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Zo zasadnutia
Mestského zastupiteľstva
Posledné, 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa
konalo 13. decembra v prímestskej časti Chyzerovce v Zlatých
Moravciach, na ktorom si zvolilo za predsedu návrhovej komisie
poslanca Jozefa Tonkoviča, za členov poslanca Mgr. Milana
Galabu a poslanca Ing. Petra Hollého a schválilo program
zasadnutia 21. MsZ so zmenami:
n stiahnutie bodov 10 až 19 (Návrh
programového rozpočtu Mesta Zlaté
Moravce, Mestského kultúrneho
strediska, Záhradníckych služieb,
Službytu, Mestskej nemocnice prof.
MUDr. R. Korca, DrSc., Základných
škôl a Základnej umeleckej školy
na rok 2013 vrátane programov a
podprogramov s výhľadom na roky
2014 a 2015) – návrh poslanca Ing.
Viliama Rumanka
n stiahnutie bodov 23 a 24
(Návrh zásobníka investičných
akcií na rok 2013 až 2015, Návrh na
prevzatie úveru na prefinancovanie
investičných akcií) – návrh poslanca
Mgr. Milana Galabu
n stiahnutie bodu 20 „Návrh na
splynutie mestských podnikov
Technické služby, Záhradnícke
služby a Mestské stredisko kultúry
a športu“ – návrh poslankyne Evy
Dubajovej
n stiahnutie bodu 21 „Návrh na
zmenu bežného rozpočtu mesta na
rok 2012 rozpočtovým opatrením“
– návrh primátora mesta Ing. Petra
Lednára, CSc.
n stiahnutie bodu 38 „Návrh
na schválenie prenájmu majetku
Mesta Zlaté Moravce – budovy
naľavo od vstupu do areálu
nemocnice pre Pharmacum ZM
s.r.o. z dôvodu osobitného zreteľa...“
– návrh poslankyne PharmDr. Ivony
Vicianovej

Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo a schválilo:
n zmenu rozpočtu Mesta
Zlaté Moravce na rok 2012
Rozpočtovým opatrením
n návrh na prevzatie úveru na
technickú vybavenosť výstavby
nájomných bytov (prijatie úveru
od Slovenskej sporiteľne vo výške
200 000 € na financovanie technickej
vybavenosti k výstavbe nájomných
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bytov za podmienok uvedených
v indikatívnej ponuke banky)
n návrh na určenie spôsobu
zabezpečenia záväzku z úveru
zo ŠFRB (ručenie za úver zo ŠFRB
vo forme bankovej záruky, prevzatie
bankovej záruky na úver zo ŠFRB
od Slovenskej sporiteľne vo výške
1 886 998,00 € a zabezpečenie
bankovej záruky vlastnou platobnou
blankozmenkou pre Slovenskú
sporiteľňu
n návrh na financovanie
investičných akcií z rezervného
fondu mesta (použitie Rezervného
fondu vo výške 55 156 € na investičné
akcie - MŠ Žitavské nábrežie vo výške
27 756 €, MŠ Kalinčiakova vo výške
27 400 €)
n návrh na úhradu záväzkov
do Fondu prevádzky, údržby a
opráv z fondu rozvoja bývania
vo výške 32 430 €
n návrh Vnútorného predpisu
o
postupe a zaraďovaní
prostriedkov
zo
štátneho
rozpočtu, z Európskej únie,
zo zahraničia poskytnutých
na konkrétny účel, z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy
a darov, ak darca určí účel daru
do rozpočtu mesta
n Schválenie zverenia majetku
mesta (nákladné motorové vozidlo
na zvoz odpadu) od dňa 14.12.2012
do správy Technických služieb
mesta Zlaté Moravce
n Schválenie zverenia majetku
mesta (ihrisko na nohejbal 20 x 37
m, nachádzajúce sa v externom
priestore Základnej školy, Robotnícka
ul.) do správy Základnej školy na
Robotníckej ul.
n novelizácia č. 4 VZN č.
1/2008 o určení výšky príspevku
zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských
zariadeniach
Mesta
Zlaté
Moravce s účinnosťou od

01.01.2013
n návrh VZN č. 8/2012 o určení
výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej
umeleckej
školy,
dieťa
materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území
mesta Zlaté Moravce:
a) Prípravné
štúdium
- skupinové vyučovanie = 3 €,
individuálne vyučovanie = 5 €
b) Základné štúdium I. a II.
stupeň - individuálne vyučovanie
hlavného predmetu = 8 €, skupinové
vyučovanie hlavného predmetu = 6
€ skupinové vyučovanie zborového
spevu = 2 €
c) Štúdium pre dospelých individuálne vyučovanie hlavného
predmetu študentov, ktorí majú
vlastný príjem = 15 €, individuálne
vyučovanie hlavného predmetu
študentov, ktorí nemajú vlastný
príjem 8 €, skupinové vyučovanie
hlavného predmetu študentov,
ktorí majú vlastný príjem = 15 €,
skupinové vyučovanie hlavného
predmetu študentov, ktorí nemajú
vlastný príjem = 8 €.
Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza
vtedy, ak plnoletý študent alebo
zákonný zástupca žiaka písomne
požiada a predloží doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi ( podľa zákona č.
599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)
n návrh na odsúhlasenie
„Územného plánu Mesta Zlaté
Moravce - Zmeny a doplnky
č. 4 (MsZ akceptovalo stanovisko
Krajského
stavebného
úradu
v Nitre k návrhu územnoplánovacej
dokumentácie)
n návrh na schválenie
podmienok obchodnej verejnej
súťaže
prevodu
majetku

vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce – pozemky a stavby
v súčasnosti využívané na
podnikateľské účely na Viničnej
ulici č. 1 v Zlatých Moravciach
a vymenovanie komisie pre
posúdenie súťažných návrhov
v zložení - traja zamestnanci Mesta
- Mestského úradu menovaní
primátorom a dvaja poslanci určení
Mestským zastupiteľstvom (Miroslav
Záchenský a poslanec Mgr. Pavel
Šepták), MsZ zároveň rozhodlo
uplatniť pri posudzovaní ako
kritérium vyhodnotenia súťažných
návrhov najvyššiu cenu a účel
využitia
n návrhy na schválenie
prevodov
a
prenájmov
nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce
n návrh na odpísanie
nevymožiteľných pohľadávok
od dlžníkov m. p. Službyt v sume
117 649,37 €

