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Nové dopravné značky Beznádej obyvateľov

Murgašovej sa zmenila
na veľkú radosť

Za necelý týždeň sa vymenilo a
doplnilo 74 ks zvislých doprav-
ných značení na miestnych
komunikáciách Mesta Zlaté
Moravce.

V tejto súvislosti Mesto upozor-
ňuje na pretrvávajúci vandalizmus.

Finančná situácia stále nie je
najlepšia. Ešte veľa vody pretečie,
kým bude stabilnejšia. Je to o
neustálom rozhodovaní sa medzi
jednotlivými prioritami.

Preto vážení občania tohto
mestečka!

Podľa možností, chráňte náš
spoločný majetok ako ten svoj!
(jedna dopravná značka =
priemerne 105 €)

Súčasný stav dopravného
značenia nie je ani zďaleka dorie-
šený. Je ďalšou dlhodobo zaned-
banou sférou v našom meste a
preto ešte nejaký čas potrvá, kým
sa dá na poriadok.

Za zaujímavosť stojí opomenu-
tie zákonov, na základe ktorých
môže Mestská a Štátna polícia
konať nasledovne:

Zákon SNR č. 372/ 1990 Z.z. o

priestupkoch hovorí: „Priestupku
sa dopustí ten, kto úmyselne
spôsobí škodu na cudzom majetku
krádežou, spreneverou, podvo-
dom alebo zničením a poškode-
ním veci z takého majetku, alebo
sa o takéto konanie pokúsi, možno
uložiť za priestupok  podľa
odseku 1 pokutu do výšky 331 €.“

Zákon č. 300/ 2005 Z.z.
� § 286 písm. a) Trestného

zákona: - „Kto úmyselne ohrozí
prevádzku verejného zariadenia,
verejnej poštovej siete alebo
prostriedku hromadnej dopravy
alebo odstráni, alebo urobí neupo-
trebiteľnou zvislú značku záka-
zkovú alebo príkazovú, potrestá
sa odňatím slobody na jeden rok.“
� § 245 – „Kto zničí, poškodí

alebo urobí neupotrebiteľnou
cudziu vec a spôsobí tak na
cudzom majetku malú škodu,
potrestá sa odňatím slobody až na
jeden rok. Ak spôsobí škodu
väčšiu, potrestá sa odňatím
slobody na šesť mesiacov až päť
rokov.“

Ľ. Rosinská

Dňa 5. decembra 2011 sa ofi-
ciálne ukončili stavebné práce na
Murgašovej ulici v Zlatých Morav-
ciach.

Investičná akcia „Rekonštrukcia
miestnych komunikácii na Murga-
šovej ulici v Zlatých Moravciach“,
bola naplánovaná v rámci
rozpočtu Mesta ZM na rok 2011
po dlhých rokoch čakania jej
obyvateľov.

Ďalší predvolebný prísľub
primátora Petra Lednára je
splnený. Ako sám vraví: „Predov-
šetkým som rád za všetkých,
ktorých sa tento problém
bytostne dotýkal, a ktorí už rezig-
novane prestávali veriť, že sa k
svojim domom raz budú dostávať
oveľa dôstojnejšie.“

Dlhé roky urgovania opravných
prác spomínanej ulice bezvý-
sledne, donútili jej obyvateľov
robiť náležité kroky svojpomocne.
No i napriek všetkému z ich nádeji
ubúdalo, s problémom sa

nehýbalo a až na výzvy a upozor-
nenie Mesta na určité opatrenia
22. októbra, kedy sa rekon-
štrukčné práce rozbehli naplno,
plnenie primátorovho sľubu
prijali ako fakt. Obyvatelia domov
na Murgašovej ulici sa dnes s
radosťou delia o svoju spokojnosť
a primátorovi Lednárovi
vyjadrujú svoju neopísateľnú
vďačnosť.

Od samého započatia projektu
„Rekonštrukcia mestskej komuni-
kácie Murgašova ulica“, sa vnášali
pochybnosti do spôsobu výbero-
vého konania na zhotoviteľa
stavby. V správe hlavného kontro-
lóra mesta Zlaté Moravce Ing.
Michala Borkoviča sa však presne
definuje spôsob, celkový jeho
priebeh a konštatovanie, že
výberové konanie bolo uskutoč-
nené v súlade so znením zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstará-
vaní platným do 31. 3. 2011.

-lr-

Boj proti škodcom
V mesiaci november prebehlo

v meste Zlaté Moravce 3-
etapové odstránenie environ-
mentálnej záťaže.

Prvá etapa bola zameraná na
mestské podniky a mestský
majetok. Druhá etapa prác sa
konala na Ulici 1. mája v
rómskych bytovkách a následne
nato v domoch mestskej časti
Chyzerovce. Tá posledná sa
uskutočnila vo všetkých základ-
ných a materských školách.
Odstraňovali sa olejové škvrny a

zároveň sa vykonávala dezinfek-
cia (likvidácia nežiaducich
mikroorganizmov), dezinsekcia
(likvidácia škodlivého hmyzu) a
deratizácia (likvidácia hlodav-
cov).

Tieto práce boli zastrešené
Ministerstvom životného
prostredia, komplexom centrál-
nej záchrannej služby. Cieľom
bola predovšetkým ochrana
zdravia a prírody.

-mp-

�� ukončená rekonštrukcia Murgašovej uliceukončená rekonštrukcia Murgašovej ulice

�� osádzanie nových značiekosádzanie nových značiek

�� derazizačná čata na Ul. 1. májaderazizačná čata na Ul. 1. mája
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Mestský parlament

Primátor ďakuje lekárom a
celému zdravotnému presonálu
nemocnice, za ich obetavú
prácu v tak ťažkých chvíľach

“Ďakujem lekárom a celému
pracovnému tímu zlatomoravec-
kej nemocnice, za ich postoj v
súvislosti so štrajkom lekárov na
Slovensku. Vyzdvihujem ich
zodpovedný prístup voči pacien-
tom, ktorých v našej nemocnici
nečakali a nečakajú žiadne
obmedzenia v podobe zatvore-
ných oddelení, či odložených
operácií. Za mimoriadne pozitívnu
považujem skutočnosť, že chirur-
gické oddelenie našej nemoc-
nice ihneď 1. decembra
prebralo prvého pacienta z

Fakultnej nemocnice v Nitre.
“Mestská nemocnica prof. MUDr.
R. Korca, DrSc. v Zlatých Morav-
ciach funguje aj po 1. decembri
2011 v plnej prevádzke na
všetkých oddeleniach a neeviduje
ani jednu výpoveď zo strany
lekárov. Na pracovnom stretnutí
riaditeľov nemocníc z Nitrian-
skeho samosprávneho kraja, ktoré
sa konalo v sídle NSK s predsedom
Doc. Ing. Milanom Belicom,
ponúkol riaditeľ zlatomoraveckej
nemocnice Michal Grujbár
výpomoc nemocniciam postihnu-
tých výpoveďami lekárov, v
podobe prevzatia časti plánova-
ných operácií.

-lr-

Ivan Hritz
„Poslancom MsZ som za

mestské časti Chyzerovce a
Prílepy. Túto prácu vykonávam už
tretie volebné obdobie. Vo svojej
práci poslanca sa snažím presad-
zovať potreby občanov týchto
častí, ale i občanov Zlatých
Moraviec. Niečo sa nám podarilo,
napr.: rekonštrukcia strechy na
MŠ, parkovisko pred cintorínom,
oprava vonkajšej fasády na kultúr-
nom dome, generálna oprava
hasičského skladu a zvonice.
Pravidelne sa opravujú miestne
komunikácie, kosia sa verejné
priestranstvá a generálna oprava
sály osvetovej besedy. S pomocou
súkromného podnikateľa sa
vybudovala dlažba pred kostolom
i vchod do cintorína a tiež ohrade-
nie cintorína. Do ďalších rokov
najviac chýba kanalizácia, čistička

odpadových vôd, chodník od
Hlavnej ulice po kostol. Na Ulici
Novej je nutné čím skôr urobiť
priekopu (jarok) po oboch
stranách a vyložiť ich betónovými
žľabmi. Za záhradami smerom od
Zlatých Moraviec vybudovať
odvodňovaciu priekopu, pretože
dážď a rýchle roztápanie snehu
spôsobujú katastrofálne záplavy.
Niečo sa nám podarilo dostať do
nového rozpočtu na rok 2012.
Pevne verím, že sa to podarí aj
zrealizovať. Trochu ma mrzí, že
akýmsi čudným spôsobom
vypadlo z programu vybudovanie
prístrešku pred domom smútku.

