sloven-
sko. Videli sme niekoľko typov

búdok, ktoré sa líšili veľkosťou aj
tvarom, podľa potrieb daného
druhu vtákov. Žiaci na výrobu
kŕmidiel a búdok použili najrô-

znejšie materiály – drevené a
drevotrieskové dosky, plasty,
prútie aj cirok.

Vyhodnotenie a dovzdávanie

ocenení sa konalo za účasti Ing.
Petra Lednára, CSc., primátora
mesta, Ľudovíta Chládeka, organi-
zátora podujatia a dobrovoľného
člena SOS/BirdLife Slovensko, ale
aj poslanca MsZ, Mgr. Márie
Skačanovej, zástupkyne ZŠ na
Pribinovej ul., Alžbeta Janíková
zastupovala ZŠ na Robotníckej
ulici.

Na prvom mieste sa umiestnil
Matúš Turza žiak 7. b triedy zo ZŠ
Pribinova, za zhotovenie najväč-
šieho počtu búdok. Ocenení boli aj
Daniela Kráľová zo 6. a triedy a
Jasmína Bajúsová z 5. a, Alexandra
Chrenová, 5. a, Jakub Mikeš, 6. b,
Michal Greguš, 7. b, Kristína
Tížňovská, 5.a, Erika Dudášová, 5.
a, Samuel Tížňovský, 7. b, Jana
Dudášová, 6. b, Natália Kecske-
sová, 8. b, Richard Kecskes, 6. b,
Dominika Meňhertová, 7. b,
Barbora Bošanská, 7. b, Beáta
Pechová, 7. b, Viktória Pacherová,
5. b, Maximilián Jánošov, Mandy
Jánošová, Erik Kráľ.

-am-

� V ZŠ na Pribinovej si prevzali ocenenia na zhotovenie búdok a
kŕmidiel 19 žiaci za účasti primátora Petra Lednára, ornitológa
Ľudovíta Chládeka a zástupcov škôl Márie Skačanovej a Alžbety
Janíkovej.

V tomto kalendárnom roku 2011 už po druhýkrát žiaci a učitelia  ZUŠ
Zlaté Moravce účinkovali na koncerte s našimi partnerskými školami
ZUŠ Hulín a poľského Sierpca. Stretnutie umeleckých škôl a koncert sa
uskutočnili dňa 27. 9. t.r. v Hulíne.

Po príchode do Hulína pri slávnostnom obede žiakov a učiteľov  priví-
tal starosta  mesta Mgr. Roman Hoza. Odpoludňajší čas sme vyplnili
prípravou na večerný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci a učitelia
zúčastnených umeleckých škôl. Na úvod koncertu zazneli štátne hymny.
Bolo to pre nás motivujúce, lebo sme si uvedomili, že reprezentujeme
nielen mesto Zlaté Moravce, ale aj Slovensko. Z umeleckých výkonov
všetkých účinkujúcich bolo cítiť, že hrajú s chuťou, že majú radosť z
muzicírovania a táto pohoda zavládla aj v hľadisku. Vďačné publikum
odmenilo účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom.

Gejza Hlavatý, riaditeľ ZUŠ � Spoločná fotografia z Hulína.

Dňa 24. októbra, ktorý sa nesie v
duchu kníh a ktorý je celosveto-
vým dňom školských knižníc, sa
uskutočnila pútavá a príjemná
akcia na ZŠ Pribinova pod názvom
- Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice, ako zaujímavý
nápad Slovenskej pedagogickej
knižnice v Bratislave.

Cieľom bolo najmenším žiakom
priblížiť čaro kníh a samotného
čítania. Ich pozornosť sa úspešne
podarilo upútať aj vďaka tým
starším, ktorí všetkým prítomným
predčítavali zo zaujímavej knihy,
hrali na gitare, tancovali a recito-

vali. Nad hravým priebehom akcie
bdela Mgr. Marta Košútová, za čo
jej patrí veľká vďaka.