Mestské zastupiteľstvo
zobralo na vedomie:
n
Informáciu
o
stave
vymáhania
pohľadávok
mesta daňových a nedaňových
pohľadávok vzniknutých po lehote
splatnosti
n Informáciu o výsledku
kontroly NKÚ
Na záver zasadnutia sa dostali
na rad občania so svojimi
pripomienkami a požiadavkami na
poslancov, ktoré mali spoločného
menovateľa a to, poukázať na
mestskú časť Chyzerovce ako
súčasť mesta s prosbou a žiadaním
o finančnú podporu tejto obývanej
štvrte, pretože z ich pohľadu sa
pri prerozdeľovaní finančných
prostriedkov na podporu jej rozvoja
pravidelne zabúda.
Ľ. Rosinská
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Od 1. januára 2013 pracuje
mesto v rozpočtovom provizóriu
Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 s výhľadom na roky 2014
až 2015 bol zostavený a predložený na rokovanie MsZ dňa
13.12.2012. Rozpočet mesta na rok 2013 nebol MsZ prerokovaný
a tak mesto od 1.1.2012 vstupuje do rozpočtového provizória.
Nie každý má predstavu a vie, čo to znamená a aký dopad má
toto rozhodnutie poslancov na mesto.
Informácie poskytla hlavná ekonómka MsÚ Ing. Iveta Szobiová:
V prípade, ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok
neschváli Mestské zastupiteľstvo do 31. decembra bežného
roka, bude mesto hospodáriť podľa rozpočtu predchádzajúceho
roka. To znamená, že nakoľko rozpočet na rok 2013 nebol
schválený MsZ do konca roka 2012, v roku 2013 bude mesto
hospodáriť podľa rozpočtu 2012 až do schválenia rozpočtu na
rok 2013. Počas rozpočtového provizória musí mesto dodržiavať
zákonnú podmienku - čerpané výdavky v každom rozpočtovom
mesiaci nesmú prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu
mesta v roku 2012.
Neschválením rozpočtu na rok 2013 mesto:
- je povinné dodržať maximálnu výšku výdavkov na základe
skutočnosti roku 2012, pričom výška a štruktúra výdavkov nemusí
byť zhodná s návrhom výdavkov na rok 2013,
- je povinné po skončení rozpočtového provizória zúčtovať
rozpočtové príjmy a uskutočnené výdavky so schváleným
rozpočtom mesta na rok 2013,
- nakoľko predpoklad príjmov na rok 2013 je nižší ako v roku
2012, nie je možné uskutočňovať výdavky v maximálnej výške 1/12
celkových výdavkov mesta za rok 2012.
Z uvedených dôvodov je náročnejšia evidenčná a administratívna
činnosť pri sledovaní výdavkov počas rozpočtového provizória.
Výdavky je možné uskutočňovať len v prípade, ak sú kryté príjmami,
pričom z rozpočtu mesta sa v prvom rade musia uhradiť:
* záväzky z prevzatých úverov, splátky istín a úrokov
* záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv v súlade s termínmi
splácania (energie, mzdy a iné)
* nevyhnutné výdavky na činnosť rozpočtových a príspevkových
organizácií mesta
n MsZ na svojom zasadnutí dňa 8.11.2012 schválilo zosúladenie
hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt, m. p.
tak, aby mestský podnik spĺňal podmienky zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Jednou z podmienok zosúladenia
právnych pomerov v tejto príspevkovej organizácii je zapojenie
príspevkovej organizácie na rozpočet mesta príspevkom. Službytu
v predchádzajúcich rokoch nebol poskytovaný príspevok z rozpočtu
zriaďovateľa. V návrhu rozpočtu na rok 2013 bol na základe
uvedeného uznesenia navrhnutý príspevok na hlavnú činnosť.
Do schválenia rozpočtu však mesto nesmie poukázať tejto
Príspevkovej organizácii príspevok, nakoľko v roku 2012
tento výdavok nebol čerpaný.
Podanie žiadosti o úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov - k predloženiu žiadosti na ŠFRB je povinnou prílohou návrh
rozpočtu mesta schválený Mestským zastupiteľstvom.
Schválený rozpočet je povinnou prílohou aj k žiadostiam o
poskytnutie dotácií zo štátnych fondov a prostriedkov z rozpočtu
EÚ.
-lr-

Strana 03

Privítanie Nového roka 2013
Rok 2013 sa v Zlatých Moravciach začal nielen polnočným
príhovorom primátora Petra Lednára k občanom tohto mesta,
ale aj ohňostrojom, ktorý predsa len napriek „čvirikaniu
vrabcov“ o tom, že nebude, bol vďaka dobrým ľuďom, ktorým
ešte stále na našom meste záleží a ktorí našim občanom
dopriali radosť z tisícich farebných svetielok na Silvestrovskej
nočnej oblohe.
Kapustnica sa stala symbolom nielen väčšiny slovenských domácností
v spojení s Vianocami, ale predovšetkým je už neodmysliteľnou
súčasťou príchodu Nového roka.
„Každý sa teší, to vidieť ľuďom z očí, že prišiel Nový rok v novom
tisícročí. A my v ňom žijeme, jeme a pijeme, pracujeme, tancujeme,
naše ženy milujeme. Či to nie je krásne? Slniečko nám sveti zdravé
sú aj deti. Či to nie je šťastie? Bože dobrotivý, daj nám toľko sily, aby
sme teba aj nový rok pri tejto kapustnici dobre oslávili.“ Aj takto sa
ľuďom 5. januára na Námestí A. Hlinku za krásneho slnečného počasia
prihováral pán Vencel, člen folklórneho súboru Kolovrátok z Prílep,
ktorý na Novoročnej primátorskej kapustnici spolu s Chyzerovčankou
svojimi ľudovými piesňami spríjemnili chuť i atmosféru vyše 300
prítomným ľudom.
Primátor mesta Peter Lednár všetkým praje: „Veľa úspechov,
zdravia, šťastia, pracovných príležitostí a veľa peňazí. Lebo keď sme
zdraví, sme aj šťastní, keď máme prácu, máme aj peniaze. Vtedy by
mala v rodinách a v spoločnosti vládnuť spokojnosť. A aj keď občas
nemôžeme mať všetko, vždy je lepšie tešiť sa aspoň na to, čo príde
neskôr, na lepšiu budúcnosť, na lepšie a krajšie dni. Práve preto Vám
na začiatku tohto krásneho Nového roku 2013, ktorý je významný pre
nás Zlatomoravčanov aj z dôvodu, že si pripomenieme 900-té výročie
prvej písomnej zmienky o našom meste, prajem veľa odhodlania, veľa
lásky a porozumenia, aby bol naozaj lepší a úspešnejší ako ten uplynulý,
aby sme takto o rok mohli bez okolkov povedať, že práve taký sme ho
chceli mať, práve tak sme si ho predstavovali. To vám všetkým prajem
z úprimného srdca“ (z novoročného príhovoru zo dňa 31.12.2013).

Ľ. Rosinská
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Zveľadenie

priestorov
Denného centra
Dňa 17. decembra 2012
sa úspešne zavŕšil projekt
„Rekonštrukcia
Denného
centra na Mojmírovej ulici č.6
– I. etapa“, prevzatím stavby
renovovaných
priestorov
zhotoviteľom firmou Hass
s.r.o.
Predmetom
zákazky
boli
stavebné úpravy Denného
centra v meste Zlaté Moravce,
ktoré slúži na záujmovú činnosť
ľudí v dôchodkovom veku.

