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19°°hod. - hotel ViOn. Do tanca
hrá skupina Eminent, predtan-
covanie -  Akadémia tanca
Nitra, hosť programu - Eva
Pavlíková, ohňová show, ilúzie,
kúzla, čary, tombola a zaručená
zábava. Vstupné 35 €, predpre-
daj vstupeniek v MsKS - tel.:
037/642 6422
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D o  N i t r y  u ž  p o  n o v e j  c e s t e

M e s t s k á  p o l í c i a  u p o z o r ň u j e

Deň 28. október sa do historic-
kého kalendára zapíše mesto Zlaté
Moravce v súvislosti s dokonče-
ním jednej časti PPP projektu,
obrovskej investičnej akcie
„PR1BINA“ - novej vybudovanej
modernej komunikácie, časti Nitra
– Tekovské Nemce. Úsek meria
celkovo 51,5 km a v tento deň sa
otvorila jeho prvá časť – 46 km.

Slávnostného ceremoniálu sa
zúčastnili ministri a poslanci
Národnej rady SR, veľvyslanec
Francúzskej republiky na Sloven-
sku, zástupcovia a predstavitelia
samospráv Nitrianskeho kraja,
riaditelia a zástupcovia firiem,
ktorí sa na projekte spolupodieľali.

Generálny riaditeľ a člen
predstavenstva česko – slovenskej
firmy Eurovia (zhotoviteľ stavby)

Marián Borovka informoval o
zaujímavých číslach, ktoré sú
okrem iného aj výsledkom,
neustále od započatia výstavby
cesty R1, spochybňovaného pláno-
vaného času. R1 je najdlhšia,
najrýchlejšie vybudovaná, ale aj
najdrahšia cesta, aká bola na
Slovensku doteraz tak rýchlo
postavená. Stála 800 miliónov Eur.

Za týchto rekordných 26 mesia-
cov sa premiestnilo 4,5 milióna m³
zemných prác, preložilo sa 275
inžinierskych sietí, mosty spotre-
bovali 300 000 m³ betónu,
vysadilo sa 275 000 nových
kríkov a stromov, pracovalo tu
zhruba 3 000 ľudí a 850 strojov a
zariadení.

Po celý čas padali z úst všetkých
predstaviteľov zainteresovaných

strán slová vďaky tým, ktorí sa o
tento veľkolepý projekt zaslúžili.

Pozitívna je do veľkej miery
skutočnosť v súvislosti so spomí-
nanou „cestou smrti (úsek Nitra –
Zlaté Moravce)“, ktorá sa otvore-
ním novej cesty značne o dopravu
odľahčí a tým bude z dopravných
nehôd už len ubúdať.

Aj táto príležitosť prispela
znovu k zblíženiu dvoch národ-
ností (Čechov a Slovákov), a
nemalou mierou tak obohatila
historické dedičtvo, ktoré sa
zapíše do česko -slovenských
dejín ako spoločné dielo dvoch
bratských národov.

Do veľkej miery sa týmto projek-
tom prispelo nielen k sociálnemu a
ekonomickému rozvoju tohto
regiónu, ale ako sa vyjadril 1.

podpredseda vlády a minister
dopravy pôšt a telekomunikácií Ján
Figeľ, aj k hlbšiemu zmyslu,
pretože toto dielo spája ľudí.

Občanov mesta Zlaté Moravce
určite poteší informácia, že ak sa
rozhodnú dopraviť do Nitry po
novej ceste R1, ušetria takmer
polovicu z pôvodného času.

V prípade pomoci a získania
informácií, kontaktujte bezplatnú
tiesňovú linku Strediska správy a
údržby rýchlostnej cesty v Selenci
– 0800333333, alebo navštívte
webovú stránku
www.pr1bina.sk/sk/prevadzka/o
-nas/stredisko-udrzby-selenec ,
na ktorej zistíte aktuálnu
dopravnú situáciu na ceste,
prípadne informácie o počasí.

Ľ. Rosinská

.. všetkých usporiadateľov
verejných kultúrnych podujatí na
dodržiavanie Zákona č. 96/ 1991 Zb.
SNR, ktorý ukladá písomnú povin-
nosť oznámiť zámer usporiadať
podujatie Mestu Zlaté Moravce, ak
sa má konať na jeho území, a to
najneskôr 7 dní vopred. V zdôvodne-
nom prípade je možné toto oznáme-
nie prijať aj v kratšej lehote.
Usporiadatelia, pre ktorých uspora-
dúvanie podujatí vyplýva z ich
predmetu činnosti alebo podnikania
povoleného podľa osobitných

predpisov, sa majú možnosť s
Mestom dohodnúť na obojstranne
výhodnejšom spôsobe oznamovania.

Potrebné je uviesť označenie a
adresu usporiadateľa, názov a
obsahové zameranie akcie, miesto a
čas jej konania.

Mesto môže podujatie zakázať na
mieste, kde by jeho účastníkom
hrozilo závažné nebezpečenstvo
pre ich zdravie, alebo kde by
konanie podujatia obmedzovalo
verejnú dopravu a zásobovanie
obyvateľov.

Za vytvorenie vhodných podmie-
nok, za zachovanie poriadku počas
priebehu,  dodržiavanie príslušných
autorskoprávnych, daňových,
zdravotno-hygienických, požiar-
nych, bezpečnostných a iných
právnych predpisov a za umožnenie
výkonu dozoru na to oprávneným
orgánom, zodpovedá usporiadateľ.

Mesto je oprávnené dozerať, či sa
podujatie koná v súlade s oznáme-
ním.

Pozor na parkovanie najmä
počas bohoslužieb!

Mestská polícia na základe
svojich zistení a sťažností občanov
znovu upozorňuje na nevhodné
parkovanie a vyzýva na dodržiava-
nie ustanovenia § 25 odst. 1 písm.
d) Zákona č. 8/ 2009 Z.z., ktorý
hovorí: „Vodič nesmie zastaviť a
stáť na križovatke a vo vzdialenosti
kratšej ako 5 m pred a za jej hrani-
cou, pričom tento zákaz neplatí v
meste na križovatke tvaru – T na
náprotivej strane vyúsťujúcej
cesty“.

Ľ. Rosinská

MESTSKÁ POLÍCIA 159 - MESTSKÁ POLÍCIA 159 - MESTSKÁ POLÍCIA 159 - MESTSKÁ POLÍCIA 159 - MESTSKÁ POLÍCIA 159 - MESTSKÁ POLÍCIA 159
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Pán primátor, z dobre infor-
movaného zdroja sme dostali
informáciu,  že ste 7. novembra
podali na polícii trestné
oznámenie?!

"Áno máte pravdu, podal som
ráno trestné oznámenie."

Môžete to bližšie špecifiko-
vať?

"Nakoľko je prípad v štádiu
vyšetrovania, tak sa k nemu
nebudem konkrétne vyjadrovať.
Ale chcem povedať len toľko .. ako
som spomenul už neraz.
Rozhodne sa nedám zastrašovať a
pokiaľ tu budem ja primátorom,
tak tu bude platiť zákon.“

Pán primátor, je nejaký súvis
medzi Vašim trestným oznáme-
ním a odvolaním pána Kéryho z
postu riaditeľa športovísk?

"Bez komentára."
Pán primátor,  je pravda, že

boli za asistencie Mestskej
polície zaistené počítače v
priestoroch, v ktorých Marián
Kéry sedel?

"Áno, je to pravda. Zaistili sa
potrebné veci, aby nemohlo prísť
k  následne možným manipulá-
ciám a pozmeňovaniu údajov."

Môžete byť konkrétnejší?
"Momentálne sa informácie

preverujú a kompletizujú, a keď
budú známe výsledky, tak ich
zverejníme."

Nebudete mať problém tieto
informácie zverejniť, aj keby
boli takpovediac chúlostivé?

"Čo je chúlostivé na zverejňo-
vaní informácii podstatných pre
občanov?"

No nie v každom meste býva
takýto postoj pravidlom .. ?!

"Vy novinári dobre viete, že
odkedy som vo funkcii, tak robím
všetko preto, aby občania mali čo

najviac informácii o tom ako sa
nakladá so zverenými prostried-
kami."
Ďakujeme za rozhovor!

-r-

N a  s l o v í č k o ,  p á n  p r i m á t o r

M E S T S K Ý P A R L A M E N T

N o v é  p a r k o v a c i e  m i e s t a

Mgr. Milan Galaba
- sa narodil 17. februára 1964 v

Zlatých Moravciach.Je ženatý, má dve
dcéry Luciu a Martinu.

Po ukončení štúdia na FTVŠ UK v
Bratislave v roku 1988, pracoval rok
ako učiteľ na ZŠ v Topoľčiankach a
následne na to takmer 9 rokov na SOU
– poľnohospodárskom v Zlatých
Moravciach. Od roku 1997 pôsobil ako
metodik Okresného úradu na odbore
školstva a v roku 2000 bol inšpekto-
rom Štátnej školskej inšpekcie – Brati-
slava. Dnes je už jedenásty rok
okresným riaditeľom obchodného
zastúpenia Prvej stavebnej sporiteľne
pre Zlaté Moravce a Levice.