Vo svojej práci poslanca sa
chcem správať tak, aby som bol
prínosom pre občanov a aby sa
Zlaté Moravce stali skutočne
zlatými a život v nich krajší“.

Ivan Hritz

Červenou kvapkou
k záchrane života

Dňa 6. decembra, ktorý v kalen-
dári patrí Mikulášom, sa od 7. do
11. hod. v Mestskom kultúrnom
stredisku konala podporná akcia
pod názvom „Primátorská kvapka
krvi“. K možnej záchrane
ľudského života svojou krvou
prispelo 44 darcov, medzi ktorými
bol aj primátor mesta Peter
Lednár, prednosta a zároveň
držiteľ striebornej Jánskeho
plakety Ján Jamrich. Okrem
stálych darcov darovalo svoju krv
17 prvodarcov, ktorí boli obdaro-
vaní odznakom v tvare kvapky
krvi. Akciu zastrešovalo Mesto
Zlaté Moravce, Národná trans-
fúzna služba Nitra a miestna
organizácia Slovenského Červe-

ného kríža. Nad darcami bdeli
zamestnanci transfúznej služby
Nitra, MUDr. Monika Šindlerová
spolu s dobrovoľníčkami organi-
zácie Slovenského Červeného
kríža a jej predsedom Jurajom
Bakulom. Na všetkých zúčastne-
ných čakalo osviežujúce občer-
stvenie, milý prístup a stály
odborný zdravotný dohľad i po
odbere krvi. „Primátorská kvapka
krvi“ v sebe neukrýva len nezišt-
nosť a radosť z pomoci iným, ale
dáva priestor aj novým priateľ-
stvám. Takáto akcia sa uskutoč-
nila už druhý krát a organizátori z
nej plánujú vytvoriť tradíciu.

-mp-

Na slovíčko, pán primátor

� primátor Zlatých Moraviec, Ing. Peter  Lednár, CSc.

� poslanec Mestského zastupiteľstva Ivan Hritz

�� vzácnu tekutinu darujú primátor Peter Lednár avzácnu tekutinu darujú primátor Peter Lednár a
prednosta Ján Jamrich prednosta Ján Jamrich 
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Zimný štadión

Dovoľujeme si Vás informovať o
príprave otvorenia Zimného
štadióna v Zlatých Moravciach a
poskytnúť Vám základné informá-
cie o jeho prevádzke.

Zimný štadión (ďalej „ZŠ“) je
otvorený od 1. decembra 2011.
Uzatvorenie, ukončenie sezóny, je
naplánované na 29. februára
2012.

Jarné prázdniny školopovinných
detí v roku 2012 budú v poslednej
dekáde februára 2012. V budúcich
rokoch, keď jarné prázdniny
pripadnú na marec určitého roka,
uvažujeme o predĺžení príslušnej
sezóny až do skončenia jarných
prázdnin. Nevylučujeme ani určité
predĺženie sezóny do polovice
marca, prípadne do konca marca
2012. Všetko bude závisieť od
finančných prostriedkov a zároveň
od efektívnosti prevádzky, výroby
ľadu v tejto sezóne. Budeme
udržiavať hrúbku ľadu na
štandardnej úrovni, aby sa počas
sezóny nezvyšovala, následne z
čoho vyplynú určité úspory, ktoré
je možné investovať (napr. do

predĺženia zimnej sezóny v marci
2012 - to závisí aj od dĺžky
súťažnej sezóny žiakov, vonkaj-
šieho počasia a pod.)

Zimný štadión bude otvorený
denne od 01.12.2011 do
29.02.2012 - vrátane. Každý deň
je ZŠ otvorený pre verejnosť ako
aj pre zákazníkov – družstvá.

Otváracie hodiny využitia
ľadovej plochy pre verejnosť:

pondelok 9.15 h – 16.00 h
utorok, streda 9.00 h – 16.00 h
štvrtok 9.00 h – 15.30 h
piatok 9.00 h – 16.00 h
sobota 9.15 h – 14.15 h
nedeľa 9.15 h – 12.00 h, 13.30 h

– 15.30 h
O každej zmene harmonogramu

vás budeme prostredníctvom
www.zlatemoravce.info informo-
vať. Pri akýchkoľvek dotazoch nás
prosím kontaktujte: 037/6923211,

sekretariat@tsmzlm.sk, alebo na
mobilnom čísle 0917970286
(Varga Vladimír).

Zároveň chceme osloviť
spoločnosti, ktoré majú záujem
o prezentovanie, reklamu svojej
spoločnosti  na mantineloch na
Zimnom štadióne, príp. generál-
neho sponzora, ktorý by bol
prezentovaný reklamou aj na
ľadovej ploche. Cenové podmi-
enky sa určujú dohodou zmluv-
ných strán. Náš Zimný štadión
navštívi ročne približne 10 000
zákazníkov nielen zo Zlatých
Moraviec, ale aj zo širokého
okolia (údaj za približne 3 – 3,5
mesačnú prevádzku).

Cenník Zimného štadióna:
• Verejnosť: 1,00€/osoba/2 hod.

(v čase pre verejnosť).
• Zákazníci – družstvá:

85,00€/hod. vrátane vykúrenej
šatne, sprchovania, toalety.

• Hokejkári: 2,00€/hod./osoba,
min. počet osôb 20.
Vzhľadom na narastajúce

materiálové vstupy v posledných
rokoch, nezvyšovanie vstupného

pre verejnosť a pre družstvá za
posledných 7 rokov, zrealizované
opravy a úpravy v roku 2011 v
areále Zimného štadióna, šatniach
v záujme zvýšenia kultúrneho
vyžitia, vykurovania šatní, teplej
vody na sprchovanie, sme prehod-
notili cenové relácie, za ktoré
poskytujeme uvedené služby. Naše
cenové relácie sú najnižšie v široko
– ďalekom okolí, možno na celom
Slovensku. Z vyššie uvedených
dôvodov sme zvýšili vstupné pre
verejnosť, ako aj pre družstvá na
sezónu 2011/2012. Finančné
prostriedky budú naspäť vrátené
do ďalšieho postupného zvyšova-
nia kvality služieb Zimného
štadióna. Ďakujeme za Vaše pocho-
penie.

Poistenci VšZP na základe
predloženia preukazu poistenca
VšZP a predloženia platného

občianskeho preukazu, majú
nárok na zľavu vo výške 0,30€ z
ceny jednorázového vstupného na
verejné korčuľovanie v nasledov-
ných dňoch: pondelok, streda,
piatok - od 09:00-16:00 hod. Nárok
na zľavu platí do vyčerpania
príspevku od VšZP.

Pri výbere vstupného od
zákazníkov, ktorí majú prenajatú
celú ľadovú plochu, budeme reali-
zovať úhrady mesačne vopred - v
hotovosti do pokladne Technic-
kých služieb mesta, Bernolákova
59 (v pracovné dni od 07:00 do
15:00 hod., u M. Mrázovej), príp.
bezhotovostným prevodom. Je to v
záujme zjednodušenia administra-
tívy a zamedzení prípadov, keď
ľadová plocha je rezervovaná pre
konkrétne družstvo a toto
družstvo nepríde. Platbu za prená-
jom ľadovej plochy je potrebné
zaplatiť do 20. dňa mesiaca
predchádzajúceho mesiacu plate-
ného prenájmu (príklad: do 20. 11.
2011 vyplatiť nájom na december
2011). V opačnom prípade bude
ľadová plocha ponúknutá ďalším

záujemcom.
Počas roka 2011 väčšinou počas

jesene, sa v areáli ZŠ zrealizovalo
viacero prác a opráv. Práce na
úprave priestorov šatní, samotnej
ľadovej plochy, vonkajšieho areálu,
boli vykonávané samotnými
členmi hokejového klubu,
vrátane funkcionárov výboru
hokejového klubu, jednotlivými
členmi školských prípravok
žiakov, mužov a ich rodinnými
príslušníkmi bez nároku na
odmenu.

Úprimná vďaka patrí sponzo-
rom, ktorí vypomohli hlavne so
stavebným materiálom, dopravou
a dverami. Jedná sa hlavne o firmy:
Wienerberger - Slovenské
tehelne spol. s.r.o., FENESTRA
Sk, spol. s r.o., Alojz Pánik
STAVEX, PERAGA, s.r.o. a Vladi-
mír Boďo.

Za metodické vedenie, rady,
námety, pripomienky a odborné
rady z energetiky, patrí vďaka
najmä prezidentovi HC Zlaté
Moravce Jurajovi Mačkayovi,
Miroslavovi Pisárovi, členovi HC
a zároveň hlavnému energetikovi
Ivanovi Laktišovi a zamestnan-
com mestského podniku
Technických služieb.