Vykonaním stavebných úprav
išlo o skvalitnenie služieb a
vytvorenie
príjemnejšieho
prostredia pre rôzne stretnutia
združení,
organizácií,
jednotlivcov,
či
odborných
prednášok.
Jednalo sa o búracie práce
nových dverných otvorov do
miestností a priečok medzi nimi,
demontovanie kovových mreží
na oknách a vchodových dverách,
odstránenie starej keramickej
dlažby a keramického obkladu,

odstránenie starého linolea,
demontáž
oplechovaných
parapiet, vymurovanie nových
priečok a nových dverových
vchodov, zamurovanie starých,
osadenie nových okien, a
nových
kovových
mreží,
nových dverí, dodanie nových
podláh a celkovú rekonštrukciu
sociálnych
zariadení.
Je
potrebné podotknúť, že firma
Hass s.r.o. vykonala práce nad
rámec dohody nezištne a preto
primátor Peter Lednár zo srdca

za Mesto vyjadruje obrovskú
vďaku za jej ústretovosť.
Mesto sa uchádzalo a získalo
dotáciu vo výške 14 750 € v
zmysle zákona č. 544/2010 Z.
z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej
republiky na stavebné úpravy
vnútorných priestorov Denného
centra, Ul. Mojmírova 6 v Zlatých
Moravciach.
Ľ. Rosinská

Znečistenie vodného toku alebo jeho pobrežného pozemku
Mesto
Zlaté
Moravce
oznamuje, že na podnet
občanov bola dňa 22. 10. 2012
vykonaná miestna obhliadka
tokov v meste Zlaté Moravce
– Žitava a Hostiansky potok
- v súčinnosti s pracovníkmi
Povodia Váhu.
Boli
zistené
nepovolené
skládky
odpadov
a znečisťovanie uvedených
tokov. Z tohto dôvodu vykoná
Povodie
Váhu
v
januári
2013 prečistenie a vypílenie
spadnutých konárov a stromov,
ktoré
bránia
plynulému
prietoku vodných tokov. Pri
tvaromiestnej obhliadke bolo
zistené nedovolené vyvážanie
odpadu občanmi mesta, čím
znečisťujú a zasypávajú prietok
tokov, čo spôsobuje v jarných
mesiacoch
vybreženie
uvedených tokov a tým škody
na
majetku
jednotlivým
organizáciám, ako aj fyzickým
osobám.
V
tejto
súvislosti
upozorňujeme, že priestupku
podľa § 77 ods. 1 písm. g)
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vodného zákona sa dopustí
ten, kto mení smer koryta,
poškodzuje
brehy,
ukladá
predmety do vodného toku,
ktoré môžu ohroziť plynulosť
odtoku vody v koryte, zdravie
ľudí a ich bezpečnosť alebo
ukladá predmety na miesta,
z ktorých môžu byť splavené
do vodného toku. Za takéto
konanie môže byť uložená
páchateľovi pokuta.
Bc. Štefan Nociar
vedúci odd. výstavby

Upozorňujeme
prevádzkovateľov
malých zdrojov
znečisťovania
ovzdušia, že
15. február sa blíži
Mesto Zlaté Moravce upozorňuje
právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, že
každoročne do 15. februára
sú povinné oznámiť mestu
Zlaté Moravce, za každý malý
zdroj znečisťovania ovzdušia
(MZZO), spotrebu palív a surovín

(v m3), z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva
a
škodlivosti
znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia
za uplynulý rok, najmä druh
a kvalitatívne ukazovatele palív
a surovín, počet prevádzkových
hodín MZZO a druh účinnosti
odlučovacích zariadení. Táto
povinnosť vyplýva zo zákona č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (§6 ods. 4).
Za nesplnenie tejto povinnosti
uloží obec prevádzkovateľovi
malého zdroja pokutu do
663,87 eura.
Bc. Štefan Nociar
oddelenie výstavby MsÚ
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Dňa 7. 1. 2013 sa konala v Zlatých
Moravciach kanonická vizitácia,
ktorej sa zúčastnili J. Ex. ThDr.
Viliam Judák - nitriansky biskup,
Mons. Štefan Vallo – riaditeľ
biskupského úradu a ďalší
zástupcovia biskupskej kúrie.

Cyrila bola darovaná nitrianskemu
biskupstvu z Vatikánu z obdobia
konania II. vatikánskeho koncilu
v r. 1962. Relikvia je pozostatok
z tela svätých. Relikvia sv. Cyrila
je časť jeho kľúčovej kosti a je
vložená do kovového relikviáru.

867 na žiadosť veľkomoravského
kniežaťa Rastislava do Ríma, aby
získali súhlas pápeža - používanie
staroslovienčiny ako liturgického
jazyka, lebo v tej dobe boli len
tri jazyky, v ktorých sa slávila
liturgia a to bolo: hebrejsky,

náhody. Dokonca Klimentova
legenda bulharská z r. 916 tvrdí,
že Morava nie je názov krajiny,
ale užšieho regiónu. Údajne
Marahava uvádzaná vo Fuldských
análoch (rok 901) a názov Morowa
v Zoborskej listine sú ekvivalentné

Relikvia sv. Cyrila v Zlatých Moravciach
Po
stretnutí
s
kňazmi
zlatomoraveckej
farnosti
a zlatomoraveckého dekanátu,
s členmi ekonomickej farskej
rady, sa otec biskup a riaditeľ
biskupského
úradu
stretli
v aule Strednej odbornej školy
polytechnickej na ul. SNP
s
veriacimi
zlatomoraveckej
farnosti, na ktorej nechýbali ani
zástupcovia mesta – primátor
Ing. Peter Lednár, CSc. a niektorí
poslanci Mestského zastupiteľstva.
Veriaci sa mohli pýtať otca biskupa
na rozličné problémy zo života
farnosti a diania katolíckej cirkvi.
Nechýbali ani otázky týkajúce
prichádzajúceho 1150. výročia
príchodu solúnskych bratov sv.
Konštantína a Metoda na Veľkú
Moravu. Po skončení vizitácie sa
otec biskup Viliam Judák s kňazmi
zo zlatomoraveckého dekanátu
v sprievode odobrali do farského
chrámu, kde doniesli relikviu
sv. Cyrila. Relikvia sv. Cyrila sa
uchováva v katedrále sv. Emeráma
na Nitrianskom hrade. Relikvia sv.
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Sv. Cyril zomrel 14. februára 869
a bol pochovaný v rímskej bazilike
sv. Klimenta. Sú zaznamenané
mnohé zázraky, ktoré sa udiali
pri hrobe tohto svätca. Sv. Cyril sa
predtým volal Konštantín a krátko
pred smrťou vstúpil do kláštora
a prijal rehoľné meno Cyril. Bratia
sv. Konštantín a Metod pochádzali
zo siedmich súrodencov. Rodičia
boli urodzeného pôvodu a ich
otec bol vysoký byzantský
úradník. Bratia sa slovanský jazyk
naučili v slovanskom prostredí
v okolí Solúna. Solúnski bratia
prišli na Veľkú Moravu v r. 863,
podľa tradície 5. júla. Pred
odchodom na Veľkú Moravu
urobili viacero prekladov svätého
písma a vlastných textov v tzv.
hlaholike. Niektorí historici tvrdia,
že Konštantín – Cyril priniesol
na Veľkú Moravu symbol
byzantského dvojkríža, ktorý je
dnes v štátnom znaku. Keďže obaja
bratia pochádzali z Byzantskej
ríše a Veľká Morava spadala do
cirkevnej sféry Ríma, vybrali sa v r.