Funkciu poslanca Mestského zastu-
piteľstva vykonáva druhé volebné
obdobie ( predtým bol poslancom v
rokoch 2002 - 2006).

Medzi najväčšie záľuby M. Galabu
patrí šport a cestovanie.

Ako sám vraví: „Šport, najmä futbal
je mojim celoživotným putom. V
mladosti som ho aktívne hrával,
neskôr som presedlal na trénerskú
dráhu a  v súčasnosti som aktívny na
funkcionárskom poli v FC ViOn Zlaté
Moravce.“

Z pozície športového riaditeľa klubu
zodpovedá predovšetkým za komuni-
káciu s hráčmi ako aj s trénermi futba-
lového klubu - ViOn, s manažérmi a
trénermi iných klubov, dohliada na
styk s médiami, reklamnými
partnermi a rovnako je zodpovedný aj
za komunikáciu so Slovenským futba-
lovým zväzom a Úniou ligových
klubov.

Ľ.Rosinská

Niet sa čomu čudovať, že sa
niekto sťažuje, keď nemá kam v
tomto meste svoje vozidlo zaparko-
vať. Nespokojných vodičov a majite-
ľov áut len pribúda. Hoci je problém
s parkovaním dlhodobejšieho
charakteru, do pohybu sa začali veci
dávať až teraz, s príchodom nového
vedenia. Na návrhy Emila Hudáka,
referenta dopravy MsÚ, je už v
súčasnosti vyčlenených na 174
nových parkovacích miest, 2576 m²
plochy.

Celý proces je omnoho zdĺhavejší,
než sa zdá. Kým príde k jeho reali-
zácii, je potrebné vypracovať
projektové dokumentácie, musí
prejsť komisiou dopravy, mestským
zastupiteľstvom, medzitým je
potrebné vyčleniť finančné pro-
striedky z mestského rozpočtu a

najdôležitejšie je konečné vyjadre-
nie a rozhodnutie Okresného
Dopravného Inšpektorátu v Nitre.

Podľa dnes už existujúceho
grafického obrazového a popisného
návrhu umiestnenia nových parko-
vacích miest v meste Zlaté Moravce
a v jeho mestských častiach, stojí za
zmienku zopár z nich:
►Sládkovičova ulica - 16 parkova-

cích miest so šikmým státím
►Pribinova ulica - 30 parkovacích

miest so šikmým státím
►Mojmírova ulica 7-11 - pravá

strana komunikácie – 7 parkova-
cích miest s pozdĺžnym státím,
ľavá strana komunikácie – 28
parkovacích miest so šikmým
státím

►Školská ulica - 28 parkovacích
miest s kolmým státím

►Ulica Obrancov mieru - 23
parkovacích miest s kolmým
státím

►Ulica Martina Benku - 42 parko-
vacích miest s kolmým státím

Ľ.Rosinská

� primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc.

� poslanec MZ Zlaté Moravce Mgr. Milan Galaba

� Pribinova ulica, Zl. Moravce
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Zvýšené prenájmy za mestské bytyZvýšené prenájmy za mestské byty

Tichá spomienka na tých, ktorých nám už nik nevráti

Od septembra 2011 sa mení
výška nájomného mestských
bytov v bytových domoch na
uliciach Kalinčiakova, Rovňanova
a Tekovská v Zlatých Moravciach.

Z väčšej časti o tom rozhodlo
Mestské zastupiteľstvo, keď na
svojom 6. zasadnutí tohto roku,
zrušilo uznesenie o nezvyšovaní
nájmu zo 6. marca 2003. Aj
napriek platnej legislatíve,
pravidlám, zákonom a okolnos-
tiam, nájomcovia mestských
bytov na ulici Kalinčiakova č.
6/8/10 a Rovňanova č. 1,3,5 boli

zvýhodnení a minimálne posled-
ných 9 rokov platili po celú dobu
rovnaké nemenné nájomné.

Na základe záverečného
ustanovenia Komisie zdravotníc-
tva, sociálnej a bytovej politiky zo

dňa 28. 7. 2011, mestský podnik
Službyt upravil výšku prenájmov
mestských bytov v navrhnutej
výške príslušnou komisiou k 1.
septembru 2011 nasledovne:

- v bytoch na  ul. Kalinčiakovej

č. 6, 8, 10 z 19,96 € na maximálnu
cenu cca 48,02 €

- v bytoch na Rovňanovej ulici
č. 1, 3, 5 je navýšenie o ½ rozdielu
maximálnej ceny a súčasného
nájomného, t.j. nájomné za 1-
izbový byt  na cca 34,85 €, za 2-
izbový menší na cca 42,52 €, za
2-izbový väčší na cca 45,29 €

- v bytoch na Tekovskej ul. č.
49-55 na 3% z obstarávacej ceny
podľa Výnosu MV a RR č. V –
1/2003

Ľ. Rosinská

„Dal si mi nádej a
dôvod žiť,

opustil si ma a nestihol
poučiť

ako mám bez teba
ďalej prežiť..“

Pri plamienkoch sviečky sme si
spomenuli na tých, ktorí už nie sú
medzi nami.

Sú to dni, ktoré pripomínajú, že
niekde mimo nášho domova
odpočíva ktosi, koho sme mali
radi. A hoci už necítime jeho
dotyky, bozky a nepočúvame
slová, ktoré zneli z jeho úst, stále
ho ešte radi máme. Možno je to
niekto, kto nás učil chodiť, rozprá-

vať, prosiť, ďakovať. Možno ten,
kto nás učil milovať. Nech už je to
ktokoľvek, určite zostane navždy
v našich srdciach.

Dni, v ktorých slávime pamiatku
zosnulých, nás podobne ako
Vianoce donútia zamyslieť sa
hlbšie nad našou existenciou a
prehodnotiť svoje priority. Možno
je všetko tak ako má byť a nič sa
nedeje náhodou. Ale ak nejaký
osud existuje, či v neho veríme
alebo nie, všetkým zostáva jedno
jediné. Naučiť sa od života prijí-
mať všetko čo nadelí, dobré aj to
zlé. Taký už raz ten život je. Je
ťažké zmieriť sa s bolesťou,

zradou a stratou blízkeho človeka.
Nik nám však nevezme naše
spomienky, ktoré si ukladáme do
pamäti. Každým okamihom a
každým ďalším dňom sú potla-
čené tými poslednými. Preto je
najlepším lekárom čas. Vraví sa, že
aj keď ranu dostaneme, je
potrebné otriasť sa, keď nám
niečo vyrazí dych, treba sa znovu
zhlboka nadýchnuť. A keď nás
život zrazí na kolená, musíme
vstať, pretože nik iný to za nás
neurobí.

Život je ako rozprávka, v ktorej
je dobro aj zlo, láska, aj sklamanie.
Niekedy nemáme tú moc ovplyv-

niť mnoho vecí, ale na to, aby sme
prežiť dokázali, je dôležité veriť.
Tak ako keď dieťa verí v
rozprávky, tak ako ten, kto miluje
a verí v lásku. Pretože s láskou v
srdci sa tie rozprávky plnia oveľa
ľahšie.

Život je nevyspytateľný a väčši-
nou sa na to zabúda. V každej
sekunde ďakujme za to, že naši
blízki, na ktorých nám záleží, sú
teraz s nami. Vážme si každú
spoločne prežitú chvíľku, pretože
už zajtra nemusí byť.

Ľ. Rosinská

Vianočné trhy
na nádvorí

Župného
domu

14. decembra
2011

� Kalinčiakova ul. � Tekovská ul.� Bytový dom na Rovňanovej ulici - DOS
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Z l a t ý  v e n i e c  -  C a r m i n a  V o c u m

Spev sa pokladá za umenie a
naozaj na tom bude veľký kus
pravdy. Tým vyvoleným, ktorí
dokážu potešiť ľudí svojím
spevom sa právom hovorí, že sú
vlastníkmi veľkého zlatého
pokladu, ktorý majú schovaný vo
svojom hrdle. 

Ľudia, ktorí milujú vážnu hudbu
a zborový spev čiže viachlasovú
hudbu, sa postupne stretli,
spoznávali, až sa vyformovala
terajšia zostava zmiešaného
speváckeho zboru Carmina
Vocum. Tento funguje pod zášti-
tou ZUŠ v Zlatých Moravciach. Ich
zdokonaľovanie a stále skúšky sa
odrážajú aj na ich úspechoch. Tým
posledným bola výhra hlavnej
ceny „Zlatého Venca“, ktorú
získali 16. októbra v Topoľča-
noch na 7. ročníku súťažnej
prehliadky chrámových spevác-
kych zborov Nitrianskeho
kraja.