V tento deň sa po prvý krát
otvorili nové priestory školskej
knižnice a žiakom sa tak naskytla
možnosť vybrať si knihu podľa ich
chutí, s možnosťou si ju v ten deň
odniesť aj domov. Knižnica bude
žiakom sprístupnená každý utorok
od 14. 00 do 15. 00 hod., v prípade
potreby aj dlhšie. Po ukončení
týchto chvíľ sme sa so žiakmi
rozlúčili slovami „dočítania.“ 

-mp-

Čítam, čítaš, čítame...

� Mgr. Marta Košútová  s malými čitateľmi 
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Dňa 13. októbra 2011 sa pri príle-
žitosti životných jubileí, stretli členo-
via organizácie „Jednota dôchodcov“,
aby spoločne tieto krásne rôčky
slávnostne a dôstojne oslávili.

Tradične sa táto slávnosť koná v
októbri, v mesiaci úcty k starším.

Jubilujúcim oslávencom sa
prišiel prihovoriť aj primátor
mesta Peter Lednár, ktorý vo
svojom príhovore okrem iného
opomenul, že život je krátky na to,
aby sme ho premrhali trápením,
neodpúšťaním a nezmyselnými
hádkami. Pripomenul aké je
dôležité ďakovať a vážiť si čo nám

Boh nadelil, mať na pamäti snahu
vyťažiť z každej životnej situácie
len to pozitívne svojim nadhľadom,
postojom a prístupom k nej, hlavne
keď pocítime bezmocnosť a
strácame silu.

„Preto sa tešme z každého
ďalšieho rána, tešme sa z každej
jednej chvíli, ktorú v živote preži-
jeme, usmievajme sa a šírme
okolo seba len dobrú náladu. Z
celého srdca Vám prajem, aby ste
boli obklopení len takýmito
ľuďmi a rovnako Vám prajem
zdravie a pokoj na duši. Pretože
keď je človek chorý, je chorá aj

duša. Keď máme dušu pokojnú, je
zdravé i telo.“ - takýmito slovami
ukončil primátor svoj príhovor.

Predsedkyňa Jednoty dôchodcov
Emília Páleníková oslávencom
popriala aj v mene výboru, veršom
- „Želám Vám dlhé roky, pevné
kroky a veľa, veľa dobrých vecí,
želáme Vám z nášho výboru
všetci.“

K želaniu sa pripojil aj jeho
podpredseda Karol Pinter, ktorý
vyzdvihol účel a dôležitosť organi-
zácie v umožnení a sprostredko-
vaní spoločných stretnutí, výletov
ako aj návštev podujatí v kruhu

svojich rovesníkov.
Jednota dôchodcov združuje 450

dôchodcov nad 60 rokov, s
výborom, ktorý má 7 členov.

Dnešné gratulácie patrili devät-
nástim 75 ročným, desiatim 80
ročným a trom 85 ročným
oslávencom, ktorým k veselšej
zábave zahrali a zaspievali traja
členovia speváckej skupiny
„Babička“.

Aj toto vrúcne spoločné priateľ-
ské stretnutie „tých starších“,
zanechalo v každom krásne hlboké
stopy v ich spomienkach.

Ľ. Rosinská

Členovia základnej organizácie
Jednoty, SD, Zlaté Moravce 25.
septembra 2011 navštívili zámok
Schlosshof v susednom Rakúsku.
Niekdajšie sídlo cisára pôsobí ako
putovanie časom do fascinujúceho
sveta baroka. Zámok, terasové
záhrady, vidiecky statok a bohatý
program dožiniek zaujal každého
návštevníka.

Prechádzkou po zámku sa
naskytol pohľad do súkromného
života princa Eugena, Márie
Terézie a cisára Jozefa. Veľkolepá

slávnostná sieň pre tanec ako aj
dvojpodlažná kaplnka, v ktorej
vraj duchovia tejto rodiny splnia
vaše tajné želanie. Rajskú idylu
dopĺňajú dve barokové oranžérie,
ktoré sú spojené s nádvorím a
kúpaliskom bývalej kráľovskej
rodiny, kde sa konala dobová a
krojová módna prehliadka.
Oranžérie pôsobili prítulne,
pretože sú vysadené jedna vo
fialovom a druhá v zelenom kveti-
novom šate.