grécky a latinsky. Pápež im dovolil
používať starosloviensky jazyk pri
bohoslužbách, čo sa však nepáčilo
franským kňazom. V r. 870 až do
r. 885 bol Metod arcibiskupom
Veľkej Moravy a Panónie.
Prinesenie relikvií sv. Cyrila do
Zlatých Moraviec a dekanátu má
veľký význam, lebo je možno
tomu práve 1150 rokov, keď sv.
Cyril a Metod prechádzali naším
krajom – Horným Požitavím. Veď,
ako to v mnohých dokumentoch
potvrdzujú
viacerí
historici,
nájdenie vzácnych predmetov
ako je: pyxida v Čiernych
Kľačanoch a nájdenie zlatého
pektorálneho kríža v Zlatých
Moravciach, ako aj slovanský
hrob v Ladiciach, hradisko
v Nevidzanoch, aj prastarý kostolík
v Kostoľanoch pod Tribečom,
kráľovská kaplnka v Kňažiciach,
ale aj názvy obcí, ako sú Neverice,
Hostie, Tesáre a aj Moravce majú
evidentný starosloviensky základ
a ich pomenovanie a nájdenie
vzácnych predmetov, nie je vecou

a pomenovávajú dnešné Zlaté
Moravce ... Je predpoklad – ako
tvrdia autori pri spracovaní nálezu
pyxidy, že sem mohla pôvodne
prísť byzantská misia a tu mohlo
byť dočasne sídlo Metodovo.
Nech už to bolo akokoľvek, ale
jednoznačne je isté, že názov
mesta Marot je stredoslovenského
pôvodu a musel byť už pred
rokom 900, lebo po príchode
maďarských kmeňov na Veľkú
Moravu by si tento názov Maďari
neboli dali (tvrdí to historik P.
Ratkoš).
Tohto roku si pripomenieme 900.
výročie doloženej a zachovanej
prvej
písomnej
zmienky
v Zoborskej listine, kde sa Zlaté
Moravce spomínajú ako Morowa,
ale v niektorých historických
dokumentoch sa spomínajú
Moravce ako Maurod, je to
v Svätobeňadickej listine z r. 1075,
ktorá však je spochybňovaná, lebo
niekoľkokrát bola prepisovaná.
Marian Tomajko
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Zápis žiakov
do 1. ročníka
Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce:

n Zápis do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch 5.2. – 7.2. 2013 od
11.00 do 16.00 h v kabinete výchovného poradcu.
Na zápis príde dieťa v sprievode rodiča (zákonného zástupcu)
s rodným listom. Zápisu sa zúčastnia deti narodené do 31.8.2007
a rodičia detí, ktoré mali v školskom roku 2012/2013 odklad školskej
dochádzky. V prípade záujmu môže rodič zaplatiť za školské potreby
(zošity, výkresy, ceruzky a pod.) a zošity k šlabikáru (10 € + 5 €).
Zároveň Vás srdečne pozývame na návštevu našej školy (ak si
chcete ešte pred zápisom pozrieť priestory a atmosféru školy) a na
Slávnostný zápis budúcich prváčikov dňa 6.2.2012 o 14.00 h.
PaedDr. Ivan Röhman, riaditeľ školy
Čím my dnes naplníme srdcia detí, tým ony zajtra naplnia
svet.
Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
n Slávnostný zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať dňa 5.
februára 2013 v čase o 15.00 h.
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, ktoré k 1.9.2013 dovŕši vek 6
rokov a priniesť rodný list dieťaťa. V prípade záujmu je možné zaplatiť
sumu na zakúpenie školských pomôcok.
Zápis žiakov do I. ročníka bude pokračovať v dňoch od 5.2.
– 7.2.2013 v čase od 8.00 do 15.00 h.
Mgr. Zuzana Hatiarová, riaditeľka školy
Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce:
n Slávnostný zápis do 1. ročníka sa bude konať 5. februára 2013
v pavilóne „C“ o 15.00 h.
Počas dní 6.2. – 7.2.2013 bude prebiehať individuálny zápis
na riaditeľstve školy.
Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnilo dieťa s rodičom, treba priniesť
rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a 6 € ( na
súbor zošitov s predtlačou).
Mgr. Dagmar Chrenková, riaditeľka školy
Základná škola sv. Don Bosca, Ul. 1. mája 24, Zlaté Moravce
n Zápis do 1. ročníka sa bude konať 4.2. – 5.2.2013 od 13.30 do
17.00 h v budove školy.
Prineste si so sebou rodný list dieťaťa a poplatok 15 € za učebné
pomôcky.
Škola ponúka: kvalitné vzdelanie, bezpečné prostredie a rodinnú
atmosféru, kresťanskú formáciu, výučbu cudzích jazykov, počítačové
učebne, školský klub detí, krúžky, interaktívne vyučovanie...

Dňa 17.9.2012 začala ZŠ sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach s
realizáciou projektu „Moderné vzdelávanie pre každého žiaka“ z
OP Vzdelávanie, prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej
prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Projekt
je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Na tento projekt škola získala
nenávratný finančný príspevok 138 561,30 Eur. Škola dostane dve nové
interaktívne tabule, dataprojektory (budú už vo všetkých triedach),
hlasovacie zariadenia, tabule, nové vyučovacie softvéry takmer pre
všetky vyučovacie predmety a množstvo literatúry odbornej i beletrie do
školskej knižnice. Pedagógovia v rámci projektu absolvujú vzdelávania
zamerané na skvalitnenie práce s novou informačnou technológiou,
na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov a výučbu cudzích jazykov. Do
projektu je zapojených 11 pedagógov, ktorí pracujú hlavne ako odborní
pracovníci a dve nepedagogické pracovníčky školy, ktoré sú súčasťou
riadiaceho personálu. Manažérkou projektu je riaditeľka školy Ing. Marta
Lazúrová. Projekt bude prebiehať dva roky.
Viac o prebiehajúcom projekte sa môžete dozvedieť na stránke školy
http://zsbosco.edupage.org.
Mgr. Andrea Pinterová
manažér publicity

Výsledky obvodného kola olympiády
v anglickom jazyku v okrese
Zlaté Moravce
Dňa 17. 01. 2013 sa v základnej škole na Robotníckej ul. v Zlatých
Moravciach uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku.
Do súťaže sa zapojilo 8 škôl z okresu. Spolu 15 súťažiacich si zmeralo
svoje vedomosti a komunikatívne schopnosti v dvoch kategóriách:
1A a 1B. Výsledky sú nasledovné:
Kategória 1A:
1.miesto a postup do krajského kola si vybojoval Adam Rosina zo ZŠ
sv. Don Bosca, ZM
2. miesto získala Emma Lacová zo ZŠ Robotnícka ul., ZM
3. miesto patrí Dávidovi Makáňovi zo ZŠ Topoľčianky
Kategória 1B:
1. miesto a postup do krajského kola si zabezpečil Jonáš Sudakov zo
ZŠ Robotnícka ul., ZM
2. miesto obsadil Filip Slezák zo ZŠ Topoľčianky
3. miesto získal Martin Benč zo ZŠ sv. Don Bosca, ZM
Odborná porota a predsedkyňa OK OAJ víťazom srdečne blahoželá
a praje veľa šťastia a úspechov v krajskom kole, ktoré sa bude konať dňa
11. 2. 2013 v Gymnáziu vo Vrábľoch.
Mgr. E. Strapáčová, predsedkyňa OK OAJ v ZM