Okrem tohto významného
úspechu koncertujú v širokom
okolí, ich spev si mohli vypočuť
tiež na českej pôde a to konkrétne
v Brne, kde uskutočnili vystúpenia
aj v rámci známej akcie „Noc
Kostelů“.

História zboru je naozaj bohatá,
ale jeho vznik sa dá zlúčiť so

speváckym zborom Calexanka,
ktorý bol založený v roku 1972 a
spadal pod vedenie Anny Dvončo-
vej.

Od roku 1995 bola zbormajster-
kou Mgr. Porubská – učiteľka ZUŠ.
Za jej pôsobenia prešiel zbor
mnohými zmenami. V roku 2001
sa premenoval na Vox Femine
(hlas žien). No v priebehu krátkej
doby sa k zboru pridali muži a ten
sa stal vďaka tenorom a basom
zmiešaným. Spolu s nástupom
mužských členov zboru sa časom
zmenil aj ich názov na Carmina
Vocum pod ktorým figurujú až do

súčasnosti. Zlomovým bol rok
2004 v ktorom zbor prebrala
klaviristka Anna Jonisová a o dva
roky neskôr sólistka zboru Mgr.
Lucia Komárová.

Súčasná dirigentka Mgr.
Zuzana Molnárová, ktorá je
zároveň hlasovou pedagogič-
kou v ZUŠ J. Kráľa v Zlatých
Moravciach prevzala vedenie v
roku 2010.

Dnes tvorí zbor 20 členov, z
ktorých každý je zároveň žiakom
ZUŠ. Ich pravidelným miestom
stretávania a skúšania je budova
ZUŠ a to každý piatok v triede

Mgr. Molnárovej. Zloženie zboru
je pestré už len vďaka miestu
bydliska jeho členov a tak si tu
zastúpenie našli okrem Zlatých
Moraviec aj dediny ako Skýcov,
Hostie, Obyce, Jedľové Kostoľany,
Velčice, Čierne Kľačany, Sľažany,
Volkovce. Je potrebné podotknúť,
že medzi členmi zboru sa vytvorili
aj silné priateľské putá, dokážu si
nezištne pomáhať nie len ako
kolegovia, ale predovšetkým ako
dobrí priatelia aj mimo času, ktorý
spoločne trávia na skúškach . 

Carmina Vocum sa venuje
rôznym žánrom vokálneho viac-
hlasu, pričom sa zameriavajú na
zmiešaný štvorhlas – sopran, alt,
tenor a bas. Ich špecifikom sú
vstupy renesančných kvartet,
ktoré sú vsúvané do koncertného
programu. A práve v súvislosti s
koncertmi vás na svoje vystúpenia
srdečne pozývajú.

My im držíme palce a zároveň
veríme, že ich ďalšie úspechy
nenechajú na seba dlho čakať a
názov ich zboru Carina Vocum sa
stane čím ďalej tým viac skloňo-
vaným v súvislosti s profesionál-
nymi, úspešnými a ľuďmi
vyhľadávanými zborovými vystú-
peniami.

M. Petrovičová

� Carmina Vocum v kostole sv. Michala Archaniela� členovia zboru Carmina vocum v "civile"

� Zuzana Molnárová � 1. cena - Zlatý veniec
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6
Obchodná akadémia Zlaté Moravce

O d b o r n á  e x k u r z i a  z  b i o l ó g i e

1. História školy: Obchodná
akadémia sídli na Bernolákovej
ulici č. 26 v Zlatých Moravciach.
Vznikla v školskom roku
1994/1995. Aj keď je pomerne
mladou školou, nadviazala na
dlhoročné tradície bývalej Stred-
nej poľnohospodárskej školy. Po
svojom vzniku  nastúpila cestu
obsahovej a formálnej reštruktu-
ralizácie výchovno-vzdelávacej
činnosti. Jej hlavným poslaním je
umožniť žiakom získať úplné
stredné odborné vzdelanie
ukončené maturitnou skúškou a
pripraviť žiakov na zodpovedný
osobný, občiansky a pracovný
život v súčasnej spoločnosti.

2. Materiálno-technické
vybavenie školy – školu tvoria
učebne informatiky, techniky
administratívy, cvičnej firmy,
biológie a ekológie, slovenského
jazyka a literatúry a jazykové
laboratóriá. 

3. Základné údaje o štúdiu -
štúdium je 4-ročné denné,
ukončené maturitnou skúškou.
Organizácia výučby prebieha v
rámci všeobecno-vzdelávacích a
odborných predmetov. Profil
absolventa dotvára aj štúdium
voliteľných predmetov. Súčasťou

praktickej prípravy žiakov je
súvislá prax v 3. a 4. ročníku a
účelové kurzy a cvičenia.

Absolvent obchodnej akadémie
sa uplatní v skupine povolaní
zameraných na výkon ekonomic-
kých, obchodno-podnikateľských
a administratívnych činností. Po
získaní maturitného vysvedčenia
je pripravený tak, aby mohol
nastúpiť na štúdium na vysokej
škole.

4. Aktivity školy: Súčasťou
života našej školy je podporovať
záujmové aktivity našich žiakov a
rozvíjať ich talent v mimoškolskej
činnosti v krúžkoch rôzneho
zamerania. Každoročne sa naši
žiaci zúčastňujú súťaží a
olympiád. Celý školský rok žije
škola aj v atmosfére športových
podujatí. Súčasťou výučby odbor-
ných predmetov sú exkurzie do
výrobných podnikov a podnika-
teľských subjektov, do bánk a
iných finančných inštitúcií. Spolo-
čenský a kultúrny život obohacujú
podujatia ako prijímanie prvákov
do obchodnej akadémie, návštevy
divadelných predstavení a
výchovných koncertov, Dni
otvorených dverí, stavanie mája. K
aktivitám, ktoré sú určené

predovšetkým žiakom, môžeme
zaradiť aj besedy a pracovné
stretnutia. Naši žiaci sa pravidelne
stávajú dobrovoľnými darcami
krvi v rámci Študentskej a Valen-
tínskej kvapky krvi. Tento rok
máme po prvýkrát možnosť
zapojiť sa do projektu „Adoptuj si
spolužiaka/spolužiačku“ , ktorý je
súčasťou  programu „Škola
namiesto ulice“.

5. Dlhodobé projekty a
medzinárodná spolupráca -
prínosom pre našu školu je spolu-
práca so zahraničnými školami a
práca na medzinárodných projek-
toch Comenius . Naši žiaci spolu s
učiteľmi jazykov absolvovali
projektové stretnutia vo Švédsku,
Fínsku, Nemecku, Holandsku a
Slovinsku. Každoročne sa
uskutočňuje pobyt našich žiakov v
Anglicku. Dvojtýždennú zahra-
ničnú prax majú naši žiaci
možnosť absolvovať formou
výmenných pobytov v nemeckých
mestách Kiel a Flensburg .Viackrát
sa nám podarilo zorganizovať
výmenný pobyt našich a slovin-
ských žiakov v Ľjubľjane.

6. Spolupráca so sociálnymi
partnermi - obchodná akadémia
je otvoreným systémom.

Efektívne spolupracujeme s
rodičovskou radou, radou školy,
verejnými a štátnymi  inštitú-
ciami. Sme v kontakte s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny, s
finančnými inštitúciami, daňovým
úradom, štátnymi a verejnými
inštitúciami mesta, ako podnika-
teľskými subjektmi.

Hoci sme v úvode naznačili, že
sme mladou školou, uvedené
informácie sú dôkazom toho, že
máme svoje miesto v systéme škôl
s ekonomickým zameraním. Naši
žiaci a absolventi sú odborne
pripravení tak, aby im boli
otvorené dvere aj na európsky trh
práce.

Budeme radi, ak sa rozhodnete
pre štúdium na Obchodnej akadé-
mii v Zlatých Moravciach a sami sa
prídete presvedčiť, že naša škola
nežije len učením, ale aj
množstvom mimo vyučovacích
aktivít. Bližšie informácie o škole
nájdete na našej webovej stránke
www.oazm.edupage.sk.  V
prípade osobného záujmu nás
kontaktujte nielen počas Dní
otvorených dverí, ale aj mimo nich
na tel. č. 037/6421904.