Hlavné vykonané práce hokejo-
vým klubom (mužmi „B“)
môžeme zhrnúť do nasledovných
bodov: kompletné upratovanie
priestorov šatní rodinnými
príslušníkmi hokejistov, oprava,
stierkovanie a maľovanie vnútor-
ných priestorov, ktoré boli
zatečené a mali trhliny (stropy,
šatne, sprchy, WC), vymurovanie
otvorov na okná na opláštení ZŠ.
Cez priestory opláštenia ZŠ už
nebude prefukovať teplý vzduch z
vonka a prášiť sa, prispeje to k
určitému zníženiu spotreby el.
energie. Na vykonávaných
prácach sa tiež veľmi aktívne
podieľajú rodičia našich mladých
hokejistov.

Všetky tieto práce, hlavne v
priestoroch šatní, mohli nasledo-
vať po oprave zatekajúcej strechy
v budove šatní. Uvedenú opravu
strechy zorganizovalo a financo-
valo v plnej miere Mesto Zlaté
Moravce, napriek tomu, že v
rozpočte na rok 2011 tieto prostri-
edky neboli plánované. Tým však
prispelo k diverzifikácii podpory
pre rôzne športy v Zlatých Morav-
ciach.

Technické služby realizovali
počas roka a hlavne na jeseň,
nasledovné práce na prevádzke ZŠ:
zafarbenie brán, tribún a čiar na
klzisku, maľovanie šatní, vyštrko-
vanie plochy okolo klziska, podmu-
rovanie okien, oprava plechových
dvierok na bočnom vstupe, odvoz
betónových stĺpov a panelov,
drevených a železných odpadov
starej čakárne, upravenie priestoru
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Predaj, kúpa

pred a vnútri štadióna, vypratanie
šatne pre návštevníkov, oprava a
nafarbenie reflektorov, výmena
dosiek na montážnej jame, oprava
oplotenia pri vstupe na zimný
štadión, vysávanie betónovej
plochy, vonkajšej časti mantinelov,
umývanie mantinelov a plexiskla,
oprava obidvoch rolieb.

Prevádzkovateľ ZŠ plánuje počas
sezóny 2011/2012 prevádzkovať
údržbu ľadovej plochy s nižšími
nákladmi. Bude spočívať hlavne v
udržiavaní optimálnej hrúbky
ľadovej plochy a následne v znížení
spotreby elektrickej energie. Aby
to bolo možné zrealizovať, je nutné
realizovať generálne opravy rolieb.
Zároveň budeme dbať na udržia-
vanie vyššej čistoty a poriadku v
areáli a v šatniach, pravidelne
evidovať spotreby energií a
vonkajších a vnútorných teplôt,
aby sme získali hodnoverné
podklady k ďalším analýzam pre
budúce sezóny. Zároveň po zaučení
budeme regulovať nastavenie
teplôt v chladiacej jednotke
minimálne v členení na denný a
nočný režim. Jedna miestnosť sa
pripravila, vymaľovala, zariadila
novými skrinkami a lavičkami.
Bude slúžiť ako šatňa pre verejnosť.
Dôležité však je, aby si verejnosť
priniesla vlastný zámok na uzatvo-

renie skrinky, niekoľko zámkov
bude k dispozícii aj v pokladni pri
hlavnej bráne za kauciu vo výške 5
€. Prezliekať sa už nebude na lavič-
kách pri ľadovej ploche.

V budúcnosti plánujeme pristú-
piť (sezóna 2012/2013) aj k zvýše-
niu vstupného, či už pre verejnosť
alebo zákazníkov. Je to z dôvodu,
že naše cenové relácie sú najnižšie
v porovnaní s ostatnými sused-
nými ZŠ, pričom nákladové
položky sú v podstate rovnaké,
vybudovali sa a opravili miestnosti
pre dôstojné prezliekanie sa, tieto
priestory sa budú vykurovať, k
dispozícii bude aj teplá voda na
sprchovanie, hlavne pre družstvá.
K uvedenej zmene cien plánujeme
pristúpiť až po získaní dohľadných
informácií o nákladoch z tejto
sezóny, v súvislosti s uvažovaním,
či je možné otvorenie a zatvorenie
sezóny podľa začiatku a konca
súťaží žiakov. Čo by to stálo, aký by
bol extra príjem zo zvýšeného
vstupného a pod. (s cieľom, aby
Mesto Zlaté Moravce nezvyšovalo,
prípadne minimálne zvyšovalo
príspevok pre TS z titulu dlhších
sezón).

Na základe vlastných skúseností
TS a názorov členov HK sa po
konzultácií s odbornou firmou TS
zvažujú možné aj ďalšie cesty

znižovania nákladov prevádzky
štadióna, bez zníženia kvality
poskytovaných služieb. Ide najmä
o:
• výmenu svietidiel reflektorov

nad ľadovou plochou za úspor-
nejšie pri dodržaní noriem
svietivosti

• inštaláciu kontroly nameraného
maxima elektrickej energie
(vyhnutie sa pokutám pri prekro-
čení tech. maxima; možnosť
objednať nižšie maxima = nižšie
paušálne poplatky)

• využitie tepla z produkcie
chladiacej jednoty (1. možnosť:
vykurovanie šatní, projekt musí
preveriť či by to postačovalo; 2.
možnosť: ohrievať vodu do
zásobníka, ktorá sa dáva do
roľby pri úprave ľadu, kde by
kapacita určite postačovala, lebo
je to skúsenosť z iných štadió-
nov)

• pri využití tepla z chlad.
jednotky pre roľbu; zabezpečiť
vykurovanie šatní plynom, nie
elektrikou, príp. iným médiom

• realizovať opatrne úpravu ľadu
s roľbou, s teplotou vody 30-
40°C, namiesto 60-65°C (ľad je
krajší - predstavte si „vyliať“ 800
litrov 60-65°C vody na ľadovú
plochu pri každej úprave ľadu,
chladiaca jednotka následne

musí fungovať možno 2 hod. na
plný výkon) a ladárom – strojní-
kom sa pri vyššej teplote vody
ľahšie upravuje ľad, ale je to
neekonomické

• získať skúsenosti a číselné infor-
mácie z prevádzky štadióna v
Novom Meste nad Váhom, kde
ľad funguje 6-8 mesiacov v roku
- v lete dávajú na betónovú
plochu podložky pre hokejbal,
majú následne celoročné využi-
tie ZŠ, vstupné je tam vyššie,
zľavy nedávajú, každý platí a sú
schopní si zarobiť na prevádzku
a všetky náklady. Mesto musí
financovať len odpisy (požado-
vanú investíciu)

• naša chladiaca jednotka je
schopná fungovať aj v teplejších
mesiacoch, je však potrebné
domontovať určitý rozprašovač
vzduchu

• po zosúladení sa v spoločných
diskusiách a po získaní všetkých
potrebných informácií, je možné
zostaviť a nastaviť systém ku
spokojnosti všetkých strán.
Niektoré z vyššie uvedených
opráv sa zrealizujú už v tejto
sezóne, ostatné možno po vyčís-
lení nákladov realizáciou formou
investícií.

Ing. Jozef Latika
poverený riaditeľ TS

Upozorňujeme!
■ Termín predstavenia

„Čudné popoludnie Dr. Zvonka

Burkeho“ sa prekladá na 25. 4.
2012 o 19.00 hod.
■Mestský ples je zrušený!

Spoločnosť Genea, s.r.o. vyhla-
suje výberové konanie na pozíciu
– sestra, sanitár/sanitárka
(ošetrovateľ/ošetrovateľka) a
upratovačka, s nástupom –
marec, apríl 2012. Termín
výberového konania – január –
február 2012, presný termín a

miesto bude uchádzačom včas
oznámené. Žiadosti so životopi-
som a kontaktom zasielajte na
Pracovisko: Dializačné stredisko
Zlaté Moravce. Žiadosti so životo-
pisom a kontaktom zasielajte na:
jarka.suchanova@post.sk

20/105/2011/PČ, 20/075/2011/SZ

� Predám 1000-l nádrže na vodu.

Kontakt: 0904 158 259
20/101/2011/PČ, 18/067/2011/DZ

� Ubytovanie vašich domácich

miláčikov, vonkajšie a vnútorné

voliéry – PSÍ HOTEL

Kontakt: 0904 158 259
20/102/2011/PČ, 18/068/2011DZ

� Predám 4-árovú záhradku v Zl.