Ing. Marta Lazúrová, riaditeľka školy
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Pohár primátora v bielom športe
Dňa 12. januára 2013 sa na
tenisových kurtoch Tenisového
klubu HANAKA odohral historicky
prvý Novoročný turnaj vo štvorhre
o Pohár primátora mesta Zlaté
Moravce.
Aká bola spokojnosť zo strany
hráčov z pohľadu riaditeľa turnaja
Mariána Košúta?
„Za to, že sme mohli takéto niečo
usporiadať, sme primátorovi veľmi
povďační . Zišlo sa nás tu veľa,
samozrejme domáci, ale hlavne aj
z iných miest... spolu nás súťažilo
17 dvojíc, čo sme veľmi radi a
môžem povedať, že si všetci len
pochvaľovali. Rovnako by som
sa chcel poďakovať Tenisovému
klubu Hanaka, že sa mohol
odohrať nielen tento turnaj, ale

aj tie ostatné, ako aj všetkým
účastníkom, čo sa tu dnes zišli.“
Poháre za prvé miesto si s
hrdosťou odnášali hráči z Novej
Bane (Rafaj a Polc). Druhé miesto
obsadili Topoľčany (Chudoba
a Goga). Tretia priečka patrila
Hlohovčanom (Demeš a Krajčovič)
a v poradí štvrtí najlepší boli
domáci (Jakubovič a Toma).
Spokojnosťou
sa
netajil
ani Primátor Peter Lednár:
„Turnaj prebehol podľa našich
predstáv, všetkým účastníkom
a usporiadateľom česť! Bolo to
excelentné podujatie, vo veľmi
srdečnej a priateľskej atmosfére a
budem rád, ak sa takto budeme
stretávať častejšie.“
Ľ. Rosinská

Slovenský pohár - západoregión
Mužstvo Saints Zlaté Moravce
sa v sobotu 19. januára 2013
zúčastnilo Slovenského pohára
vo futsale ročník 2013. Ocitlo
sa v kvalifikačnej skupine
Západoslovenského
regiónu,
odkiaľ postúpilo medzi 4 najlepšie
tímy západného Slovenska.

zákrokom brankára sme vedenie
o 2 góly udržali a zápas vyhrali. Na
záver si dovolím tvrdiť, že súpera
sme predčili vo všetkých herných
situáciách a zaslúžene oslávili
víťazstvo“, zhodnotil priebeh
zápasu vedúci mužstva Miroslav
Jurík.

asi do 10. minút prvého polčasu,
kedy nám súper strelil gól po
nacvičenom signále z priameho
kopu. Od tohto momentu sa na
našu bránu valil jeden útok za
druhým a aj skóre narastalo, až sa
zastavilo na čísle 7. Súper vyhral
celkom zaslúžene,“ skonštatoval

V skupine sa stretlo s dvoma
druholigovými
mužstvami
a to Futsal team Levice a ETNA
Dragons Podolie a okrem nich bol
v skupine aj Profišport Trnava.
Výsledky mužstva Saints: Saints ETNA Dragons Podolie 4:2
“Na úvod nás čakal účastník
Open ligy (2. najvyššia súťaž na
Slovensku), ktorý sa pohybuje
v strede aktuálnej tabuľky. Až
neskôr sa ukázalo, že tento zápas
bol rozhodujúci, čo sa týkalo
postupu. Do súpera sme sa hneď,
od úvodu, pustili s obrovskou
vôľou a odhodlaním poraziť ho.
Za krátky čas sme sa ujali vedenia,
ktoré sme neskôr zvýšili a potom
už len kontrolovali výsledok.
Súper mal v závere zopár svetlých
momentov, keď odvolal brankára,
ale vďaka výbornej obrane a istým

Saints - Futsal team Levice - 1:7
„ V druhom zápase sme nastúpili
proti mužstvu z Levíc, ktoré je
aktuálne druhé v tej istej lige.
Už na začiatku bolo jasné, že
proti tomuto súperovi môžeme
uspieť jedine pozornou obranou
a rýchlymi protiútokmi. Túto
taktiku sa nám darila dodržiavať

Miroslav.
Saints - Profišport Trnava - 5:0.
„Na záver hracieho dňa nás čakal
súper z Trnavy, ktorý dovtedy oba
zápasy prehral rozdielom triedy.
My sme vedeli, že na postup nám
stačí aj prípadná remíza, ale nič
sme nechceli podceniť a tak sme
k zápasu aj pristúpili. Do polčasu
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sme súperovi strelili dva góly, ku
ktorým sme v druhom polčase
pridali ešte ďalšie tri a tak sme sa
mohli tešiť z postupu,“ dodal na
záver vedúci mužstva.
Konečná tabuľka:
1. Futsal team Levice 9 b.
2. Saints Zlaté Moravce 6 b.
3. ETNA Dragons Podolie 3 b.
4. Profišport Trnava 0 b.
Zostava mužstva: brankár Lukáš Bošiak; hráči v poli - Marek
Horvát, Juraj Kunský, Miroslav
Beňuš, Marek Solčiansky, Roman
Žikavský, Peter Kukla, Peter Vnad,
Tomáš Gábriš, Marek Sperka,
Marek Pecho; Tréner - Ivan Horvát,
vedúci mužstva - Miroslav Jurík
Final Four sa uskutoční 9.2. 2013,
pravdepodobne v Novom Meste
nad Váhom. Všetci fanúšikovia sú
srdečne pozvaní!
Na záver poďakovanie vedúceho
mužstva: „Chcel by som sa
poďakovať ľuďom, ktorí nám
sponzorsky pomohli a to hlavne
poslanec NRSR Marián Kéry, Jozef
Čmiko a poslankyňa mestského
zastupiteľstva Erika Babocká“.
-red-
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Mesto
Zlaté
Moravce
vyhlasuje zmysle § 281 až
288 zákona č. 513/91 Zb.
Obchodného
zákonníka
v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ
VEREJNÚ SÚŤAŽ
NA ODKÚPENIE
nehnuteľností vo
vlastníctve mesta
Zlaté Moravce (LVč.3453), a to
pozemkov, ktoré sa nachádzajú
v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul.
Viničnej v Zlatých Moravciach):
parcela KN registra „C“ , číslo
parcely 2606/1 o výmere 6053
m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
parcela KN registra „C“ , číslo
parcely 2606/2 o výmere 304
m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
parcela KN registra „C“ , číslo
parcely 2606/3 o výmere 1703
m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
parcela KN registra „C“, číslo
parcely 2606/4 o výmere 518
m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
parcela KN registra „C“, číslo
parcely 2606/5 o výmere 132
m2 druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria,
parcela KN registra „C“, číslo
parcely 2606/6 o výmere 65
m2 druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria,
parcela KN registra „C“, číslo
parcely 2606/7 o výmere 63
m2 druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria,
parcela KN registra „C“, číslo
parcely 2606/8 o výmere 501
m2 druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria,
parcela KN registra „C“, číslo
parcely 2606/12 o výmere
12 m2 druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria
a stavieb, ktoré sa nachádzajú
v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul.
Viničnej v Zlatých Moravciach):
stavby súpisné č. 1873 (druh
stavby: administratívna budova
a soc. zariadenie) nachádzajúcej
sa na pozemku parcela č. 2606/2
stavby súpisné č. 3282 (druh
stavby: dielne) nachádzajúcej sa
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na pozemku parcela č. 2606/3
stavby súpisné č. 3283
(druh stavby: vypaľovacia pec)
nachádzajúcej sa na pozemku
parcela č. 2606/4
stavby súpisné č. 3284 (druh
stavby: kotolňa združených
prevádzok) nachádzajúcej sa na
pozemku parcela č. 2606/5
stavby súpisné č. 3285 (druh
stavby: sklad) nachádzajúcej sa na
pozemku parcela č. 2606/6
stavby súpisné č. 3286 (druh
stavby: sklady) nachádzajúcej sa
na pozemku parcela č. 2606/8
drobnej
stavby
bez
súpisného čísla (druh stavby:
vodáreň) nachádzajúcej sa na
pozemku parcela č. 2606/12
a ďalej plot oddeľujúci pozemok
p. č. 2606/1 od pozemku p. č.
2606/13, vŕtaná studňa, vonkajšie
úpravy (vodovodná prípojka
z vodárne, kanalizačná čistiaca
šachta, teplovodné rozvody,
kanalizačná vpusť, spevnené
plochy, rampa objektu skladu
súpisné číslo 3286, chodník pri
objekte p. č. 2606/8, plynová
prípojka)
v
súčasnosti
využívané na podnikateľské
účely na Viničnej ulici č. 1 v
Zlatých Moravciach.
Znenie súťažných podmienok
je možné získať na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach,
Oddelenie správy majetku
mesta, kompetentná osoba Ing.
Mesková, 2. poschodie, č. dverí
59 alebo na internetovej stránke
www.zlatemoravce.eu , /Mesto,
ÚRADNÁ TABUĽA MESTA,
2012, INÉ INFORMÁCIE/.
Obhliadku
predmetných
nehnuteľností si môžete osobne
dohodnúť s Ing. Kmeťom,
oddelenie správy majetku mesta,
č. dverí 55, tel. č. 037/6923927.
Ďalšie
informácie
môžete
získať na tel. č. 037/6923922,
037/6923927
alebo
osobne
na Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach, oddelenie správy
majetku mesta, 2. poschodie, č.
dverí 59, prípadne č. dverí 55.
Lehota na predkladanie návrhov
zmlúv končí dňa 28.02.2013 o
1300 hod.
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