J. Pacherová
A. Kadlecová

Dňa 21. októbra 2011 sa žiaci
piateho ročníka Základnej školy
na Mojmírovej ulici v Zlatých
Moravciach zúčastnili netradič-
ného vyučovania biológie. Cieľom
odbornej exkurzie bola návšteva
lesného ekosystému a zubrej
zvernice. Počas dňa sa žiakom
venovali lesní pedagógovia.
Hravou formou im priblížili život
zvierat v lese, znečisťovanie
prírody i nebezpečenstvo, ktoré
hrozí lesnej zveri od nedisciplino-
vaných vodičov. Žiaci sa následne
prešli po Lesníckom náučnom
chodníku Zubria zvernica, kde sa
oboznámili s históriou, súčasnos-
ťou a dôležitosťou chovu najväč-
šieho európskeho cicavca – zubra
európskeho, ktorý sa vo voľnej

prírode už takmer nevyskytuje.
Najzaujímavejšou časťou exkurzie
určite bolo sledovanie kŕmenia
zubrov a ich života v stáde.
Všetkých ohromil najmä ich
mohutný vzrast, ktorý vzbudzoval
rešpekt. Výstupom z exkurzie bolo
vypracovanie projektu, ktorí si
žiaci sami obhájili, čím sme
podporili rozvíjanie rôznych
zručností – vyhľadávanie infor-
mácií, zaznamenávanie dôleži-
tého, kreslenie, estetické cítenie,
ale aj sebadôveru, či vystupovanie
pred spolužiakmi.Za spoluprácu
na vydarenej akcii patrí vďaka
Lesom Slovenskej republiky, š. p.
Banská Bystrica, odštepný závod
Topoľčianky. 

Veronika Trungelová
� žiaci "Mojmírky" na exkurzii
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Pomaturitné stretnutie po 55 rokochPomaturitné stretnutie po 55 rokoch

J u n i o r k a  n a  n á v š t e v e
u  s e n i o r o v  d i a b e t i k o v

Jeseň života prežívajú 72 – 73 –
roční seniori, ale ich spomienky
pri stretnutiach ožívajú tým
najkrajším, čo prežili v mladosti a
najmä sú to zážitky, ktoré prežili
spolu v škole. Každý z nás prežíva
svoj osud, prechádza chvíľami
šťastia a pohody, ale aj smútku,
choroby a bohužiaľ často aj tragé-
dií.

Takto po 55 rokoch od maturity
v roku 1956 sa stretli bývalí absol-
venti vtedy Jedenásťročnej stred-
nej školy v Zlatých Moravciach. V
rámci reorganizácie školstva v
roku 1953 bolo bývalé gymná-
zium takto premenované, neskor-
šie na Strednú
všeobecnovzdelávaciu školu a od
roku 1972 na Gymnázium Janka
Kráľa. Vyučujúci stredoškolskí

profesori zostávali tí istí, len
názov školy sa menil.

Z našich profesorov žije Mária
Repková a Ján Bittner, ktorý sa
zúčastnil aj na našom stretnutí.

Triedna profesorka M. Repková
bola v tom období na liečení. Na
stretnutie sme už nemohli prísť
všetci, niektorí pre chorobu, či pre
zdravotný stav a mnohí už

zomreli. Spomenuli sme si na nich,
ako aj na zomrelých profesorov na
cintoríne v Zlatých Moravciach.
Budova školy sa nezmenila ani po
55 rokoch, len sú tam noví
študenti a noví profesori.

Aj my sme sa rozišli po svete
ako univerzitní profesori, docenti,
učitelia na všetkých stupňoch
škôl, či v iných profesiách. Spolu-
žiak prišiel z Nemecka, spoluži-
ačky z Prahy, z Plzne, mnohí žijú v
Bratislave a inde na Slovensku.
Najviac nás ale žije v Zlatých
Moravciach a v okolitých obciach,
samozrejme dnes už všetci na
dôchodku. Napriek veku bolo to
milé stretnutie, na ktoré budeme
dlho spomínať.

PaedDr. Ondrej Valach
foto: Pavol Čepček 

Dňa 19.10.2011 o 16:00 hod. som sa
na pozvanie predsedníčky regionál-
neho zväzu diabetikov, Anny Gubovej,
zúčastnila zaujímavej prednášky,
ktorá sa konala v klube dôchodcov, v
Zlatých Moravciach. Bola som milo
prekvapená vysokou účasťou a pohos-
tinstvom, s ktorým ma medzi sebou
privítali. Prednášajúcim bol Ing.
František Horvát, rodák zo Zlatých
Moraviec, pedagóg prednášajúci na
Slovenskej poľnohospodárskej univer-
zite v Nitre a zároveň vášnivý pesto-
vateľ zemiakov. Témou prednášky
bolo porovnávanie rôznych odrôd
zemiakov (topinambury, jakony, ľuľok
zemiakový) z hľadiska ich zloženia,
chuti a možnosti konzumovania aj pre
diabetikov. Táto téma ma veľmi
nadchla hlavne preto, že som sa dozve-
dela zaujímavé fakty o zdravom
stravovaní. Zaujímavou súčasťou

prednášky bola aj ochutnávka a
chuťové porovnávanie zemiakov, pri
ktorých si každý prišiel na svoje. Po
ukončení prednášky ma pani predsed-
níčka upozornila, aby som neodišla,
pretože o 17:00 hod. program pokra-
čoval zahájením posedenia ku dňu
úcty k starším. Súčasťou posedenia
bolo aj malé občerstvenie a hudobná
vložka ľudového súboru Babičky,
ktoré nám spestrili tento studený
jesenný večer a vyčarili nám všetkým
úsmev na tvári. Dámy dostali kvet a
hrnček ako malú pozornosť od
vedenia zväzu. Organizácia tohto
posedenia sa mi veľmi páčila, aj keď
ma trochu zamrzelo, že túto milú
besiedku si organizovali dôchodcovia
sami.

Autor: Lucia Pacalajová
študentka GJK

v Zl. Moravciach

90 rokov ochotníckeho divadla
v Topoľčiankach

V tomto roku uplynulo 90 rokov
od založenia ochotníckeho divadla
v Topoľčiankach. V nedeľu
23.10.2011 si toto jubileum pripo-
menul DS Topoľ spolu s občanmi v
Dome kultúry a služieb. Hneď po
príchode do DKS si mohli návštev-
níci prezrieť výstavku fotografií z
histórie ochotníckeho divadla v
Topoľčiankach, kroniku a zaspo-
mínať si na hry, ktoré pravidelne
ochotníci nacvičovali a zúčastňo-
vali sa s nimi na rôznych prehliad-
kach DS. Do DKS sa schádzali
pamätníci, mládež a všetci, ktorým
ochotnícke divadlo prirástlo k
srdcu. Program začal príhovorom
starostu J. Meska. Po ňom nasledo-
valo odovzdávanie pamätných
listov zaslúžilým ochotníkom a
režisérom. Krátkym vystúpením

pozdravil oslavu aj dievčenský
spevácky zbor a po ňom už nasle-
dovala premiéra dlho očakávaného
divadla P. Gejdoša Nový Richtár, v
ktorom účinkovali bývalí ochotníci
(A. Laktišová ,P.Čepček st, J. Kazík,
p. Kuruc, J. Benč, G.Orlík, T.
Škulová, ...) aj ďalší, ktorí ochot-
nícke divadlo v Topoľčiankach
udržujú aktívne aj v súčasnosti.

Počas 90.ročnej histórie Ochot-
níckeho divadla v Topoľčiankach
sa odohralo 205 premiér divadel-
ných hier, počet režisérov 25,
počet hercov 977 a počet repríz
703. Už tieto čísla ukazujú, že
topoľčianske ochotnícke divadlo
má za sebou veľmi úspešnú histó-
riu.

Text a foto
Pavol ČEPČEK  BEST FOTO

�� Anna Gubová, Ing. František HorvátAnna Gubová, Ing. František Horvát

TN 18 2011:TN 18 2011 10.11.2011 11:49 Stránka 7



Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov v Zlatých Moravciach
každoročne organizuje zájazd
predsedov MO JDS a ich partnerov
za zdravím a krásou Slovenska.
Tak tomu bolo aj 28. júla t.r., keď
sme autobusom plní elánu a
radosti odchádzali na výlet. Našou
prvou zastávkou boli Uherce, kde

sme si vo veľkosklade nakúpili
sladkosti pre seba a svojich
potomkov. Odtiaľ viedla cesta do
Bojníc na kúpalisko, tu sme
omladili svoje telo a svieži pokra-
čovali ďalej. Bojnice doposiaľ boli
stálym osviežením, ale aj spozná-
vanie kultúrnych pamiatok

meníme každoročne - Rajecká
Lesná, Čičmany, Žilina, Kremnica,
Nová Baňa a pod. Tohto roku to
bola Stará Bystrica, slovenský
orloj so svetovou raritou: ukazuje
pravý slnečný čas. Hlavná doska
astrolábu je delená zlatými lemov-
kami, ktoré označujú rovník,
obratník Raka, obratník

Kozorožca a tzv. miestny polud-
ník, teda úsečku priamky, ktorá
ukazuje, kedy je Slnko najvyššie
na oblohe práve nad Starou
Bystricou.

Orloj v Starej Bystrici, ako
jediný z jestvujúcich orlojov na
svete ukazuje tzv. pravý slnečný

čas. Je pýchou kysuckej obce Stará
Bystrica, dookola chodia apoštoli
a vo výklenkoch je šesť plastík
slovenských dejateľov. Kompozí-
cia predstavuje sediacu Madonu,
Sedembolestnú P. Máriu a celá
konštrukcia stojí vďaka osemde-
siatim dreveným ramenám.