Moravciach s chatkou –

elektrina, studňa spoločná,

vonkajšie sedenie.

Kontakt: 0915 884 595
20/103/2011PČ, 18/069/2011DZ

� Zarezávam komplikované

stromy.

Kontakt: 0908 532 996
20/104/2011/PČ, 20/074/2011SZ

Zimný štadión
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Život je fajn! Č e r v e n á  s t u ž k a

Dňa 21. novembra sa v obradnej
sále MsKS uskutočnilo vyhodnote-
nie a odovzdanie cien výhercom
výtvarnej súťaže „Život je fajn“ v
rámci týždňa boja proti drogám.
Úvodné slovo patrilo zástupkyni
školského úradu Mgr. Danuši
Hollej, ktorá všetkých prítomných
srdečne privítala. Po jej slovách
nasledoval pozdrav a príhovor
primátora mesta Zlaté Moravce
Petra Lednára, v ktorom spome-
nul, že týždeň boja proti drogám
bol vyhlásený Európskou úniou v
roku 1998 preto, že nám má
pripomenúť, aké nebezpečné je
užívanie drog v akomkoľvek
podaní. Deti si tento fakt plne
uvedomujú, čoho dôkazom je aj
ich pohľad na túto tému ukrytý v
ich kresbách. Primátor upozornil,
že drogy sú celosvetovým problé-
mom a preto je rád, že mladí ľudia
dávajú prednosť pred užívaním
návykových látok iným záľubám,
napr. maľovaniu či športu. Súťaž
sa koná každoročne a ako
povedala Mgr. Danuša Hollá, jej
cieľom bolo uvedomenie si, že
najlepšou prevenciou je drogu
nikdy neskúsiť a voľný čas
zamerať na iné aktivity. Názov
súťaže mal poukázať na pekné

stránky života a ukázať, že krajší,
plnohodnotnejší a lepší život je
jednoznačne život bez drog. O
víťazných kresbách rozhodla
porota v zložení: Mgr. Dagmar
Zvalová, Mgr. art. Zuzana
Mičkeová, Mgr. Danuša Hollá. Ich
vyhodnotenie bolo nasledovné:
MŠ Kalinčiakova – Lucia Šeptá-
ková, Adam Víglaský, MŠ Slnečná
– Katarína Herdová a Matúš
Madola, MŠ Štúrova – Mária
Ilčíková, Adam Esterka, MŠ Žitav-
ské nábrežie – Simona Havra-
nová, Viktória Šteklová, ZŠ
Mojmírova – Zuzana Gajdošová,
Pavlína Hermanová a Hana
Šegedová, ZŠ Pribinova – Martina
Páleníková, Richard Švec, ZŠ
Robotnícka – Bianka Andrýs-
ková, Sebastián Rosina, ZUŠ – Jana
Ružičková a Miroslav Magát.
Každá škola dostala diplom,
výtvarný materiál a deti malé
drobnosti. Blahoželanie patrilo
všetkým oceneným a poďakova-
nie učiteľkám za to, že deti vedú k
výtvarnej činnosti. Po ukončení na
zúčastnených čakalo malé občer-
stvenie, ktoré spolu s cenami
pripravilo Mesto Zlaté Moravce.

-mp- 

Úspech žiaka SOŠ technickej
Zlaté Moravce v celoslovenskej
kampani Červené stužky

WHO v r. 1988 vyhlásila 1.
december za Svetový deň boja
proti AIDS kvôli vzrastajúcemu
počtu ľudí nakazených vírusom
HIV. Do boja proti tejto smrteľnej
chorobe sa zapojilo aj Slovensko.
Mladí ľudia z Gymnázia sv.
Františka z Assisi v Žiline už piaty
rok organizovali kampaň Červené
stužky, do ktorej sa po tretíkrát
zapojili aj študenti našej SOŠ
technickej v Zlatých Moravciach. 

Na 1. decembra žiaci pripravili
prezentácie s odbornou tematikou
HIV/AIDS, o látkových a nelátko-
vých závislostiach a chorobách s
nimi spojených. Prezentácie si
postupne prezreli všetci žiaci
školy i pedagógovia. V následnej
diskusii zaujali kladný postoj k
zdravému a zodpovednému život-
nému štýlu. 

Súčasťou prezentácie bol
dokumentárny film Anjeli
natočený v Centre pre zomierajú-
cich na AIDS v Juhoafrickej
republike. Sugestívny film so
sprievodným slovom sestry
Františky ukázal nezmyslenú
smrť mnohých Afričanov, najmä

malých detí, ktoré nie vlastným
pričinením trpia a v bolestiach
zomierajú na túto zákernú a
smrteľnú chorobu. 

Nosením červenej stužky žiaci
vyjadrili solidaritu v boji proti
chorobe AIDS. Zapojili sme sa aj
do výtvarnej súťaže a žiak
Miroslav Katina z 5.MM triedy
svojou grafickou pohľadnicou
vytvorenou počítačovou digitál-
nou technológiou získal 2. miesto
v celoslovenskej súťaži stredných
škôl.  

Kampaň, venovaná mladým
ľuďom, má už v našej škole svoje
pevné miesto. Žiaci si uvedomujú,
že problém AIDS je problém
aktuálny, celospoločenský a týka
sa každého jedinca. Preto vítajú
aktivity ako je aj kampaň Červené
stužky, aby mohli vyjadriť svoj
názor a podporiť celosvetové
úsilie za zachovanie zdravia a
života. 

autor článku:
PaedDr. Beáta Čepcová,

koordinátorka projektu
autor víťaznej pohľadnice:

Miroslav Katina
autor fotografie:

Mgr. Stanislav Šurda 

B e z o h ľ a d n o s ť  a l e b o  p o h o d l n o s ť ?
Medzi obyvateľmi mesta Zlaté

Moravce nájdeme veľa vášnivých
psičkárov. Veď pes je verným
priateľom a oddaným spoločníkom
človeka. Zaženie pocit samoty,
smútku a niekedy i strachu. Podve-
dome vycíti naše trápenie, ktoré
nám svojou blízkosťou zmierňuje.
Jediné, čo od nás požaduje, je pozor-
nosť, láska a starostlivosť. Chov
psov však so sebou prináša aj pravi-
delné venčenie, čo sa stalo pre

majiteľov doslovne rutinou. Táto sa
však vytráca v prípade, že je
potrebné po svojom štvornohom
priateľovi odstrániť exkrementy.
Mnohí sa tvária nezainteresovane,
akoby sa ich to ani náhodou
netýkalo. Neuvedomujú si, že ich
dištancovanie sa od povinnosti
upratať po svojom psovi, spôsobuje
mnoho starostí pre ich okolie. Všetci
obyvatelia vyhľadávajú v meste
zelené, trávnaté a iné voľné plochy

za účelom prechádzky, či zašantenia
si so svojimi deťmi a tu neraz v tráve
nájdu nemilé prekvapenie, ktoré im
naozaj povestné šťastie neprinesie.
Zarážajúcim sa stáva, keď na psie
výkaly nečakane narazíme už aj na
chodníkoch a iných verejných
priestranstvách. Odignorovanie
tejto povinnosti znepríjemňuje
každodennú existenciu širokej
verejnosti nášho krásneho mesta.
Preto apelujeme na každého chova-

teľa, aby si túto povinnosť, ktorá
naozaj zaberie len chvíľku, pravi-
delne plnil. Medzi milovníkmi
zvierat sa však nájdu aj výnimky,
ktoré tento akt považujú za samoz-
rejmosť a po svojich psoch si bez
zaváhania aj upracú. A práve oni
nech sú príkladom pre ostatných
vlastníkov verných, štvornohých
priateľov.