INFORMÁCIA o
prenájme voľných
nebytových
priestorov
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 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moravce (VZN č. 6/2011 v znení
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2) poskytne
do priameho prenájmu
n v „nízkej administratívnej
budove na Ul. Župnej v Zlatých
Moravciach – vchod z Ul.
Robotníckej /budova so súpisným
číslom 2392/“ - nebytové priestory
o celkovej výmere 24,87 m² /vedľa
predajne s chovateľskými potrebami/,
účel využitia prenajatých priestorov:
obchodné priestory, kancelárske, príp.
skladové priestory.
n v „budove SOV na Ul.
Duklianskej 2B v Zlatých
Moravciach – prízemie budovy so

Oznam
poberateľom
dávky v hmotnej
núdzi a dôchodkovej dávky
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Nitra, pracovisko Zlaté Moravce žiada
všetkých poberateľov dôchodkovej
dávky, ktorí sú v evidencii poberateľov
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke, aby rozhodnutie o zvýšení
dôchodkovej dávky od 01.01.2013 zo
Sociálnej poisťovne Bratislava doručili
na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Nitra, pracovisko Zlaté Moravce,
Sládkovičova 3, na 1. poschodie
príslušnému referentovi.
Zvýšenie dôchodkovej dávky
je potrebné pre prepočet výšky

súpisným číslom 1572/“ - nebytové
priestory o celkovej výmere 24,93
m² /vedľa predajne občerstvenia
„GASTROOSKO“/,
účel
využitia
prenajatých priestorov: obchodné
priestory, priestory na poskytovanie
služieb, kancelárske priestory.
n v „budove SOV na Ul.
Duklianskej 2A v Zlatých
Moravciach – prízemie budovy so
súpisným číslom 1572/“ - nebytové
priestory o celkovej výmere 34,5
m² /bývalá predajňa vína – p. Mištík/,
účel využitia prenajatých priestorov
obchodné priestory, priestory na
poskytovanie služieb, kancelárske
priestory.
Lehota na predkladanie návrhov
ponúk končí dňa 31.01.2013 o 13.00
hod. Bližšie informácie o prenájme
vyššie uvedených nehnuteľností
získate na úradnej tabuli a internetovej
stránke Mesta Zlaté Moravce
n www.zlatemoravce.eu, /Mesto,
ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2013, INÉ
INFORMÁCIE/, prípadne na č. telefónu
037/6923922 alebo 037/6923927
(oddelenie správy majetku mesta).
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov.
V prípade, že rozhodnutie o zvýšení
dôchodkovej dávky nemôžete doložiť
osobne, môžete ho zaslať poštou,
resp. prostredníctvom príbuzných.
Podľa zákona 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, občan
v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca
dávka v hmotnej núdzi a príspevky, je
povinný úradu v lehote do ôsmich dní
oznámiť každú zmenu skutočností,
ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky
dávky a príspevkov. Pri nesplnení
tejto povinnosti Vám výplatu dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov
zastavíme.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Nitra,
detašované
pracovisko
Sládkovičova 3, Zlaté Moravce.
Mgr. Denisa Uhrinová, riaditeľka
pracoviska Zlaté Moravce

Oznam

Vážení občania,
Atómové elektrárne Mochovce pre Vás pripravili „Príručku
na ochranu obyvateľstva“ v podobe kalendára. Kalendár si
môžete prevziať v budove Mestského úradu na prízemí.
Pre jednu domácnosť je určený 1 kalendár.
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Pohotovosť
lekární
V dňoch 21. – 3. 2. Lekáreň
U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24,
počas pracovných dní v čase od
7.00 do 21.00 h, víkend od 8.00
do 20.00 h.

Spomienka
V týchto dňoch si
pripomíname nedožité
významné životné jubileum
starostlivej mamy
a milovanej babky

Marienky Bačovej
Narodili sa

V dňoch 4. – 10. 2. Lekáreň
TULIP, Hviezdoslavova 64 A,
počas pracovných dní od 18.00
do 21.00 h, sobota 9. 2. od 12.00
do 20.00 h, nedeľa 10. 2. od 8.00
do 20.00 h.
V dňoch 11. – 24. 2. Lekáreň
IRIS, Námestie A. Hlinku 28,
pracovné dni od 7.00 do 21.00
h, víkend od 8.00 do 20.00 h.
V dňoch 25. – 28. 2. Lekáreň
U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24,
v čase od 7.00 do 21.00 h.

Naša spomienka na
Teba je stále živá.
Kto ste ju poznali
a mali k nej úprimný
ľudský vzťah, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Syn Pavel s rodinou
1/002/2013/PČ, 1/002/2013-7/DZ

Spomienka

Spomienka

„ Prestali pre teba hviezdy
svietiť, prestalo i slnko
hriať, ale tí, čo ťa mali radi,
neprestanú spomínať.“

Len kytičku kvetov z lásky
Ti na hrob môžeme dať,
pokojný večný spánok Ti
vrúcne priať a s bolesťou
v srdci na Teba spomínať.
Dňa 4. januára uplynulo
5 rokov, čo nás navždy
opustil náš syn, brat a ujo

Dňa 26. januára uplynie 10
rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel a otec

Ing. Marian Škulec

Spoločenská
kronika

Ing. Jozef Chrenko

07. 12. 2012 Peter Siklienka, (N)
Levice
09. 12. Zoja Kunkelová, (N)
Partizánske
14. 12. Jozef Rudolf Roško, (N)
Nitra
18. 12. Lívia Kobesová, (N)
Nitra
20. 12. Michal Hodoši, (N) Nitra
20. 12. Lukáš Moravčík, (N)
Nitra
21. 12. Nela Vajdová, (N)
Banská Štiavnica
27. 12. Patrik Foťko, (N) Nitra
28. 12. Jimmy Stojka, (N) Nitra

Jubilanti
03. 01. Anna Urbanová, Zlaté
Moravce, 85 r.
09. 01. Alžbeta Nociarová,
Zlaté Moravce, 80 r.
13. 01. Adam Flajs, Zlaté
Moravce, 85 r.
20. 01. Mária Holečková, Zlaté
Moravce, 80 r.
20. 01. Mária Valachová, Zlaté
Moravce, 85 r.
24. 01. Gabriela Andelová,
Zlaté Moravce, 90 r.
24. 01. Elena Hrabovská, Zlaté
Moravce, 85 r.
28. 01. Terézia Drahošová,
Zlaté Moravce, 85 r.
30. 01. Zuzana Petrovičová,
Zlaté Moravce, 85 r.