Na statku mohli ochutnať z

kráľovských jedál a vín, povoziť sa
na kočiari. Najmä deťom zostane
ako príjemná spomienka v pamäti
jazda na poníkoch a prítulné
zvieratká v ZOO, ktoré mohli
hladkať a kŕmiť.

Účastníci sa zúčastnili na bohos-
lužbe pod holým nebom, ktorú
slúžil príjemný páter čiernej pleti.
Takisto tanec o žatevnú korunku
bol veľmi zaujímavý. Pre mužov
bol zážitok prezrieť si výstavu
Oldtemertraktorov v dožinkovom
šate, ktoré aj po storočí sú

pojazdné. Prekrásne ozdobené
tekvice, rôzne druhy poľnohospo-
dárskych plodín, banánovník,
mandarínku alebo ožgorušu si
mohli návštevníci zakúpiť.

Prekrásny slnečný deň a celý
priebeh dožinkových slávností
ešte dlho bude hriať srdiečka
účastníkov a spomienky na krásne
zámocké kaskádové záhrady im
dlho zostanú v pamäti.

Eva Mihalková

� Jubilanti a ostaní členovia Jednoty dôchodcov
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Priestory na prenájom Predaj, kúpa

� Kúpim obrazy slovenských
maliarov – staré pohľadnice,
peniaze (aj pamätné), vyznamena-
nia, hodiny, sošky, predmety zo
striebra a iné.

Kontakt: 0905 430 716
17/081/2011/PČ, 17/062/2011/DZ

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

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

17/082/2011/PČ, 15/055/2011/DZ

� Predám 8-árový pozemok v
Dolných Sľažanoch, smer
Neverice.

Kontakt: 0908 123 910
17/083/2011/PČ, 12/036/2011/DZ

� Gymnázium J. Kráľa, SNP 3,
Zlaté Moravce, zverejňuje zámer
prenajať časť nebytových priesto-
rov v suteréne budovy o celkovej
výmere 19,60 m2, a časť nebyto-
vých priestorov o celkovej výmere
1m2 pre napr. nápojový automat.
V prípade záujmu, Vaše cenové
ponuky zasielajte na adresu:
Gymnázium Janka Kráľa, ul. SNP 3,
953 42 Zlaté Moravce do dátum
16 dní od vydania novín v označe-
nej obálke „NÁJOM“. Kontakt: 037
/642 30 15

17/087/2011/PČ, 17/066/2011/SZ

Správa športových zariadení, m.
p. Zlaté Moravce, ako nájomca
priestorov určených na podnájom,
na základe § 9a ods. 9 zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v
nadväznosti na zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v  znení
neskorších právnych predpisov a
Zásady hospodárenia s majetkom
mesta poskytne do priameho
podnájmu nebytové priestory
(bývalého zariadenia „Espresso
Štadión“), ktoré sú umiestnené
v budove Hlavnej tribúny
/parc.č. 3407/09/ o rozmere
150 m2 a vonkajšie priestory
priliehajúce k prenajatým
nebytovým priestorom o
rozlohe 250 m2, na adrese
Továrenská 46, Zlaté Moravce.
�Minimálna cena za podnájom

nebytových priestorov určená
v súlade so Zásadami hospodá-
renia s majetkom mesta Zlaté
Moravce
� Predpokladaná doba podnájmu

Doba určitá
�Ostatné podmienky podnájmu

V cene podnájmu nie sú
zahrnuté energie.
� Podmienky predloženia

cenovej ponuky
Správa športových zariadení, m.

p. Zlaté Moravce, ako nájomca,
stanovuje lehotu na doručenie
návrhov podnájomných zmlúv
rešpektujúcich uvedené podmi-

enky pre záujemcov o podnájom
uvedeného majetku Mesta Zlaté
Moravce do 9. 12. 2011, najnes-
kôr do 10.00 hod., a to do kance-
lárie mestského podniku Správa
športových zariadení, Továren-
ská 46, 953 01 Zlaté Moravce.