Srdcom orloja je ciferník s

astronomickými údajmi. Ten je
pýchou celého orloja.

Vo vežičke sú umiestnené dva
zvony. Jeden – svätý Juraj, odbíja
čas, druhý – Riečnicka Madona,
vytvára kulisu promenády sloven-
ských apoštolov. Tých je v orloji
sedem, ktorých z dreva vytesal

rezbár Peter Kunik. Vo výklen-
koch tohto jedinečného diela je
šesť bronzových plastík, knieža
Pribina, kráľ Svätopluk, Anton
Bernolák, Ľudovít Štúr, Milan
Rastislav Štefánik a Andrej Hlinka.
Orloj je súčasťou zrekonštruova-
ného Rinku sv. Michala archanjela
v Starej Bystrici. Areál dopĺňa
zbojnícka bašta, Zbojnícky kameň,
ZŠ, kostol a miestny úrad.
Nezabudnuteľný a krásny zážitok,
ktorý by mal poznať každý Slovák,
ale aj návštevníci z cudziny.

Krásou a oddychom, vodou
ozdravení pokračovali sme na
Kľak, kde sme sa zasýtili aj na tele.
Spevom, pagáčikmi a pramenistou
vodou sme odchádzali domov
pookriati na tele a na duši. Za tieto
krásne dojmy ďakujeme predse-
dovi OO JDS Ing. Petrovi Lisému,
ale aj našim sponzorom, ktorí nám
seniorom pomáhajú zrealizovať
tieto krásne dni.

Ďakujeme pánom Paluškovi,
Orovnickému, Eliášovi, Dobišovi,
Ondrejkovi a v neposlednej miere
aj šoférom, ktorí nás bezpečne
odvezú a dovezú do našich
domovov. Predseda poďakoval
všetkým zúčastneným za súdrž-
nosť a radostnú účasť na zájazde,
poprial seniorom veľa zdravia,
rodinnej pohody a ešte mnoho
krásnych zážitkov do budúcnosti.

Ing. Vlasta Lisá
OO JDS Zl. Moravce

8
V ý l e t  z a  z d r a v í m  a  k r á s o u

Zlatomoravecké múzeum má svoju Marišku
Zaujímavým exponátom v

Zlatomoraveckom múzeu je
ojedinelá hracia skrinka,
ktorá spadá pod obdobie
konca 18. storočia a
pochádza z Berlína od Huga
Henniga. Využívala sa ako
hrací automat, pričom otvor na
vhadzovanie mincí sa nachá-
dzal na jej bočnej strane. Až
postupom času bola prerobená
na ručné naťahovanie. Na
Slovensku je veľa takýchto
skriniek, ale táto je vzácna a
unikátna práve tým, že má 14
náhradných hracích platní,
ktoré sa dajú v hracej skrinke
obmieňať. Každá platňa má
vyťukanú inú originálnu
melódiu. Jedná sa prevažne o
Straussove valčíky. Za veľké
umenie sa pokladalo vyťuka-

nie týchto melódií do platne,
pričom bola nevyhnutná úplná
presnosť a precíznosť. Pokiaľ
by došlo k odchýlke jedného
milimetra hore, dolu tóny a
zvuky by boli úplne iné, čím by
sa zmaril konečný požadovaný
zvukový efekt. Dlhé roky bola
hracia skrinka umiestnená v
zájazdom hostinci (na nám. A.
Hlinku), kde si ľudia zvykli
prepriahať kone, alebo si
dopriať občerstvenie. Práve
počas doby čakania si tieto
chvíľky skracovali púšťaním
hracej skrinky, ktorú prezývali
Mariška. Do múzea sa dostala
v roku 1962 ako dar od Boženy
Zlinskej. Aj keď v 90 rokoch sa
ju snažili Zlinsky získať späť,
pravdou je, že čo sa daruje
múzeu späť sa nevracia a k

všetkému sa píše zápis do
darovacej knihy, ktorú založil
Dr. Rakovský. V darovacej
knihe je každý jeden exponát
zaevidovaný a zapísaný pod
svojím číslom vrátane skrinky.
Perličkou je, že keď sa táto
hracia skrinka rozozvučí v
krásnej melódii v rámci
ukážky pri prehliadke múzea,
predovšetkým tí najmenší
hľadajú a pátrajú po reproduk-
toroch a sú presvedčení že
hudba znie zo záznamu.
Zaujmú ich nielen príjemné
tóny ktoré vydáva, ale aj
samotné technické fungovanie
tohto unikátu. Každopádne
hudba je našim každodenným
sprievodcom vďaka ktorému
vieme relaxovať, či nabíjať sa
pozitívnou energiou a tento

exponát presviedča o tom, že
inak tomu nebolo ani v
minulosti. 

M.Petrovičová
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Ú c t a  k  s t a r š í m

Pripomíname si smutné obdobie 

Viaceré záujmové združenia v
našom meste si dôstojne uctili
spoluobčanov dôchodkového
veku. Túto zásadu dodržiavajú
zvlášť Výbory spoločenských
združení ako sú Jednota dôchod-
cov Slovenska, Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých, organizá-
cia diabetikov, zrakovo postihnu-
tých a iné. Zvlášť výrazne sa
prejavujú aktivity týchto funkcio-
nárov v mesiaci október, pretože
má trvalé prímenie „Mesiac úcty k
starším“ a neušiel ani pozornosti
Mestskému zastupiteľstvu, ktoré
tiež zorganizovalo verejné
zhromaždenie vekove pokroči-
lých, aby prijali pozdrav, úctu,
pochvalu a poďakovanie za celoži-
votnú prácu pre svoju rodinu a
celú spoločnosť. Radosť a
poďakovanie bolo vidieť na
tvárach účastníkov a bolo pozoro-
vať aj slzy či iné silné prejavy
emócií ako odvetu za prejav

vďaky a morálneho zadosťučine-
nia mladších voči starším – u
zdravotne postihnutých 70, 75, 80
a 85 ročných. Súčasná mladšia
generácia má morálny záväzok
úcty, ba aj pomoci v prípade
potreby voči starším nielen v
októbri – Mesiaci úcty, ale stále po

celý život. V našej organizácii
zdravotne postihnutých sme sa
dňa 19. Októbra t.r. postarali aj o
skromné počastovanie s prípit-
kom na pevné zdravie do
budúcich rokov a radostné preži-
tie v dobrom zdraví v kruhu
svojich najbližších a nás všetkých.

Ďakujeme im za celoživotné úsilie
aj za lásku ktorou nás obklopovali
v našich detských rokoch a
zahŕňajú nás až doteraz a aj
naďalej budú.

Mgr. Ľudovít Andor

Pred 485 rokmi sa udiala udalosť,
ktorá nadlho poznačila nielen našu
krajinu, ale celú strednú Európu.
Môžeme ju prirovnať k takým
katastrofám, ktoré ničili ľudské životy,
ako bola I. a II. svetová vojna.

„Turek“, Víťaz má vždy pravdu. Čas
ho chvíľu poslúcha, jemu náleží. Desí na
dne hladomorní, v mučiarňach a na
popraviskách, šíri hrôzu šibenicami pri
cestách i na návršiach. Podpaľuje
chrámy, plieni kláštory. Je ťažkým
údelom narodiť sa v čase, keď beztrest-
nosť siaha železnou rukou po hrdle
svätosti, keď choroby a hrôzy idú v
pätách ustavičnej vojny- Ján. Chryzos-
tom kardinál Korec 

Turecké vojská napadli južnú časť
uhorského kráľovstva už koncom 14.
storočia, ale až po nešťastnej bitke v
Moháči 29. augusta 1526 turecké
vojsko pod vedením sultána Sulej-
mana I. (1520 – 1566) na hlavu
porazilo uhorské vojská, ktoré viedol
uhorský kráľ Ľudovít Jagelovský
(1516-1526), ktorý tu zahynul. Do
tekovskej stolice postupne prenikali
turecké jednotky pod vedením smede-
revského bega Mehmeda Jahjapašao-
glu už od roku 1530. V týždni od 26. do
30. 9.1530 lúpežne prepadli a ničili
náš kraj. Spustošili okolie Levíc,
Svätého Beňadika (Hronský Beňadik),
Vrábeľ, Čifár a Moraviec. Mesto
Moravce vypálili a odvliekli 13 ľudí a
750 kusov dobytka, 22 ľudí sa udusilo
v obilných jamách, kde sa schovávali
pred tureckou hrozbou a tu ich Turci
vydusili dymom. Zhoreli všetky domy

včítane farského kostola. V r. 1573 sa
Turci znovu objavili v okolí Moraviec.
Vypálili Žikavu, Ladice, Rohožnicu,
Neverice, Chrášťany, Beladice a
Slažany. Bola to strašná doba, nik si
nebol istý životom a majetkom.
Dokumenty z roku 1564 uvádzajú, že
náš kraj musel odvádzať dane pašovi
do Budína. Kňažice sa uvádzajú ako
úplne vyľudnené. V Chyzerovciach
ostali len tri domy a v Moravciach,
ktoré sa uvádzajú ako oppidum
(mesto) ostalo len 14 domov. 