Opustili nás

S láskou spomína smútiaca
rodina Škulecová.
1/003/2013/PČ, 1/003/2013-8/DZ
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Smútiaca rodina Chrenková
1/001/2013/PČ, 1/001/2013-6/DZ

12. 12. 2012 Helena Szabóová,
1940, Vráble
12. 12. Alžbeta Líšková, 1942,
Topoľčianky
15. 12. Matilda Šurdová, 1924,
Zlaté Moravce
18. 12. Mária Pivarčiová, 1926,

Vieska nad Žitavou
19. 12. Terézia Hlavatá, 1932,
Šurany
20. 12. František Kovačič, 1958,
Zlaté Moravce
22. 12. Michal Hrúz, 1943,
Velčice
22. 12. Jozef Magušin, 1953,
Hostie
23. 12. Viera Rubiková, 1945,
Sľažany
23. 12. Ján Švec, 1923, Zlaté
Moravce
25. 12. Alžbeta Beňušová,
1930, Topoľčianky
26. 12. Mikuláš Bartoš, 1930,
Zlaté Moravce
27. 12. Františka Béberová,
1927, Zlaté Moravce
30. 12. Marta Géciová, 1943,
Topoľčianky
31. 12. Mária Gígelová, 1934,
Žitavany
01. 01. 2013 Helena Jonisová,
1932, Zlaté Moravce
03. 01. Miroslav Hitka, 1954,
Tesárske Mlyňany
04. 01. Milan Dudáš, 1972,
Zlaté Moravce
08. 01. Gabriela Kičindyová,
1925, Zlaté Moravce
08. 01. Štefan Majerčík, 1950,
Nová Ves nad Žitavou
09. 01. Terézia Gelenekyová,
1937, Zlaté Moravce
09. 01. Irena Mladá, 1940,
Vieska nad Žitavou
13. 01. Vladislav Gunda, 1942,
Obyce
14. 01. Mgr. Ján Klimek, 1942,
Zlaté Moravce
15. 01. Alojz Sýkora, 1927, Zlaté
Moravce

TEKOVSKÉ NOVINY

Pozvánky
n
Jednota
dôchodcov
Základná
organizácia
Zlaté
Moravce Vás srdečne pozýva
dňa 1. februára t.j. v piatok
o 19.00 h do jedálne Strednej
odbornej školy technickej na
Ulici 1. mája (oproti parku) na
Fašiangovú zábavu. O dobrú
náladu je postarané. Vstupné
na osobu 4 €, večera batôžková.
Tešíme sa na Vás!
n
Druhá
Primátorská
zabíjačka, 2. februára (sobota)
na Námestí A. Hlinku o 9.00 h.
Zabíjačkovú atmosféru spestria
svojím spevom a hudbou
folklórne
spevácke
skupiny
Kolovrátok, Babička a Trnky.
n ZO SZZ Zlaté Moravce –
Chyzerovce Vás z príležitosti
30.
výročia
založenia
organizácie srdečne pozýva na
výročnú členskú schôdzu, ktorá
sa uskutoční dňa 2. februára
o 15.00 h v Kultúrnom dome
v Chyzerovciach.
Program: otvorenie, schválenie
návrhovej
komisie,
správa
o činnosti za rok 2012, správa
o hospodárení, plán hlavných
úloh na rok 2013, návrh rozpočtu
na rok 2013, správa o činnosti
za uplynulé obdobie, ocenenie
členov ZO, diskusia, návrh na
uznesenie, záver oficiálnej časti,
kultúrny program.
n
Občianske
združenie
Chyzerovce pozýva všetky deti
na KARNEVAL dňa 8. februára
(piatok) o 17.00 h do kultúrneho
domu v Chyzerovciach. Vstupné: 2
€, deti a masky zdarma.
n Fašiangy v Chyzerovciach –
Občianske združenie Chyzerovce
Vás srdečne pozýva dňa 9.
februára (sobota) o 17.00
h na rozlúčku s fašiangami do
kultúrneho domu. Čaká na Vás
kultúrny program – pochovávanie
basy v podaní domácich súborov.
Čaká na Vás občerstvenie a kopec
dobrej zábavy. Vstupné: 2 €.
n Mestské kultúrne stredisko a
športu Vás 10. februára o 15.00
h pozýva do divadelnej sály na
Fašiangové slávnosti. Kultúrny
program: folklórny súbor Inovec,
Zlatňanka a Chyzerovčanka.

TEKOVSKÉ NOVINY

Vyhodnotenie
MO Zlaté Moravce
v stolnom tenise
Dňa 3.12.2012 zorganizovalo CVČ z poverenia KŠÚ
v Nitre MO Zlaté Moravce v stolnom tenise žiačok ZŠ.
Počet účastníkov: 20
Výsledky stretnutí:
ZŠ Sľažany – ZŠ Pribinova, ZM 2:5, ZŠ Sľažany – ZŠ
Prílepská 6, ZM 7:0, ZŠ Žitavany – ZŠ Pribinova, ZM
2:5, ZŠ Žitavany – ZŠ Prílepská 6, ZM 7:0, ZŠ Sľažany
– ZŠ Žitavany 4:3, ZŠ Pribinova, ZM – ZŠ Prílepská 6,
ZM 7:0
Konečné poradie:
1. ZŠ Pribinova, ZM – 9 b. – 17:4, 2. ZŠ Sľažany – 7
b. – 13:8, 3. ZŠ Žitavany – 5 b. – 12:9, 4. ZŠ Prílepská
6, ZM – 3 b. – 0:21, 5. ZŠ Červený Hrádok – 2 b. – 7:11,
6. ZŠ Robotnícka, ZM – 0 b. – 5:13, 7.
ZŠ
Mojmírova, ZM – 0 b. – 0:14
Do krajského kola postupujú žiačky ZŠ Pribinova,
Zlaté Moravce.
Dňa 5.12.2012 zorganizovalo CVČ z poverenia KŠÚ
v Nitre školské MO Zlaté Moravce v stolnom tenise
žiakov ZŠ. Počet účastníkov: 20
Výsledky stretnutí:
ZŠ Pribinova, ZM – ZŠ Tesárske Mlyňany 7:0, ZŠ Sv.
Don Bosca, ZM – ZŠ Sľažany 2:5, ZŠ Pribinova, ZM –
ZŠ Sv. Don Bosca, ZM 5:2, ZŠ Sľažany – ZŠ Tesárske
Mlyňany 4:3, ZŠ Tesárske Mlyňany – ZŠ Sv. Don Bosca,
ZM 1:6, ZŠ Pribinova, ZM – ZŠ Sľažany 5:2