Ponuka musí obsahovať
a) Presné označenie účastníka:

Fyzická osoba: – podnikateľ:
meno, priezvisko, bydlisko,
obchodné meno, miesto
podnikania, IČO, zápis v
registri, telefonický kontakt
Právnická osoba: obchodné
meno, sídlo, IČO, štatutárny
orgán, telefonický kontakt

b) Výška podnájomného za
1 m²/rok

c) Účel podnájmu
d) Dátum a podpis oprávnenej

osoby
Návrhy podnájomných zmlúv

obsahujúce najmä konkrétny účel
podnájmu a konkrétnu výšku
nájomného je potrebné doručiť v
určenom termíne v písomnej
forme v  zalepenej obálke označe-
nej heslom „Podnájom - SŠZ,
Espresso štadión /2011 –
Neotvárať!“ na m. p. Správa
športových zariadení Zlaté
Moravce, Továrenská 46 (rozho-
dujúci je čas prijatia obálky do 9.
12. 2011 do 10.00 hod. Informácie
na tel. č. 037/3810264,
037/6421450Mgr. Marián Kéry

Výzva NSK
Nitriansky samosprávny kraj v

zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Nitrianskeho
samosprávneho kraja č. 6/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie
Nitrianskeho samosprávneho
kraja č. 2/2008 o udeľovaní
ocenení Nitrianskeho samospráv-
neho kraja, v znení Všeobecne
záväzného nariadenia Nitrian-
skeho samosprávneho kraja č.
8/2008 vyhlasuje VÝZVU NA
PREDKLADANIE NÁVRHOV NA
OCENENIE VÝZNAMNÝCH
OSOBNOSTÍ NITRIANSKEHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za
rok 2011.

Ocenenia možno udeliť osobám,
ktoré obzvlášť významným spôso-
bom prispeli k rozvoju NSK,
obohatili ľudské poznanie vynika-

júcimi tvorivými činmi a zaslúžili
sa o rozvoj priateľstva medzi
národmi a regiónmi sveta. Cenu
možno udeliť občanom Slovenskej
republiky ako aj cudzím štátnym
príslušníkom.

Kandidát na ocenenie musí byť
významnou osobnosťou a
všeobecne rešpektovanou autori-
tou, ktorá má výrazný a dlhodobý
podiel na rozvoji a pozitívnej
prezentácii NSK.

Nitriansky samosprávny kraj
udeľuje tieto ocenenia: Cena NSK,
Pamätná plaketa predsedu NSK,
Pamätný list predsedu NSK,
Ďakovný list predsedu NSK a
Čestná pocta predsedu NSK.

Návrhy na udelenie ocenenia
musia spĺňať podmienky stano-
vené vo Všeobecne záväznom
nariadení Nitrianskeho

samosprávneho kraja č. 6/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie
NSK č. 2/2008 o udeľovaní
ocenení Nitrianskeho samospráv-
neho kraja, v znení VZN NSK č.
8/2008 a ich prílohou musí byť
vyplnený a podpísaný formulár,
ktorý je súčasťou tohto VZN.
Návrh musí obsahovať meno a
priezvisko navrhovanej osoby,
charakteristiku jej zásluh,
odôvodnenie predloženého
návrhu a súhlas navrhovaného s
nomináciou. Takto spracované
návrhy sa predkladajú na oddele-
nie kultúry Odboru školstva,
mládeže, športu a kultúry Úradu
NSK do 30. novembra 2011. Bez
úplne vyplnenej prílohy návrh
nemôže byť akceptovaný.