-mp-
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Š k o l a  t r o c h u  i n a k
Týždeň vedy a techniky na

Slovensku 2011
„Škoda, že  sme nemohli všetko

vidieť, toto by malo trvať aspoň
dva dni." Takéto slová sme mohli
počuť 11.11. 2011 z úst mnohých
žiakov Gymnázia Janka Kráľa v
Zlatých Moravciach. V rámci Dňa
otvorených dverí si pre svojich
študentov a návštevníkov školy
pripravili pedagógovia a pozvaní
odborníci zaujímavé workshopy,
exkurzie, besedy a pohybové
aktivity. Žiaci videli projekciu
umeleckých skvostov talianskej
gotiky, film Musíme si pomáhať,
redakčná rada pracovala na
novom čísle školského časopisu a
v rámci tvorivého čítania sa bavili
umeleckými textami. Brána
cudzích jazykov sa im otvorila
zvláštnym učením „na stanoviš-
tiach", kde úlohy nielen riešili, ale
si ich aj sami vyhodnocovali.
Najväčšie vynálezy ľudstva zaujali
mnohých žiakov, možno budúcich
bádateľov. Mladí vedci prostred-
níctvom hravej chémie zistili, akú

dúhu vyčarí paradajková šťava
alebo ako sa dá čítať neviditeľné
písmo. Aj rastliny majú svoje divy.
Ich ukážky prezentoval pán
Augustín. Matematické hlavičky
skladali tzv. Platónove telesá a
počítačoví experti sa bavili s
didaktickými hrami. Tí, čo si chceli
zacestovať, mohli navštíviť
Indonéziu - túto krajinu predsta-
vili pracovníci Veľvyslanectva
Indonézskej republiky. Cestova-
teľ, pán Číž, sa zastavil v krajinách
Strednej  Ázie. Z hľadiska rozvoja
sociálnych kompetencií študentov
boli inšpiratívne aj besedy s
odborníkmi: o význame chráne-
ných objektov mesta a okresu
Zlaté Moravce, o poskytnutí prvej
pomoci, o škodlivých stránkach
internetu, aj o rizikách nákazy
vírusom HIV. Beseda s Mgr. M.
Kérym, poslancom Nitrianskeho
samosprávneho kraja, bola určená
študentom vyšších ročníkov, lebo
sa týkala fungovania samosprávy
a parlamentnej demokracii.Súčas-
ťou  Dní vedy a techniky boli aj

exkurzie. Naši žiaci navštívili
vedecké pracovisko Arboréta
Mlyňany, Fakultu prírodných vied
UKF Nitra,   v Divadle Andreja
Bagara v Nitre sa zúčastnili na
vzdelávacom projekte „Kričíme
telom“. Študentky VIII.D J. Konča-
lová a M. Kunská získali v celoš-

tátnej súťaži Scientia pro Futuro
Cenu Slovenských elektrární.
Samozrejme, k tomuto dňu patrí aj
šport. Žiaci sa vyšantili pri zumbe,
ktorú precvičovala profesionálna
cvičiteľka. Škoda, že som aj ja
všetko nestihla...

PaedDr. Anna Rosenbergová
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Stáž žiakov SOŠ polytechnickej zo ZM v nemeckej

"Európskej škole" 
so zameraním na motorové vozidlá

s hybridným pohonom

Zlatomoraveckému pozemnému hokeju vládnu úspešné baby

SOŠ polytechnická v Zlatých
Moravciach už niekoľko rokov
spolupracuje s nemeckou školou
BBS Rottenburg, ktorá nesie
hrdé označenie "Európska škola".
Žiaci SOŠ polytechnickej sa môžu
právom pýšiť účasťou v troch
projektoch, pričom získali aj
vyznamenanie za svoju kreativitu.
Podieľali sa na vytvorení neštan-
dardnej britovej spojky (projekt
č.1- spojka na spájanie 2 rozdiel-
nych materiálov), snežníc (projekt
č.2 - pomôcka na chodenie po
snehu) a predajného stánku
(projekt č.3). 

Od 28.11. do 4.12.2011 sa

zúčastní 10 žiakov na týždňovej
stáži v nemeckej škole BBS v
Rottenburgu v rámci medziná-
rodného projektu. Stáž je
zameraná na získanie skúseností
a poznatkov ohľadom motorových
vozidiel s alternatívnymi
pohonmi, konkrétne sa žiaci
sústredia na vozidlá s hybrid-
ným pohonom. Vozidlá využívajú
rôzne zdroje energie, napríklad
kombináciu elektromotora a
spaľovacieho motora.

Aká bude náplň stáže žiakov
SOŠ polytechnickej so zameraním
odboru na automobilovú techniku
v Nemecku? Zúčastnia sa:

► Ukážky činnosti a diagnos-
tiky automobilov s hybrid-
ným motorom

► Spolupráce v zmiešaných
slovensko - nemeckých skupi-
nách na funkčných modeloch
firmy Mercedes, s ktorou
nemecká škola spolupracuje a
firma Mercedes je výhradným
dodávateľom modelov
pohonov pre školu

► Prehliadky a plavby po
prístave v Hamburgu 

► Prehliadky známych miest:
- futbalový štadión HSV Hamburg 

- Rottenburg a okolie
- jazero Baleusee

- exkurzia "nočným Hambur-
gom" s nemeckými žiakmi

Žiaci, ktorí budú pôsobiť v
rámci projektu na nemeckej škole
s dvoma pedagógmi, určite
nebudú mať problémy vo výučbe,
lebo SOŠ polytechnická je prvou
školou na Slovensku, kde
pedagógovia vyučujú žiakov v
študijnom odbore "Technika a
prevádzka dopravy" a učebnom
odbore "Autoopravár - mechanik"
podľa učebníc z vydavateľstva
Europa - Lehrmittel. 

Ing. Vaškovičová, SOŠ
polytechnická, Zlaté Moravce

Pozemný hokej spadá do kategó-
rie okom diváka atraktívnych
športov. Namiesto puku v ňom
dominuje loptička, špeciálna
hokejka a korčule sa vymenili za
tzv.„halovky“. Zlaté Moravce sa
môžu právom hrdiť klubom pozem-
ného hokeja - HOKO Zlaté
Moravce. História jeho vzniku je
naozaj pestrá a zaujímavá. Pozemný
hokej v Zlatých Moravciach existuje
od 70-tych rokov, pričom sa presu-
nul z Čiernych Kľačian, kde sa hral
už v rokoch šesťdesiatych. Presun
spolu s hráčkami absolvoval aj Ján
Novota, jeho tím začal aktívne
hrávať pod hlavičkou Calexu.
Následne sa začal robiť nábor
nových hráčok na školách a vznikol
Klub Calex Zlaté Moravce, telový-
chovná jednota. Osamostatnenie
všetkých telovýchovných jednôt
spôsobilo, že od roku 2004 figurujú
ako Občianske Združenie Klub
pozemného hokeja HOKO Zlaté
Moravce. Ich členská základňa je
pohyblivá, aktuálne majú okolo 40
aktívnych ľudí. V prípade, že deti
prejavia o tento druh športu
záujem, na konečné rozhodnutie o
vstupe do klubu majú čas tri
mesiace Ak sa po uplynutí tejto
doby rozhodnú, že chcú byť súčas-
ťou tímu, prichádza k zaregistrova-
niu dieťaťa do zväzu, čím sa stane
členom slovenského pozemného
hokeja a tým istým dňom sa
zároveň stane aj členom klubu
HOKO. Rozdelenie tímov klubu je
nasledovné: ženy A, ženy B,
juniorky, žiačky a nesúťažná
prípravka.

Ženy A hrajú v počte jedenásť
hráčok prvú ligu, šiestich hráčok
druhú ligu, tu môžu hrať aj neregi-
strované staršie hráčky. Ženy hrajú
aj interligu, ktorú hrávajú prvé dva
víťazné tímy v súťaži domovskej
krajiny a to z piatich nasledovných :
Chorvátsko, Slovinsko, Maďarsko,
Rakúsko a Slovensko, čiže spolu
desať tímov. Samotné finančné
zastrešenie súťaží je veľmi náročné.
Posledné dva roky to hokejový klub
HOKO nezvládol a tak pristúpili k
požiadaniu klubu HKM Nová
Dubnica o spoluprácu. Dohoda mala
samozrejme presné podmienky a
pravidlá. Tieto spočívali v zložení
počtu hráčok zúčastňujúcich sa
súťaží z oboch klubov a to po
minimálne 6 a maximálne 8 hráčok,
čiže polovica hráčok z jedného aj
druhého klubu. Každý klub si hradí
svoje náklady, konkrétne štartovné
a rozhodcov. Ale aj pri tomto
spôsobe riešenia zostáva pozemný
hokej finančne náročným a náklad-
ným športom. Rovnaký postup
spolupráce sa uskutočnil aj v
skupine junioriek. Tím zastupujú
hráčky do 21 rokov, prevažne
vysokoškoláčok študujúcich v Brati-
slave. Z tohto dôvodu patria junior-
kám tréningové piatky, v ktorých
striedajú najmenšie hráčky. Ďalšou
skupinou sú žiačky, hrajúce svoje
súťaže samostatne. Poslednou, ale
o to zaujímavejšou skupinou je
prípravka, trénujú v nej najmenšie
hráčky, ktoré sa do súťaží neprihla-
sujú. Zúčastňujú sa turnajov,
pričom začiatkom tohto roku sa na
jednom zúčastnili v Poľsku. Časť

financií bola dotovaná vďaka Nitri-
anskemu samosprávnemu kraju,
zvyšok doplácali rodičia, čo sa
vyšplhalo v prípade trojdňového
turnaja na 50 €.