V latinsky písanej listine z r. 1559
píše vizitátor, že kostol v Zlatých
Moravciach bol znovu postavený, lebo
pred rokom 1559 bol Turkami
zničený. Pôvodne gotický kostol posta-
vili Forgáčovci.  

Pri študovaní dokumentov z vizitá-
cie v Primaciálnom archíve Ostrihome
sa mi podarilo zistiť jednu významnú
historickú skutočnosť, ktorá ozrej-
muje prečo mestský erb v Zlatých
Moravciach má vo svojom znaku
svätopeterské kľúče. Touto skutoč-
nosťou sa zaoberal Dr. Rakovský,
ktorý v publikácii Zlaté Moravce a
okolie, vydanej v. r. 1969, na strane 83
opisuje erb Zlatých Moraviec kľúče sú
svätopeterské (kostol však je vysvä-
tený svätému Michalovi). Nad kľúčmi
je polmesiac a šesťcípa hviezda ako
turecký znak. Na pečati je legenda
Sigillum civitatis Marot.  Tak isto i
novšia  publikácia Zlaté Moravce, z
roku 1998 to dôsledne nevysvetľuje.
Vizitácia vykonaná v roku 1561 z
obdobia úradovania Mikuláša Oláha

arcibiskupa metropolitu, uhorského
prímasa pápežského legáta a kance-
lára uhorského kráľovstva, vykonaná
v archidiakonáte Tekov: „V ten istý
deň (25. 3. ) som vizitoval kostol
zasvätený sv. Petrovi, pánom Moraviec
je Forgách (Forgáč) ďalej opisuje, čo
všetko sa v kostole a na fare nachádza.
Tu teda je jasný dôkaz toho, že farský
kostol v Zlatých Moravciach bol zo
začiatku zasvätený sv. Petrovi. Kostol
bol niekoľko krát vypálený a zničený
Turkami. Pri jeho obnove bolo
zmenené aj patrocínium kostola, ktorý
sa zasvätil sv. Michalovi archanjelovi.
Bolo to asi z vďaky za záchranu obyva-
teľstva tohto ťažko skúšaného kraja,
že mesto sa úplne nevyľudnilo, ale že
jeho obyvatelia našli vždy toľko síl,
aby ho z popola obnovili, lebo sv.
Michal archanjel je mocný ochranca
nad pekelnými mocnosťami a
pohanmi. Dôkazom toho je vizitácia z
roku 1647, kde sa už patrónom
chrámu uvádza sv. Michal archanjel.
Turecké výboje sa obnovili v roku
1631. V mája Turci vypálili Čierne
Kľačany, Chyzerovce, skadiaľ odvliekli
36 ľudí a všetok dobytok. Podmanili si
22 obcí, medzi nimi aj mestečko
Moravce, Chyzerovce, Kňažice,
Opatovce a Prílepy. Tekovská stolica
vtedy odsúhlasila, že podmanené obce
budú Turkom platiť dane. Uskutočnilo
sa to na župnom sneme v roku 1634,
ktorý vtedy zasadal v Topoľčiankach.
Moravce a Kňažice spravoval ostri-
homský beg Aga Omer. Napriek plate-
niu daní Turci nepoľavili v drancovaní

obcí. Pri ďalšom prepade vypálili
Moravce a uniesli jedno dieťa. V Kňaži-
ciach zhorelo 20 domov a v maštaliach
100 kusov dobytka, 28 ľudí sa zadusilo
v zemných krytoch a 80 ľudí odvliekli
do zajatia spolu s 350 kusmi dobytka.
Turecké nebezpečenstvo v našom
kraji sa zastavilo až v roku 1652 a to
vďaka kapitánovi novozámockej
pevnosti Adamovi Forgáčovi, ten 26. A
29. augusta 1652 v bitke pri Veľkých
Vozokanoch porazil vojská pašu
Mustafa. Turci mali 4300 vojakov,
Forgáš 1260 vojakov. Bitky sa zúčast-
nili aj občania 15 obcí nášho kraja.
Padlo tu 800 Turkov, medzi nimi aj
ostrihomský sandža Beg Ali, Beg Omer
a 17 ďalších vysokých tureckých
dôstojníkov, padlo aj 100 slovenských
vojakov a 4 príslušníci rodu Esterházy:
František, Tomáš, Gašpar a Ladislav.
Zlaté Moravce však ešte v roku 1663 a
1664 sú podmanené Turkami. 

Z dôvodu častého  tureckého pliene-
nia sa z tých dôb nezachovalo z nehnu-
teľných pamiatok, lebo mesto Turci
pravidelne vypaľovali. Preto tie
budovy, ktoré ostali v centre mesta,
ako dedičstvo po našich predkoch, by
sme si mali chrániť ako oko v hlave,
lebo pre nás moravčanov majú
nenahraditeľnú hodnotu (hoci mnohí
ich nazývajú starými barabizňami),
lebo mesto bez histórie stráca na
hodnote, turisti predovšetkým
obdivujú tieto staré historické budovy. 

Marian Tomajko
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Prenájom priestorov

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

Kontakt: 0905 430 716
18/088/2011/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

18/089/2011/PČ, 15/055/2011/DZ

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

18/091/2011/PČ, 18/067/2011/DZ

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

Kontakt: 0904 158 259
18/092/2011/PČ, 18/068/2011DZ

� Predám 4-árovú záhradku v Zl.
Moravciach s chatkou – elektrika,
studňa spoločná, vonkajšie
sedenie.

Kontakt: 0915 884 595
18/093/2011PČ, 18/069/2011DZ

Čo s tým?
Niektorí občania si možno

hovoria: "Konečne máme aj my v
našom meste doslova a do
písmena nákupné centrum". My,
ktorí bývame v činžiakoch
neďaleko potravinových reťazcov,
sa veľmi netešíme. Cesta z nákup-
ných stredísk na sídlisko, na tzv."
prvomájku", vedie priamo popred
nás - ul. Mládeže alebo Hviezdo-
slavovu ulicu. Ak si všimnete jej
okolie, Vašej pozornosti neunikne
množstvo odpadkov, ktoré sa
voľne váľajú po tráve, okolo
kríkov, lavičiek a detských prelie-
zok. Čože sa stalo, že tak zrazu sa
mení naše životné prostredie?
Cestu hlavne z Lídla , ale po
novom už aj z Tesca, radi využí-
vajú tzv. "neprispôsobiví" občania.
Ja ich nemôžem takto nazývať,
pretože sa veľmi rýchlo a ľahko
prispôsobili novým možnostiam.
Nakúpené potraviny jedia priamo
po ceste, posedia si na lavičke ,
oddýchnu si, pofajčia si, zatelefo-
nujú kamošovi .Veď sa nemajú
kam ponáhľať a papiere predsa
nebudú nosiť domov! Rovno ich
zahodia tam, kde práve dojedia.
Nielen mladí, ale aj tí starší, nielen
chlapci, ale aj dievčatá. Presne tak,
ako to vidno na obrázku - nové
cigarety načala, papierik z nich a
dofajčenú škatuľku  od cigariet
zahodila priamo pod seba. Nikto
im to predsa nezakazuje,
neobmedzuje ich, neupozorňuje,
ani nekontroluje. K tomu sa
pridružia aj "kontajneroví králi",
ktorí kontajneri dôkladne popre-
hrabujú. Čo sa im nepozdáva,
nechajú pohodené pri kontajneri
a vietor to poroznáša po okolí. A
tak sa stane, že deti sa hojdajú a
hrajú medzi odpadkami.
Technické služby uprednostňujú
dôležitejšie činnosti a tých, ktorí
vykonávajú aktivačné práce, je
dôležité nechať zametať priamo v
meste, aby boli "na očiach".
Mamičky už dávno prestali
zbierať do igelitiek odpad, lebo sa
jednalo o nekonečnú činnosť.
Kedysi sme chodili zbierať
odpadky zo školy, vôbec nám to
neublížilo a dobre sme si roz-
mysleli, či niečo odhodíme, alebo
nie. Získali sme iný vzťah k
svojmu mestu, svojmu životnému
prostrediu. Dnes deti práca uráža
a často táto forma "zapojenia sa"
uráža hlavne rodičov detí. Ja sama
som na to "prikrátka" a tak sa
pýtam ostatných: "Čo s tým?"