VZN č. 6/2010, VZN č. 8/2008 a

VZN č. 2/2008 spolu s formulá-
rom návrhu na ocenenia NSK sú
uverejnené na internetovej
stránke www.unsk.sk ,
podstránka Verejné informácie.
Otázky spojené s prípravou a
podávaním návrhov je možné
konzultovať osobne na oddelení
kultúry OŠMŠaK Úradu NSK,
ktoré sídli na Kupeckej ulici č. 3 v
Nitre. Kontaktná osoba PhDr.
Miloš Bača, e-mailová adresa:
milos.baca@unsk.sk  alebo telefo-
nicky na čísle: 037/69 259 73.

Poštová adresa pre zasielanie
návrhov na ocenenie: Oddelenie
kultúry OŠMŠaK Úradu Nitrian-
skeho samosprávneho kraja,
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.
Obálku označiť nápisom: NÁVRHY
NA OCENENIA NSK.

Gymnázium Janka
Kráľa v Zlatých Morav-
ciach srdečne pozýva
žiakov ZŠ, ich pedagó-
gov, rodičov ako aj
širokú verejnosť na Deň
otvorených dverí, ktorý
sa bude konať dňa 11.
11. 2011 od  8.00 hod. v

priestoroch školy.
Príďte, neoľutujete,

ukážeme Vám netra-
dičné formy výučby,
z m o d e r n i z o v a n i e
učebne, novú telocvičňu.
Na Vašu návštevu sa teší
Riaditeľstvo školy a celý
pedagogický zbor.

Deň otvorených dverí v Astra
salóne, Továrenská 20, Zlaté
Moravce. Dňa: 24. novembra
2011 od 8.00 do 18.00 hod.

Čakajú na vás akciové ceny a
žrebovanie troch výhercov o 30,

20 a 10 € poukážku na kozme-
tické účely.

Všetci ste srdečne vítaní!
astrasalon@astrasalon.sk

0904 139 888
17/084/2011/PČ, 17/063/2011/DZ
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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
26. 10. Super osem, USA

Obyčajná vlaková nehoda
dokáže v malom mestečku spôso-
biť totálny chaos. Krátko po
havárii začnú v tomto meste
miznúť ľudia a to si nevie ani
miestny šerif vôbec vysvetliť.

St. 17.00, vstupné: 2,30 €, MN
do 12 r.
28. – 29. – 30. – 31. 10 Mrcha
učiteľka, USA

Originálna komédia, v ktorej
učiteľka Elizabeth kašle na svoju
prácu a i na študentov a preto jej
chovanie nie je vhodné pre prácu
pedagóga. Navyše sa opíja a nevie
sa dočkať fajrontu, kedy vypadne
zo školy. Lenže aj napriek týmto
problémom v jej neobľúbenej
škole stále učí a všetko sa okolo
nej točí.

Pi. 17.00, so., ne.: 18.00, po.:
17.00, zľ. 2 €, vstupné: 2,30 €, MN
do 12 r.
2. – 3. 11. Mŕtvola musí zomrieť,
SR

M. Noga sa po dlhých rokoch
vracia na filmové plátno a opäť vo
výnimočnej hereckej úlohe. V
tomto novom slovenskom filme
stvárnil typického nenapraviteľ-

ného záletníka, ktorý neodolá
žiadnej ženskej sukni.

St. 18.00, št. 18.00, vstupné:
2,20 €, MN do 15 r.
4. – 5. – 6. – 7. 11. ZOO ošetrova-
teľ, USA

Výnimočná komédia, v ktorej
hrajú prvé husle veľmi rozumné
zvieratká zo ZOO. Svojho ošetro-
vateľa, ktorý má problémy s
láskou a nevie si nájsť dievča
svojich snov, sa rozhodnú za
každú cenu zachrániť. Preto mu
dajú lekciu zo zoznamovania a
dvorenia.