Za dôležitú sa pokladá aj samotná
štruktúru klubu v zložení: Zuzana
Jakabová - predsedkyňa, Andrea
Eliášová - zástupkyňa a za hospo-
dára družstva bola vymenovaná
Marianna Mankovecká, pod ktorej
kompetenciu spadá zabezpečovanie
dresov, hokejok a financií.

Členské v tomto klube činí 12 €
na rok. Loptičky a hokejky posky-
tuje samotný klub, ale odstupom
času, v ktorom sa členky vypracujú
na vyššiu úroveň obvykle pristúpia
k zadováženiu novej a kvalitnejšej

výstroji na vlastné náklady.
Deti, ktoré majú záujem práve o

tento druh športu, majú dvere v
tomto klube vždy otvorené. Zlato-
moravecký klub HOKO sa svojimi
úspechmi naozaj zahanbiť nedá,
pretože patrí k špičke v tomto
športe. Svedčí o tom aj ich úspech z
roku 1980, v ktorom pozemný
hokej na OH v Moskve reprezento-
vali dve dievčatá zo Zlatých
Moraviec - Viera Podhányová a
Iveta Šranková. Skončili druhé a
domov si doniesli strieborné
medaile.

Určite sa hráčky potešia každej
podpore a pozornosti zo strany
všetkých fanúšikov.

M. Petrovičová

�� tím hráčok pozemného hokeja v Zlatých Moravciachtím hráčok pozemného hokeja v Zlatých Moravciach
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Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

Spomienka na Františka Hermana

Nad Benátom, nazývaným
Kamenné vráta, sa tíško vypínajú
obrysy mohutných čiernych obrov
s dreveným dvojramenným
krížom - symbolom Slovenska, s
odkazom Cyrilometodejskej tradí-
cie našich predkov, ktorí často
trpeli a vložili toľko umu do
našich ľudových prísloví. 

Dedičstvo otcov zachovaj nám,
pane, na česť a slávu Božiu. J.H.
1994

Obľúbené turistické miesto žije
hrdo v tomto duchu s nostalgiou
najkrajšieho ročného obdobia a
priťahuje milovníkov prírody
počas celého roka. 

Z Benátu sa po výstavbe rýchlo-
stnej komunikácie R1 vytratil
pracovný ruch a do hory sa vrátilo
velebné ticho prírody. Smutne
odhalený skalnatý hrebeň za
ostnatými drôtmi poskytuje nové
pohľady na najkrajší vrch Pohron-
ského Inovca. Vydolovaním
horniny pod jeho vrcholovými
skalami vznikla obrovská
priepasť, ktorá bude pripomínať
obnovenie ťažby andezitu v roku
2010 a o rok neskôr vybudovanie

diaľnice, na ktorú putovalo
množstvo kvalitnej andezitovej
suroviny práve z Benátu. Z rozvrá-
tených svahov zeminy vykúkajú
posledné jesenné kvietky
zvončeka trstnatého. Hora žije
stále svojou osobitou príťažlivos-
ťou a  pozoruhodnými prírodnými
krásami. Turistická lokalita je
známa nádhernými bizarnými
útvarmi megalitov, ktoré príroda
vytvárala počas miliónov rokov a
sú v celom Inoveckom pohorí
neopakovateľné. Stálou sviežou
zeleňou pútajú pozornosť
machmi, sleziníkmi a sladičmi
obrastené skaly. V jesennom
období tu možno nájsť zo vzácnej
flóry Slovenska vzpriamené
stonky mesačnice trvácej so
svojimi mesiačkovými semenami.
Pýchou kamenného vrchu sú
známe prírodné výtvory, ktoré
majú svoje pomenovania a zacho-
vali sa neporušené uprostred
rušnej ťažby andezitu. K najzaují-
mavejším patrí Pavián, ktorému z
gravitačnej sily rokmi uberá
neúprosný zub času. Možno
najkrajším bizarným útvarom je

Slon a hotové umelecké dielo
prírody zlovestný pohľad Golema.
Každého návštevníka Benátu
dovedie na vrchol hory zo Žitavian
turistický chodník v súčasnosti
presmerovaný okrajom kameňo-
lomu Kamenné vráta. Skaly nad
priepasťou poskytujú za slneč-
ného počasia pekné výhľady na
hrebene hôr. Ponúkajú mnoho
impozantných scenérií a jedineč-

ných pohľadov na okolité obce
horného Požitavia. Tie bývajú
obyčajne najkrajšie, lebo oživujú
neopakovateľné spomienky na
zážitky pri potulkách Inoveckým
pohorím.

Vychádzka na Benát je
vhodným námetom pre poznáva-
nie prírodných krás Pohronského
Inovca.

Anton Kaiser

V dňoch 21. až 27. novembra
usporiadalo Občianske združe-
nie Prílepčianka v Kultúrnom
dome Prílepy spomienkovú
výstavu o živote a diele
Františka Hermana.

Široká kultúrna verejnosť
poznala Františka Hermana zo
Zlatých Moraviec - Prílep ako
úspešného herca, scenáristu,
básnika, športovca a predov-
šetkým profesionálneho
výtvarníka, člena Slovenskej
výtvarnej únie. Tohto roku sa
jeho život naplnil a zanechal
odkaz vo svojej bohatej tvorbe.
Narodil sa v roku 1923 v
Gačove, obec Neverice. Ako
nesmierne tvorivý človek plný
mladíckeho entuziazmu a
optimizmu patril k zakladajú-
cim členom výtvarníctva v
zlatomoraveckom regióne.
Svoje maliarske umenie
úspešne predstavil na viac ako
30 samostatných výstavách
doma i v zahraničí. Počas

svojej celoživotnej púti sa
najviac angažoval vo výtvar-
nom umení. V roku 1996 sa
stal členom Zväzu slovenských
výtvarných umelcov. Jeho
najväčším úspechom bola
účasť na výstave INSITA 97 v
Bratislave a neskôr v Japon-
sku, kde získal vysoké
výtvarné ohodnotenie.

Jeden z jeho výrokov. -Tož,
narodil som sa v ten istý deň a
mesiac ako Van Gogh. On
slávnejšie maľoval, ale ja ešte
žijem  a pokúsim sa dostať
aspoň k jeho tieňu.

František Herman sa okrem
maľovania venoval aj poézii.
Spev, recitovanie a divadlo sa
stalo jeho láskou. Kedysi
hrával v Martinskom divadle s
národným umelcom Jozefom
Krónerom. Bol aj režisérom.
Od roku 1956 začal písať
básne. V roku 1994 vydal
zbierku básní pod názvom
IMPRESIE Františka Hermana

v úprave Jána Ferka z RKS
Nitra. 

O svojich láskach hovoril. -
Deň, v ktorom nenamaľujem
aspoň jeden obraz a nenapí-
šem jedinú báseň ... v ktorom si
nezatrénujem ... je pre mňa
stratený! 

Pekne sa o ňom kedysi
vyjadril aj jeho priateľ PhDr.
Mišo Adamov Kováč z Matice
slovenskej.

- Ferko je muž, ktorý má
chlapský vek, ale ešte stále sa
v ňom skrýva chlapec, ktorý sa
rád hrá a odklína svet kľúči-
kom zvedavej mladosti.
Ustavične sa odznova učí dívať
a navodzuje tak nové videnia. 

Život umelca bol pestrý. Aj
keď bolo v ňom dosť životných
búrok, vyrovnal sa s nimi po
chlapsky. A takým človekom,
plným umenia, do ktorého
život vložil kopec lásky a
ľudskosti, zostal v mysliach
dodnes. Jeho životná čaša sa

naplnila klenotmi zbožnosti
jeho bytia. Je z čoho i dnes
čerpať neustále. Isto hoc zo
spomienok ... i po smrti. Jeho
statočná životná púť bude nám
stále čosi navrávať. Žiť
natrvalo. Napĺňa naše srdcia aj
po odchode do neznáma.