Naozaj úžasné a úplne
zadarmo

Úžasný výrobok! Úžasná
značka! Úžasná vôňa! Úžasná
záručná doba! Úžasné možnosti, aj
pre pánov, aj pre dámy! Spoznali
ste tieto slová na „promo akcii“?
(promo akcia= získavanie nových
potencionálnych zákazníkov
nepriamo, napríklad prezentova-
ním produktov predajcom v
obchodoch alebo priamo predvád-
zaním zákazníkom na rôznych
frekventovaných miestach) Určite
Vás oslovili dve mladé krásne
predavačky rozložené v našom
novom potravinovom reťazci pri
vstupe do nákupného priestoru a
hneď Vám vložili do rúk jedno
„úžasné“ balenie malých sprcho-
vých gélov úplne zadarmo! Len čo
ste ho mali položené v košíku,
pribudol k nemu do 20 sekúnd aj
balzam pre „Vášho priateľa,
manžela, ocka“ a neuveríte - úplne
zadarmo! Hneď potom pokračoval
telový balzam – zaručene
„prírodný“ výrobok, telo zostane
úžasne hebké a voňavé niekoľko
hodín! Keď už máte v košíku 4
balenia úplne zadarmo,
predavačka s nádherným
úsmevom a smutnými očami Vám
ponúkne „čerešničku na torte“ –
úžasnú voňavku , za ktorú sa platí,
lebo je to novinka, ale neuveríte -
len za 40 Eur. No nekúpte všetky
tie úžasné voňavé vecičky, a to len
za 40 Eur. Všetky pekne zabalené,
aby ste ich náhodou nezačali
otvárať a kontrolovať, či sa
zhodujú s tými , ktoré Vám
promotérky reklamujú. Ak
začnete pátrať na základe údajov
z bonusovej karty, zistíte, že firma
je síce registrovaná, jej majiteľmi
sú dvaja poľskí občania , interne-
tová stránka je v poľštine. Cena
voňavky je 128,7 zlotého, v
prepočte na našu menu
(1Euro=4,5 zl) by ste zaplatili
28,6 Eur. Nevyčítajte si svoju
hlúposť, aj ja som sa nechala
„oblbnúť“ – a to len za 40Eur!!! A
nedostala som ani pokladničný
blok, aby som svoju blbosť mohla
reklamovať. Upozorňujem na to
všetkých svojich nakupujúcich
spoluobčanov , aby si dávali na
tieto „overené“ firmy veľký pozor,
hlavne v období pred Vianocami.
Alebo radšej kupujte zaručene
kvalitné  značky v overených
obchodoch , kde dostanete aj
pokladničný blok. 
Prispel: Ing. Vaškovičová Ivana,

SOŠ polytechnická, Zl.Moravce

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 kozmetické účely.

Všetci ste srdečne vítaní!
astrasalon@astrasalon.sk 0904 139 888

18/090/2011/PČ, 17/063/2011/DZ

Odborné vedenie a poradenstvo v oblasti výživy a doplnkov stravy
v kulturistike (aerobic, kick aerobic, individuálny výpočet jedálneho
lístka priamo pre klienta, cvičenie pod dohľadom).

Kontakt: 0918 116 649, 0904 842 996, email:
dlindovska@zoznam.sk, príp. osobne v štúdiu CVČ, alebo Power Gym
ZM.

18/094/2011/PČ, 18/070/2011/DZ

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 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta poskytne  do priameho
podnájmu:
� nebytové priestory v budove

SOV, na poschodí Duklianskej
ul. č. 2/A, Zlaté Moravce
- 84,84 m² - kancelárske  pries-
tory, 78,40  m² - kancelárske
priestory, 122,70 m² - kancelárske
priestory

� nebytové priestory v budove
SOV, na poschodí Duklianskej
ul. č. 2/B, Zlaté Moravce
- 54 m² - kancelárske priestory, 35  m²
- kancelárske priestory, 35 m² -
kancelárske priestory

� nebytový priestor na Viničnej
ul. č. 1, Zlaté Moravce - 58,60 m²
- sklad

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

mesta platnými od 01.01.2005
� 34 €/m² ročne - priestory

využívané ako kancelária
� 17 €/m² ročne - skladové pries-

tory
Predpokladaná doba podnájmu -

Doba u r č i t á
Ostatné podmienky podnájmu: v

cene podnájmu nie je zahrnutá
spotreba elektrickej energie, vykuro-
vanie, vodné + stočné a odvoz odpadu

Podmienky predloženia cenovej
ponuky

Záhradnícke služby stanovujú
lehotu na doručenie návrhov nájom-
ných zmlúv do 23. 11. 2011, najnes-
kôr do 15,00 hod., a to do
kancelárie Záhradníckych služieb
mesta, m. p. Zlaté Moravce, Sládko-
vičova 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/2011 – Neotvárať!“ na Záhrad-
nícke služby mesta, m. p. Zlaté
Moravce, Sládkovičova ul. č. 1 , 953 01
Zlaté Moravce (rozhodujúci je čas
prijatia obálky do dňa 23. 11. 2011 do
15,00 hod. Informácie na tel. č.
037/6421145 u p. Balážovej.

Marian Tomajko, riaditeľ ZsM
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PP rr oo gg rr aa mm   KK ii nn aa   TT ee kk oo vv
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.

St. 17.00, vstupné: 2,20 €, MN do
15 r.

11. - 12. - 13. - 14. 11. Ide len o
sex, USA

Jamie a Dylan sa rozhodnú brať
sex ako šport a nemotať do neho
žiadne city. Obidvaja však neskôr
pochopia, že mať, len sex bez
akýchkoľvek pravidiel sa asi naozaj
nedá. Poučný film pre všetkých
mladých ľudí, ktorí sa oveľa ľahšie s
niekým vyspia, než sa do niekoho
skutočne zamilujú. Energetický,
vzrušujúci, a vtipný partnerský
ping-pong.

Pi. 17.00, so., ne.: 18.00, po. 17.00,
zľ. 2 €, vstupné: 2,30 €, MN do 12 r.

16. – 17. – 18. – 19. – 20. – 21.
11. Tintinove dobrodružstvá, USA

Táto detská animovaná rozprávka

á veľké čaro v tom, že si ju bez
problémov môžu prísť pozrieť malí,
ale aj dospelí diváci a určite budú
spokojní. Steven Spielberg je
famózny režisér a v tejto trochu
akčnej rozprávke to dokonale
dokázal. Deti sa v tomto filme
stopercentne zamilujú do krásneho
psíka Snowyho a dospelí určite
ocenia hlavného hrdinu Tintina.

St. 17.00, št., pi., so., ne.: 17.00, po.
17.00, zľ. 2,20 €, vstupné: 2,50 €,
vhodné pre všetky vekové skupiny
maloletých.

22. – 23. 11. Melanchólia, FRA
Zamilovaný Michael by pre svoju

vyvolenú urobil čokoľvek. Lenže
mladá nevesta Justine trpí depre-
siami a vylieči ju až globálna
katastrofa. Strhujúci film, v ktorom
vaše srdce poteší krásna Kirsten
Dunst.

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

Program kina na
www.kinotekov.eu,
www.jatt.szm.sk

11. 10. Jakub Martinka (N) Levice 14. 10. Soňa Holá (N) Nitra

17. 10. Jozef Hudec, 1950,
Zlaté Moravce

23. 10. Terézia Krajčová, 1947, 
Topoľčianky

24. 10. Štefan Komorný, 1937, 
Slepčany

25. 10. Mária Škulová, 1925, 

Machulince
26. 10. Anna Zaťková, 1950, 

Hosťovce
26. 10. Valéria Víghová, 1954, 

Zlaté Moravce
27. 10. Štefan Žikavský, 1937, 

Skýcov

2. 11. Ján Šebeňa, Zlaté Moravce, 70 r.
3. 11. Júlia Ceklová, Zlaté Moravce, 70 r.
5. 11. Antónia Ďatková, Zlaté Moravce, 75 r.
6. 11. Katarína Vaňová, Zlaté Moravce, 90 r.
7. 11. Alojz Ležák, Zlaté Moravce, 75 r.
7. 11. Štefan Rapavý, Zlaté Moravce, 70 r.
9. 11. Margita Bartová, Zlaté Moravce, 70 r.
9. 11. Martin Loiš, Zlaté Moravce, 80 r.

Pohotovosť lekární

Povedali si áno
15. 10. Marek Kolompár, Zlaté Moravce a Zuzana Barabášová, Žitavany
15. 10. Mojmír Odstrčil, Poprad – Matejovce a Mgr. Katarína Rajtarova, 

Zlaté Moravce
15. 10. Ing. Ivan Lukáč, Zlaté Moravce a Lenka Kováčová,

Nová Ves Nad Žitavou
22. 10. Jozef Gajdoš, Žitavany a Jarmila Chrenová, Zlaté Moravce

V dňoch 7. – 13. 11. Lekáreň U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, v
pracovné dni od 7.00 do 21.00, sobota 12. 11. od 8.00 do 20.00, nedeľa
13. 11. od 8.00 do 20.00.

V dňoch 14. – 16. 11. Lekáreň IRIS, Nám. A. Hlinku 28, od 7.00 do
21.00, štvrtok 17. 11. od 8.00 do 20.00, piatok 18. 11. od 7.00 do 21.00,
sobota 19. 11. od 8.00 do 20.00, nedeľa 20. 11. od 8.00 do 20.00.