Pi. 17.00, so., ne.: 18.00, po.
17.00, zľ. 2 €, vstupné: 2,30 €, MN
do 12 r.
8. – 9. 11. Dom, SR/ČR

Tento najnovší československý
film presne vystihuje túto
hektickú dobu. Naše deti si už
nevážia vôbec nič a aj keď im
postavíte nový dom, stále nie sú
spokojné. Jednoducho túžia po
slobode a samostatnosti.

Ut. 18.00, st. 17.00, vstupné:
2,20 €, MN do 15 r.

Program kina na
www.kinotekov.eu,

www.jatt.szm.sk

23. 9. Adela Parkányiová, 
(N – nemocnica) Nitra

27. 9. Richard Uhrin, 
(N) Nitra

5. 10. Alojz Tonkovič, 1949,
Zl. Moravce

9. 10. Alojz Bernát, 1927, Skýcov
11. 10. Ľudmila Godorová, 

1949, Zl. Moravce
12. 10. Mária Grešová, 1925, 

Beladice
12. 10. Ladislav Homola, 1936, 

J. Kostoľany

15. 10. Helena Ondriašová, 
1950, Žitavany

16. 10. Helena Beňová, 1929,
J. Kostoľany

16. 10. Mária Tonkovičová, 
1940, Zl. Moravce

16. 10. Ján Tonkovič, 1950,
Zl. Moravce

20. 10. Vincencia Moravová, Zl. Moravce, 80 r.
27. 10. Marek Paukov, Zl. Moravce, 85 r.
28. 10. Libuša Krkošová, Zl. Moravce, 80 r.
29. 10. Zuzana Krajňaková, Zl. Moravce, 85 r.
31. 10. Mária Čaládiková, Zl. Moravce, 85 r.

S p o m i e n k a

Povedali si áno
8. 10. Marek Chvála, Machulince a Zuzana Absolónová, Žitavany

Poškodenie info – blogu
Na blogu

www.zlatemoravce.info sa
kompletne zrútila celá databáza,
na ktorej obnovení sa pracovalo
oveľa dlhšie ako zvyčajne. S
prevádzkovateľom hostingu sa
prišlo na pravdepodobnú príčinu
problému padnutia stránky.
Takmer s istotou ide o vysoký
nárast komentárov do spam filtra
zo strany rôznych spamerov za
deň (cca. 1000), čo do značnej
miery pocítil i samotný prevádz-
kovateľ prílišným zaťažením aj
jeho serveru. So šťastím sa
podarilo zatiaľ obnoviť len články
a dá sa povedať, že takmer zázra-
kom, pretože poškodenie stránky
malo veľký rozsah. Komentáre sú
však všetky zmazané, nakoľko sa

zamiešali so spamom a je takmer
nemožné a nad naše sily ich
triediť. Keďže je atak spamu
pravdepodobne na doménu „info“,
sa po vzájomnom rokovaní a
zvažovaní s prevádzkovateľom
hostingu čo ďalej, dospelo k
rozhodnutiu, že sa zatiaľ obmedzí
prístup na stránku v prispievaní
komentárov, pretože je viac ako
pravdepodobné, že spam filter by
to pravdepodobne znovu neunie-
sol. Svojim čitateľom sa veľmi
ospravedlňujeme, ale kým sa táto
situácia nevyrieši, komentovať
články a jednotlivé príspevky
bude možné len cez sociálnu sieť
Facebook. Za pochopenie veľmi
pekne ďakujeme.

-r- 

Pohotovosť lekární
V dňoch 24. – 30. 10.

Lekáreň OLIVA, Bernolákova
5, v pracovné dni od 18.00 do
21.00, sobota 29. 10. od
12.00 do 20.00, nedeľa 30.

10. od 8.00 do 20.00.

Dňa 31. 10. Lekáreň U
ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24,
od 7.00 do 21.00.