Jedna z jeho úprimného
srdca básní

Anton Kaiser

SALVE

Buď pozdravený všemocný 
...MÁG... 
Čo štetcom pretváraš svety
a čarovným dlátom oživíš
mŕtvy kameň.
SALVE
Ty neúnavný básnik
vznešenej krásy a búrlivých

vášní,
nech tvoje nespútané verše 
navždy sú zapísané
Do večnej ... 
KRONIKY ... hviezd. 
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Prenájom voľných nebytových priestorov a pozemkov
Technické služby mesta

Zlaté Moravce so sídlom
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 00587168 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 VZN č.
6/2011 Zásady hospodárenia s
majetkom mesta poskytnú do
priameho podnájmu 
■ nebytové priestory o

celkovej výmere 131, 82 m²
nachádzajúce sa v nehnuteľ-
nosti vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce (LV č. 3453) –
budova na Bernolákovej ul.
v Zlatých Moravciach so
súpisným číslom 1874 /iná
budova/ na parcele KN
registra „C“, č. parcely 3468/2
/zastavané plochy a nádvo-
ria/, účel využitia prenájmu
priestorov: kancelárske pries-
tory.

Lehota na predkladanie
návrhov podnájomných zmlúv
končí dňa 20.12.2011 o 15.00
hod.

Bližšie informácie o
podnájme vyššie uvedenej
nehnuteľnosti získate na
úradnej tabuli a internetovej
stránke Mesta Zlaté Moravce
→ www.zlatemoravce.eu,
/Mesto, ÚRADNÁ TABUĽA
MESTA, 2011, INÉ INFORMÁ-
CIE/, prípadne na č. tel.
037/6923211 (sekretariát
Technických služieb mesta
Zlaté Moravce).

Ing. Jozef Latika, poverený
riad. Mestského podniku TS
ZM

▀

Mesto Zlaté Moravce na
základe § 9a ods. 9 zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a
v nadväznosti na zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v  znení neskorších
právnych predpisov a  Zásady
hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce (VZN
6/2011 účinné od 11.07.2011)

poskytne do priameho
prenájmu
■ nebytové priestory

nachádzajúce sa na 1.
poschodí nehnuteľnosti –
budova na Ul. Hviezdosla-
vova 64, Zlaté Moravce so
súpisným číslom 2087
„CENTRUM ŽITAVA“ /bývalá
prevádzkareň „HILTON
BAR“/ o celkovej výmere 75
m², účel využitia prenájmu
priestorov: obchodné resp.
kancelárske priestory.

Lehota na predkladanie
návrhov nájomných zmlúv
končí dňa 20. 12. 2011 o 15.00
hod.

Bližšie informácie o
prenájme vyššie uvedených
nehnuteľností získate na
úradnej tabuli a internetovej
stránke Mesta Zlaté Moravce
→ www.zlatemoravce.eu,
/Mesto, ÚRADNÁ TABUĽA
MESTA, 2011, INÉ INFORMÁ-
CIE/, prípadne na č. tel.
037/6923922 alebo
037/6923927 (oddelenie
správy majetku mesta).

▀

Mesto Zlaté Moravce na
základe § 9a ods. 9 zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a
v nadväznosti na zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov a na Zásady hospo-
dárenia s majetkom mesta
poskytne do priameho
prenájmu nehnuteľnosť –
budovu na Ul. Staničnej v Zl.
Moravciach
■ nehnuteľnosť – budova

na Ul. Staničná, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
884 (druh: rodinný dom),
ktorá sa nachádza na pozemku
parcely KN registra „C“, č.
parcely: 2601/21 (druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria) o výmere 169 m²,
kde končí nájom 31. 12. 2011,
účel využitia prenájmu pries-
torov: obchodné resp. pries-
tory na prevádzkovanie
pohostinskej činnosti.

Lehota na predkladanie

návrhov nájomných zmlúv
končí dňa 20. 12. 2011 o 13.00
hod.

Bližšie informácie o
prenájme vyššie uvedených
nehnuteľností získate na
úradnej tabuli, www.zlatemo-
ravce.eu, /Mesto, ÚRADNÁ
TABUĽA MESTA, 2011, INÉ
INFORMÁCIE/, prípadne na č.
tel. 037/6923922 alebo
037/6923927 (oddelenie
správy majetku mesta).

Ing. Peter Lednár, CSc.,
primátor mesta

▀

Záhradnícke služby mesta,
m. p. Zlaté Moravce, ako
nájomca priestorov určených
na podnájom, vyhlasuje v
súlade s ustanoveniami §
281 až § 288 zákona č.
513/91 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších
predpisov, Obchodnú
verejnú súťaž (OVS) na
uzavretie podnájomnej
zmluvy na nebytové pries-
tory

Vyhlasovateľ: názov
organizácie: Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce,
Robotnícka 1, adresa organizá-
cie: Sládkovičova 1, 953 01 Zl.
Moravce, internetová adresa:
www.zlatemoravce.eu, IČO:
31410529

v zastúpení: Marian
Tomajko, riaditeľ

Kontaktná osoba: Marian
Tomajko, tel. 037/6423145,
Fax: 037/6423145, e – mail
zsmzm@stonline.sk

Predmet obchodnej verej-
nej súťaže:

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

výmera priestorov: 68,50 m²
(z toho:

48,70 m² - obchodné pries-
tory (kancelárie), 19,80 m² -
sklad

Účel podnájmu: kancelária
alebo priestory určené pre
služby obyvateľom. Doba
nájmu: doba určitá – najviac 3
roky. Minimálna výška
podnájmu: � 34,- €/m²
ročne - obchodné priestory
� 17,- €/m² ročne - skladový
priestor

Navrhovatelia podávajú už
podpísané návrhy podnájom-
nej zmluvy v dvoch vyhotove-
niach písomne v slovenskom
jazyku v zalepenej obálke s
uvedením obchodného mena a
sídla navrhovateľa, resp.
miesta podnikania s označe-
ním - Obchodná verejná
súťaž – podnájom SOV/2011
„NEOTVÁRAŤ".

Návrhy budú doručené na
adresu: Záhradnícke služby
mesta, m. p. Zlaté Moravce,
Sládkovičova ul. č. 1, 953 01
Zlaté Moravce, na poschodí v
Dome služieb do stanovenej
lehoty na podávanie návrhov.

Navrhovateľ predloží návrh
osobne alebo doporučenou
poštovou zásielkou tak, aby
bol vyhlasovateľom riadne
zaevidovaný najneskôr do
20.12.2011 do 12.00 hod. Do
obchodnej verejne súťaže
nebude možné zahrnúť návrh,
ktorý bude doručený na
adresu vyhlasovateľa alebo
predložený po stanovenej
lehote. Po uplynutí stanovenej
lehoty nebude možné predlo-
žený návrh zmeniť a ani
odvolať.

Znenie súťažných podmie-
nok je možné získať u vyhlaso-
vateľa, kompetentná osoba: p.
Tomajko, alebo na interneto-
vej stránke www.zlatemo-
ravce.eu. Ďalšie informácie
môžete získať aj na tel. č.
037/6423145

Marián Tomajko
riaditeľ podniku
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M E S T O ZLATÉ
MORAVCE zastúpené
primátorom mesta Ing.
Petrom Lednárom, CSc. s
primeraným použitím § 5
zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších
predpisov VYHLASUJE
VÝBEROVÉ KONANIE na
obsadenie pracovnej
pozície vedúci oddelenia
vnútornej správy a eviden-
cií MsÚ ZM

Kvalifikačné predpo-
klady a iné kritériá na
výkon obsadzovanej
funkcie:
- vzdelanie: vysokoškolské

vzdelanie II. stupňa
- prax: minimálne 3 roky

praxe, prax v samospráve
alebo v štátnej správe

výhodou
- znalosť problematiky

samosprávy a verejnej
správy, všeobecný prehľad
o základných právnych
predpisoch týkajúcich sa
samosprávy a predpisoch
súvisiacich s činnosťou
daného oddelenia

- organizačné a riadiace
schopnosti, prax na riadia-
cej pozícii výhodou

- komunikatívnosť, pracovi-
tosť, zodpovednosť,
samostatnosť

- morálna bezúhonnosť
- znalosť práce s PC
- znalosť cudzieho jazyka

vítaná.
Písomné prihlášky do

výberového konania spolu
so:
* štrukturovaným životopi-

som
* prehľadom o doterajšej

praxi so stručným
popisom pracovných
činností

* motivačným listom
* overeným dokladom o

vzdelaní,
* čestným vyhlásením o

praxi,
* výpisom z registra trestov

nie starším ako 3 mesiace,
* súhlasom so spracovaním

osobných údajov v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov
na účely výberového
konania je potrebné
predložiť do 30.12.2011
do 12,00 h do podateľne
Mestského úradu v Zlatých
Moravciach alebo zaslať
na adresu: Mesto Zlaté

Moravce - Mestský úrad
v Zlatých Moravciach, 1.
mája 2, 953 01 Zlaté
Moravce (rozhodujúci je
dátum doručenia)
Zapečatenú obálku je

potrebné označiť heslom:
„VK - vedúci odd. VSaE –
neotvárať“.