V dňoch 21. – 23. 11. Lekáreň IRIS, Nám. A. Hlinku 28, od 7.00 do 21.00.

Čo skrýva príroda v našom okolí?
Každý z nás sa z času na čas pod

tlakom či už stereotypu, alebo len
s cieľom oddýchnuť si, utieka k
prírode. Súčasťou prírody sú aj
minerály, ktoré v sebe skrývajú
obrovskú silu. Minerály, z
ktorých niektoré sú zadefino-
vané aj slovami drahokamy a
polodrahokami nám dokonca
môžu pomôcť pri zdolávaní ako
zdravotných tak aj duchovných
problémov. Už len ich široká
farebná pestrosť poteší naše oko
a pohladí dušu. Veď už v minulých
dobách siahali ľudia po
kameňoch, ktoré boli súčasťou nie
len ich honosných šperkov, a
spĺňali tak funkciu ozdoby, ale aj
ochrany, či inej pomoci v
závislosti od toho aký kameň
vlastnili. Najznámejším zástup-
com v ríši kamenných skvostov je
kryštál, ktorý sa pokladá za jeden
s najširším spektrom účinkov.
Málokto vie, že aj náš Požitavský
región je veľmi bohatý na výskyt
minerálov rôzneho druhu a práve
aj týchto zástupcov prírody si

môžete pozrieť ako súčasť expozí-
cie pri prehliadke Zlatomoravec-
kého múzea, ktoré sídli v
Mestskom kultúrnom stredisku.
Určite sa za najväčšiu atrakciu
v tejto sfére pokladá 52 kilogra-
mov ťažký minerál, o ktorého
pôvode sa stále diskutuje, no
naozaj nie je vylúčené, že sa
jedná o kameň meteoritického
pôvodu. Okrem tohto, dovolím si
napísať trošku bizarného kúsku,
si môžete pozrieť kamene, ktoré
spadajú pod dobu druhohôr
(napr. kremenec, vápenec, kalcit),
treťohôr (napr. andezit, kremeň,
pieskovec, jaspis či obyčajný opál)
ako aj štvrtohôr (čadič, travertín,
lignit, limonit, zlepenec) a svoje
zastúpenie si tu našli aj mineráli
radené medzi neogénne
sedimenty organického pôvodu
(skamenený konár, baryt, kremeň,
drevitý opál). Aké by to boli Zlaté
Moravce bez zlata? Aj to si našlo
v múzeu svoje miesto a zastúpenie
v podobe drobných zrniek o váhe
4 gramov. Zaujímavým je aj zlaté

zrnko, ktoré je zarastené v
kremeni a okrem neho sa spoza
skla na vás usmeje zopár
drobných zlatiniek, ktorým sa
hovorí „prachové zlato“. Medzi
vystavenými kameňmi sú okrem
iných aj rôzne formy kalcitu, ktoré
pochádzajú zo Žirianskej jaskyne.
Pokiaľ vás takéto niečo zaujalo,

nechajte sa aj vy vtiahnuť silou
minerálov do tajov našej prírody
a možno aj vďaka nim aspoň na
chvíľku, uniknite z reality a
získajte prehľad o rôznych
náleziskách v našom najbližšom
okolí.

M.Petrovičová

� údajne najväčší meteorit v Európe
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Vyhodnotenie
MO Zlaté
Moravce

v bedmintone

Vyhodnotenie - Večerný beh mestom

Dňa 26.10.2011 zorganizo-
valo CVČ Zlaté Moravce z
poverenia KŠÚ v Nitre MO v
bedmintone žiakov a žiačok
ZŠ,SŠ. Počet účastníkov: 63.

Vyhodnotenie kategória
ml. žiaci: 1. ZŠ Jedľové Kosto-
ľany, 2. ZŠ Červený Hrádok, 3.
ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce,
4. ZŠ Mojmírova Zlaté
Moravce.

Vyhodnotenie kategória st.
žiaci: 1. ZŠ Žitavany, 2. ZŠ
Pribinova Zlaté Moravce, 3. ZŠ
Červený Hrádok, 4.-6. ZŠ
Robotnícka Zlaté Moravce, ZŠ
Jedľové Kostoľany, ZŠ Mojmí-
rova Zlaté Moravce,

7.-8. GJK Zlaté Moravce, ZŠ
Obyce.

Vyhodnotenie kategória
ml. žiačky: 1. ZŠ Červený
Hrádok, 2. ZŠ Mojmírova Zlaté
Moravce, 3. ZŠ Jedľové Kosto-
ľany, 4. ZŠ Robotnícka Zlaté
Moravce, 5.-6. ZŠ Obyce, 5.-6.
ZŠ Žitavany.

Vyhodnotenie kategória
st. žiačky: 1. ZŠ Mojmírova
Zlaté Moravce, 2. ZŠ Pribinova
Zlaté Moravce, 3. ZŠ Žitavany,
4.-6. GJK Zlaté Moravce, ZŠ
Červený Hrádok, ZŠ Robot-
nícka Zlaté Moravce, 7.-8. ZŠ
Jedľové Kostoľany, ZŠ Obyce.

Vyhodnotenie kategória
dorastenky: 1. GJK Zlaté
Moravce, 2. SOŠ Prílepská 6
Zlaté Moravce.

Vyhodnotenie kategória
dorastenci: 1. GJK Zlaté
Moravce, 2. SOŠ technická
Zlaté Moravce.

Na krajské majstrovstvá v
bedmintone postupujú víťazi
jednotlivých kategórií ZŠ a
dorastenci a dorastenky GJK
Zlaté Moravce.

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Dňa 24.10.2011 zorganizovalo
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci
s CVČ , Komisiou mládeže a
športu, Mestskou políciou a ZŠ
Mojmírova 36.ročník Večerného
behu Zlatými Moravcami.

Podujatia sa zúčastnilo 169
účastníkov rôznych vekových
kategórií ( 152 detí, 17 dorasten-
cov a dospelých). Škola s najväč-
ším počtom účastníkov bola
ocenená pohárom primátora
mesta Zlaté Moravce.

Výsledky:
Deti narodené v roku 2006 a

ml.: Chlapci : 1. Matúš Gajdoš - MŠ
Slniečko, Dievčatá: 1. Petra
Halásová

ZŠ roč. 2003 – 2005: Žiaci: 1.
Matej Drienovský - ZŠ Obyce, 2.
Daniel Šebík - ZŠ Mojmírova ZM, 3.
Michal Očovský - ZŠ Pribinova ZM.
Žiačky: 1. Ema Uhrínová - ZŠ
Pribinova ZM, 2. Sandra Tešiková

- ZŠ Mojmírova ZM, 3. Emma Jelín-
ková - ZŠ Mojmírova ZM.

ZŠ roč. 2001 – 2002: Žiaci: 1.
Radoslav Tatarkovič - ZŠ Červený
Hrádok, 2. Mário Kača - ZŠ Obyce,
3. Alex Jelínek  - ZŠ Mojmírova ZM.
Žiačky: 1. Ema Bogyová - ZŠ
Mojmírova ZM, 2. Miroslava
Halásová - ZŠ Mojmírova ZM, 3.
Jessica Szendreiová - ZŠ Mojmí-
rova ZM.

ZŠ roč. 1999 – 2000: Žiaci: 1.
Štefan Khavavka - ZŠ Červený
Hrádok, 2. Frederik Bóna - ZŠ
Mojmírova ZM, 3. Richard Herda -
ZŠ Mojmírova ZM. Žiačky: 1.
Alexandra Škulová  - ZŠ Pribinova
ZM, 2. Jana Trubáčiková - ZŠ
Sľažany, 3. Martina Bednárová -
ZŠ Pribinova ZM.

Roč. 1996 –1998: Žiaci: 1.
Matúš Laurinec - ZŠ Červený
Hrádok, 2. Adam Zbojek - ZŠ
Mojmírova ZM, 3.Patrik Molnár -

ZŠ Mojmírova ZM. Žiačky: 1.
Veronika Zrastáková - AK
Bojničky, 2. Karolína Krnáčová -
ZŠ Pribinova ZM, 3. Viktória
Kabátová - ZŠ Mojmírova ZM.

Dorastenci a dorastenky roč.
1995 –1992: Žiaci: 1. Matej
Páleník - SOŠt ZM, 2. Jozef Šutka -
ČK Pyxida, 3. Matej Bezák - GJK
ZM. Žiačky: 1. Erika Ivanová - GJK
ZM.

Muži 1991-1971: 1. Michal
Valkovič - BK Pyxida, 2. Matej
Páleník - BK Pyxida, 3. Peter
Havetta - BK Pyxida.

Veteráni  1970 a st.: 1. Jaroslav
Baťo - BK Pyxida, 2. Ladislav
Urbanovič - BK Pyxida, 3. Ľubomír
Ivan - BK Pyxida.

Pohár primátora mesta získala
už po deviatykrát Základná škola
Mojmírova Zlaté Moravce.

Mgr.Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ 
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