Tak veľmi som Vám chcel ešte
pomáhať, tak veľmi som chcel
ešte žiť, ale prišla tá osudná
chvíľa, keď som Vás musel

opustiť.
Dňa 1. novembra 2011 uplynie

5 rokov čo nás navždy opustil môj
milovaný manžel, otec, svokor,
starý otec a pradedko

Augustín Súder
S hlbokým žiaľom v srdci si

naňho spomínajú
manželka, dcéra s rodinou

17/086/2011/PČ, 17/065/2011/DZ

S p o m i e n k a
„Zlaté slnko za hory zašlo,

súmrak tíško padá do polí, srdce
Tvoje večný mier našlo a viac Ťa
nič nebolí.“

Dňa 31. 10. 2011 si pripome-
nieme 2. smutné výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý

Ludevit Repa
z Prílep.

S láskou spomína smútiaca
rodina

17/085/2011/PČ, 17/064/2011/DZ

30. 10. – Výročie Deklarácie

slovenského národa

31. 10. – Deň reformácie

01. 11. – Sviatok všetkých

svätých
02. 11. – Pamiatka zosnu-

lých
05. 11. – Svetový deň behu
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Deň
otvorených

dverí

Klubový pretek kynológovKlubový pretek kynológov

SOŠ polytechnická, Ul. SNP 2,
Zlaté Moravce pozýva žiakov
deviatych ročníkov základných
škôl na Deň otvorených dverí,
ktorý sa bude konať 3. novembra
2011, t.j. vo štvrtok, v priesto-
roch našej školy. Všetci ste
srdečne vítaní v čase od 9.00 do
15. 00 h.

SOŠ vznikla v roku 1953 a má
dlhoročnú tradíciu, ktorej súčas-
ťou sa môžete stať aj vy. V súčas-
nosti zabezpečuje teoretické a
odborné vzdelávanie 45 učiteľov
a 31 majstrov v učebniach vybave-
ných modernou výpočtovou
technikou a  dielňami pre odborný
výcvik.

V školskom roku 2012/2013 sa
môžu naši budúci študenti vzdelá-
vať v nasledovných študijných a
učebných odboroch, ktoré budú
prezentované počas Dňa otvore-
ných dverí:

Študijné odbory (ŠO): Mecha-
nik elektrotechnik, Podnikateľ pre
rozvoj vidieka, Elektrotechnika,
Technika a prevádzka dopravy,
Technické lýceum, Logistika.

Učebné odbory (UO): Auto
opravár - mechanik, Elektrome-
chanik – úžitková technika, Stolár,
Čalúnnik, Murár, Maliar, Inštala-
tér, Agromechanizátor – opravár,
Pracovník pre záhradnú tvorbu ,
zeleň a služby.

Do nového školského roku
máme pripravené prekvapenie
pre vás, budúcich žiakov SOŠ
polytechnickej v Zl. Moravciach, v
podobe nových študijných a
učebných odborov: Mechanik
počítačových sietí (ŠO), Mechanik
digitálnych médií (ŠO) a Chov koní
a jazdectvo (ŠO, UO).

Podrobnosti o SOŠ nájdete na
www.soszm.sk

Ing. I. Vaškovičová
učiteľ odborných predmetov

Druhú októbrovú nedeľu mali
psičkári v Zlatých Moravciach
sviatok. Miestny kynologický klub
(KK) usporiadal prvý ročník
klubovej súťaže o putovný pohár.
Ten nultý z pred roka sa teda ujal.
KK už píše svoju tretiu desaťroč-
nicu, ale iba druhý rok ako novov-
zniknutá nezisková organizácia.
Napriek chladnému počasiu sa im
akcia podarila takmer na výbornú.
Štrnásť súťažiacich prevažne z
materskej základne, ako i traja
zástupcovia z MKK Hron Želie-
zovce, sa „pobilo“ o pekné ceny v
dvoch disciplínach - poslušnosť a
obrana. Pestré štartovné pole,
ktoré netvorili iba Nemeckí
ovčiaci (NO), ale aj menej početné
plemenná ako napr. Doberman,

Americký stafordšírský teriér,
Rotvajler, Hovawart či Holandský
ovčiak, nám ukázalo ovocie svojej
trpezlivej a náročnej práce.