Bližšie informácie
poskytne Ing. Ján Jamrich,
prednosta MsÚ, tel. č.:
037/6923920, mobil: 0908
790 800

Termín a miesto výbero-
vého konania oznámi
výberová komisia, ktorú
menuje primátor mesta,
prihláseným uchádzačom
najmenej 7 dní pred dňom
konania výberového
konania.

-r-
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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
7. 12. Twilight sága: Úsvit, USA

Súmrak je tu znova a to je určite
dobrá správa pre všetkých fanúši-
kov tohto filmového trháku. O
tejto upírskej ságe vám už vlastne
nemusíme ani nič písať, pretože
diváci, ktorí milujú tento film,
poznajú jeho scenár úplne
podrobne.

St.: 17.00, vstupné: 2,50 €, MN
do 12 r.
9. – 10. – 11. – 12. 12. Arthur
zachráni Vianoce, USA

Prichádza čas Vianoc – najkraj-
ších, najúžasnejších a najemotív-
nejších dní každého roka. Deti
tieto sviatky priam milujú a aj
preto netrpezlivo čakajú na
darčeky, ktoré sa objavia pod ich
vysnívaným stromčekom. Ale
nechápu len jednu vec – ako ten
Santa dokáže doručiť darčeky
všetkým deťom na svete za jedinú
noc. Táto nová animovaná
rodinná komédia pre celú rodinu
vám dá konečne odpoveď aj na
túto otázku.

Pi.: 17.00, so.: 17.00, ne.: 17.00, po.:
17.00, zľ. 2,20 €, vstupné 2,50 €,
vhodné pre všetky vekové
skupiny maloletých.
13. – 14. 12. Obhajca, USA

Je tu strhujúci thriller, ktorý vás
presvedčí, že takto to funguje v

dnešnom svete. Bohatý playboy je
obvinený z pokusu o vraždu, ale
dokázať jeho vinu je takmer
nemožné, pretože má vynikajú-
ceho právnika.

Ut.: 18.00, st.: 17.00, vstupné
2,20 €, MN do 12 r.
15. – 16. – 17. – 18. – 19. 12.
Johny English sa vracia, VB

Momentálne asi niet lepšieho
komika na svete ako je R. Atkin-
son. Jeho druh humoru je nesku-
točne dobrý a dokáže rozosmiať
snáď aj umierajúceho človeka. Mr.
Bean je naozaj nenapodobiteľný a
jeho register úžasných grimás vás
úplne dostane. Silný úsmevný
magnet pre všetky generácie.

Št.: 18.00, pi.: 17.00, so.: 18.00,
ne.: 18.00, po.: 17.00, zľ. 2,20 €,
vstupné 2,50 €, MN do 12 r.
20. – 21. 12. Intímna pasca, USA

Mladá a pekná doktorka Juliet
chce po rozvode začať nový život.
Presťahuje sa do Brooklynu a
prekrásny apartmán sa jej zdá až
príliš dokonalý. Lenže zdanie
klame a v byte sa začnú diať čudné
veci.

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

Program kina na 
www.kinotekov.eu, 

www.jatt.szm.sk

4. 11. Mia Tesárska,
(N – nemocnica) Levice

5. 11. Marek Rafael, (N) Nitra
7. 11. Bystrík Tonkovič,

(N) Nitra
7. 11. Erik Pekník, (N) Levice
15. 11. Lilly Valkovičová,

(N) Bratislava

16. 11. Jozef Néma, 1957,
Zlaté Moravce

21. 11. Helena Havettová, 1927, 
Veľké Vozokany

13. 12. Emilília Šabíková, Zlaté Moravce, 80 r.

S p o m i e n k a

Povedali si áno
11. 11. Milan Kukučka, Hosťovce a Kristína Kobzová, Nitra
11. 11. Ján Chytrý, Nitra a Jana Víghová, Zlaté Moravce

To, že sa rana zahojí, je len
klamné zdanie. V srdciach
nám bolesť zostala a tiché

spomínanie.

Dňa 20.12.2011 si pripome-
nieme smutné 3. výročie
úmrtia nášho manžela, otca,
svokra, starkého Ing. Jozefa
Švolíka

So spomienkou manželka,
dcéra a syn s rodinami.

Pohotovosť lekární
V dňoch 7. – 11. 12. Lekáreň U

ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, v pracovné dni
od 7.00 do 21.00, sobota 10. 12. od 8.00 do
20.00, nedeľa 11. 12. od 8.00 do 20.00. V
dňoch 12. – 18. 12. Lekáreň TULIP, Hviezdo-

slavova 64 A, v pracovné dni od 18.00 do
21.00, sobota 17. 12. od 12.00 do 20.00,
nedeľa 18. 12. od 8.00 do 20.00. V dňoch 19.
– 21. 12. Lekáreň IRIS, Nám. A. Hlinku 28, od
7.00 do 21.00.
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Vyhodnotenie MO Zlaté
Moravce v stolnom

tenise

Futsalový turnaj
o Pohár primátora
Zlatých Moraviec

Dňa 29.11.2011 zorganizovalo
CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre MO v
stolnom tenise žiakov SŠ.

Počet účastníkov: 20.
Výsledky stretnutí :
GJK ZM - SOŠ polytechnické ZM

6 : 1 
SOŠ polytechnické ZM - SOŠ

technické ZM 1 : 6
SOŠ technické ZM - GJK ZM 1 : 6

Konečné poradie:
1.miesto GJK, Zl. Moravce
2.miesto SOŠ technické, Zl.

Moravce
3.miesto SOŠ polytechnické SNP

2, Zl. Moravce
Do krajského kola postupujú

žiaci GJK Zlaté Moravce.
Mgr. Jozef Zlatňanský

riaditeľ CVČ

Zlatomoravecká futsalová liga v
spolupráci Oblastným futbalovým
zväzom Nitra pozýva všetkých
priaznivcov na 1. ročník futsalo-
vého turnaja o Pohár primátora
mesta Zlaté Moravce. Turnaj sa
bude konať 6. - 7. januára 2012 v
športovej hale bývalého Calexu
Zlaté Moravce, kde sa predstavia
účastníci mestskej ligy a pozvané
futsalové mužstvá. Okrem nich
chceme do turnaja pozvať všetky
futbalové kluby z okresu Zlaté
Moravce, ktoré budú dobrým
lákadlom pre divákov. Podujatie
nadväzuje na dlhoročnú tradíciu
novoročných turnajov organizo-
vaných Oblastným futbalovým

zväzom. Akciu slávnostne otvorí
primátor mesta Zlaté Moravce Ing.
Peter Lednár, CSc. spolu s predse-
dom ObFZ Petrom Martincom.
Organizácia turnaja a počet
hracích dní bude závisieť od
záujmu a počtu nahlásených
mužstiev. Prihlášky je možné
zaslať do 31.12.2011 na mailovú
adresu 

mcimmermann@gmail.com
Propozície o turnaji získate na

stránke futsalovej ligy
http://futsalzm.webnode.sk/
alebo priamo u organizátora

podujatia Mgr. Michala Cimmer-
manna na tel. číslo 0905 945 291.

E. Babocká

Vyhodnotenie MO v stolnom
tenise žiačok ZŠ a OG

Dňa 6.12.2011 zorganizovalo

CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre

Majstrovstvá okresu v stolnom

tenise žiačok základných škôl a

osemročných gymnázií. Počet

účastníkov: 20.

Výsledky stretnutí :
ZŠ Pribinova, ZM - Sľažany 4 : 3 

ZŠ Pribinova, ZM - ZŠ Tekovské

Nemce 7 : 0

ZŠ Tekovské Nemce - ZŠ

Žitavany 1 : 6

ZŠ Žitavany - ZŠ Pribinova ZM 1

: 6

ZŠ Sľažany - ZŠ Žitavany 5 : 2

ZŠ Tekovské Nemce - ZŠ

Sľažany 1 : 6

Konečné poradie:
1. miesto ZŠ Pribinova, Zl.

Moravce
2. miesto ZŠ Sľažany
3. miesto ZŠ Žitavany
4. miesto ZŠ Tekovské Nemce
5. miesto ZŠ Robotnícka, Zl.

Moravce
6. miesto GJK Zlaté Moravce
7. miesto ZŠ Mojmírova, Zl.

Moravce
8. miesto ZŠ Červený Hrádok
Do krajského kola postupujú

žiaci zo ZŠ Pribinova, Zlaté

Moravce.

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ
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