Napriek chladnému počasiu a
drobným problémom sa v nedeľu
usmievali okrem organizátorov aj
potvrdený víťaz z minuloročných
pretekov NO Drol so psovodom
Mlynkom, druhá Rotvajlerka
Nella, jej psovod Géci M. a tretia
NO Aiša s Paluškom. K zdarnému
priebehu okrem samotných
súťažiacich a usporiadateľov
prispeli aj hlavný rozhodca Beták
Peter z Vrábeľ a figurant Roman
Štrbík z Gbeliec.

O pekné ceny pre všetkých
súťažiacich sa postarali početní
sponzori. Zápolenie okrem členov

KK sledovali nepočetní domáci aj
„cezpoľní“ diváci, ktorí športov-
cov výdatne povzbudzovali a
odmeňovali potleskom za mimori-
adne výkony. Osobitne chceme
spomenúť poslanca Ľ. Chládeka,
ktorý okrem pozorovania súťaže
prejavil aj veľký záujem o činnosť
a problémy klubu a svojimi
radami sa snažil dopomôcť k
vyriešeniu našich aktuálnych
starostí.

Veríme, že MKK Hron Želie-
zovce budú v budúcnosti nasledo-
vať aj iné kluby a poctia nás tiež
svojou návštevou a tým prispejú k
ešte väčšej konkurencii na tomto
úspešnom podujatí.

Za výbor
Géci, Ondrejková a Paluška

Športová škola roka – ZŠ Robotnícka
Súčasťou školského rozvrhu

býva okrem odborných predme-
tov aj telesná výchova. A práve
športu sa niektorí žiaci venujú aj
mimo času strávenom v areáli
svojich škôl. Predovšetkým
vďaka pohybu získavajú
potrebnú energiu a elán, ktoré
zúročujú nie len pri štúdiu, ale aj
pri bežných denných aktivitách.
Príjemným býva šport či pohyb,
keď sa zároveň stane aj koníč-
kom. Žiaci základných škôl zo
Zlatých Moraviec a okolitých
dedín sa pravidelne zúčastňujú
rôznych športových aktivít v
rámci ktorých sa v daných disci-
plínach udeľujú body. V tohto-
ročnom vyhodnocovaní
športovej školy roka usporiada-

teľom športových súťaží Centra
voľného času, sa hodnotilo
viacero základných škôl v
mnohých disciplínach ako sú
napr.: cezpoľný beh, šach,
basketbal, stolný tenis, volejbal,
str. hockey, futbal, bedminton,
strelecká liga, vybíjaná, či
atletika. V daných disciplínach
boli zvlášť udeľované body pre
dievčenské a chlapčenské tímy,
po prípade na staršie a mladšie
dievčenské, chlapčenské. Po
sčítaní bodov za jednotlivé disci-
plíny sa odkryli výsledky
športových aktivít základných
škôl pre školský rok 2010-2011,
ktoré sú nasledovné:

1. Robotnícka 124 bodov, 2.
Mojmírova 117 bodov, 3. Topoľ-

čianky 100 bodov, 4. Žitavany
78 bodov, 5. Pribinova 66
bodov, 6. GJK 43 bodov,7.-8.
Sľažany 39 bodov, 7.-8. Červený
Hrádok 39 bodov, 9. Obyce 32
bodov, 10. Sv. D. Bosca 29
bodov, 11. J. Kostoľany 28
bodov, 12. ZŠ RDD 17 bodov,
13.-14. Tekovské Nemce 16
bodov, 13.-14. Beladice 16
bodov, 15. ZŠ Tesárske Mlyňany
14 bodov, 16. ZŠ Volkovce 2
body, 17. ZŠ Skýcov 0 bodov

Deťom želáme veľa úspechov
nie len pri študovaní, ale aj v
športovej oblasti. Nech sa im
šport stane zábavou vďaka,
ktorej získajú aj mnoho nových
priateľov.

-mp-
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