Konečné poradie všetkých škôl:
1.miesto ZŠ Pribinova, ZM – 9 b., 2.miesto ZŠ
Sľažany – 7 b., 3.miesto ZŠ Sv. Don Bosca, ZM – 5
b., 4.miesto ZŠ Tesárske Mlyňany – 3 b., 5.miesto ZŠ
Jedľové Kostoľany – 2 b., 6.miesto ZŠ Robotnícka, ZM
1 b., 7.miesto ZŠ Červený Hrádok – 1 b., 8.miesto ZŠ
Mojmírova, ZM – 0 b., 9.miesto ZŠ Žitavany – 0 b.
Do krajského kola postupujú žiaci ZŠ Pribinova,
Zlaté Moravce.
Dňa 10.12.2012 zorganizovalo CVČ z poverenia
KŠÚ v Nitre MO Zlaté Moravce v stolnom tenise
žiačok SŠ. Žiačky OA Zlaté Moravce a SOŠ Prílepská
6, Zlaté Moravce sa zo zdravotných dôvodov turnaja
nezúčastnili. Počet účastníkov: 12
Výsledky stretnutí:
GJK ZM - SOŠ OaS ZM 7:0
Konečné poradie:
1. GJK ZM, 2. SOŠ OaS ZM
Do krajského kola postupujú žiačky GJK Zlaté
Moravce.
Dňa 12.12.2012 zorganizovalo CVČ z poverenia KŠÚ
v Nitre školské MO Zlaté Moravce v stolnom tenise
žiakov SŠ. Počet účastníkov: 20
Výsledky stretnutí:
GJK ZM – OA ZM 6:1, SOŠt ZM – SOŠp ZM 6:1, GJK
ZM – SOŠt ZM 5:2, SOŠp ZM – OA ZM 6:1, GJK ZM –
SOŠp ZM 5:2, SOŠt ZM – OA ZM 6:1
Konečné poradie všetkých škôl:
1.miesto - GJK ZM, 2.miesto - SOŠ technická ZM,
3.miesto - SOŠ polytechnická ZM, 4.miesto - OA ZM
Do krajského kola postupujú žiaci GJK Zlaté
Moravce.
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ
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Rok 2013 = v z ť a h y,
Poniektorí ľudia prorokovanému
koncu sveta podľahli a vo
svojom živote konali v prospech
určitých opatrení, ktoré by
ich ochránili alebo pomohli v
pravdepodobnejšom
prežití,
alebo
urobili
spontánne
rozhodnutia, ktoré možno už
oľutovali. Iní sa nedali nijakým
proroctvom Mayov, ani rôznymi
komerčnými
katastrofickými
scenármi zo svojich povinností
odkloniť, ale takmer všetci boli
v kútiku duše zvedaví na to, či
predsa len nepocítia zmeny
súvisiace s dňom 21.12.2012.
Tí, ktorí sú pravidelnými
čitateľmi
Tekovských
novín
a nášho „infa“, určite moju
prácu, ktorou sa ľuďom už dva
roky prihováram, veľmi dobre
poznajú. Celý čas kladiem dôraz
na láskavý prístup k životu,
nezištnú pomoc, odpúšťanie,
úprimnosť, úsmev, vieru a sny,
ktoré
sú
najpodstatnejšími
hodnotami šťastia a spokojnosti.
Ako jediný mestský informačný
portál na Slovensku máme svoje
vlastné, originálne týždenné a

i n t u í c i a , p o c i t y, p á d y, s k ú š k y, r o d i n a

ročné horoskopy, ktoré pre Vás
pripravuje redaktorka Mária
Petrovičová a za pozitívne ohlasy
na ne sme Vám neskutočne
vďační. Tajomstvo v časovom
„zlome“ však nespočíva ani v konci
sveta, ani v ukončení niečoho,
či už zlého alebo dobrého. Pre
ľudstvo nastalo odpočítavanie
„nového“ veku, v ktorom sa sny,
priania, strach alebo, bohužiaľ,
aj negativita myslenia každého
jednotlivca stáva zhmotnenou
skutočnosťou oveľa skôr ako
tomu bolo doteraz.
Numerológiou a duchovným
svetom sa zaoberám už veľmi
dlho. Či vnímam život z pohľadu
čísel , intuície alebo poznatkov
získaných akýmkoľvek spôsobom,
ten, kto počúva svoje srdce, zo
svojich chýb sa poúča a riadi
svojimi pocitmi, každý, kto už
dnes vie, že všetko sa vracia späť a
kto stále verí v svoje túžby, každý,
kto dokáže všetko zlé i dobré
prijímať s pochopením, mi dá za
pravdu, aké podstatné miesto v
živote človeka a hlavne v tomto
roku má viera, láska, trpezlivosť,

poctivosť a vedomie, že nič sa v
našich životoch nedeje náhodou.
Náhody neexistujú a všetko, čo sa
udeje má svoj zmysel a účel.
Ak zhrniem predchádzajúci
rok, bolo to náročné a zároveň
prečisťujúce obdobie pre každého
z nás, ktoré nás malo donútiť veci
vnímať viac do hĺbky, prehodnotiť
svoje vzťahy, na základe nich
si uvedomiť, čo v skutočnosti
chceme, ku komu patríme, čo
nás robí naozaj šťastnými, začať
si všetko vážiť, byť vďačnými za to
čo máme a doslova nás donútilo
spadnúť z ružových oblakov, z
povrchnosti, pretvárky a faloše na
zem, do reality. Pritom sme v ňom
veľakrát konali tak, že sme ani
seba samých nespoznávali.
V tomto roku sa dostane
zadosťučinenia
všetkým
dobrosrdečným, nesebeckým a
trpezlivým ľuďom, ktorí v sebe
neprestali živiť svoju nádej, aj
keď boli a budú stále vystavení
okolnostiam, ktoré ich ešte
poriadne preskúšajú. Pretože rok
2013 je o skutočných životných
hodnotách, pocitoch, intuícii

a srdci. V každom z nás bude
bojovať láska verzus rozum na to,
aby sa naplnila jeho symbolika,
ktorou je rodina, teplo domova,
spokojnosť, pokoj v istote a v
šťastí pre tých, ktorí sa správne
rozhodnú a ktorí pochopia, že
silené, vydupané a prikázané veci
nefungujú za každú cenu.
Prichádza obdobie, ktoré nás
donúti „vyliezť“ z materiálneho
sveta a naučiť sa žiť a rozhodovať
v súlade s prírodnými zákonmi.
Milí naši čitatelia!
Za redakciu Tekovských
novín a webového portálu
zlatemoravce.info Vám s
Novým rokom prajem, silu,
zdravie, spokojnosť, lásku a
splnenie všetkých snov.
Všetkým „neveriacim a ešte
bojujúcim Tomášom“ prajem
pochopenie, precitnutie v
dobre a čo najmenší pád,
ktorý bude len poučením a
zároveň šancou s návodom k
novému šťastnému životu.

Zlaté Moravce na starých pohľadniciach
Spolu s príchodom nového roka
a s blížiacim sa okrúhlym jubileom
900. výročia prvej písomnej zmienky
o Zlatých Moravciach uviedli do
života za pomoci Mesta novú
knihu, ktorá nesie názov Zlaté
Moravce na starých pohľadniciach.
Za jej zrodom stojí Pavol Pečadný
a Richard E. Pročka. Krst sa konal 7.
januára v popoludňajších hodinách
v obradnej sále MSKŠ. Po uvítaní hostí,
medzi ktorými boli, okrem iných,
aj zástupcovia spoločností, firiem a
poslanci Mestského zastupiteľstva,
nasledovali príhovory, po ktorých
sa pristúpilo k samotnému krstu
a tým uvedeniu publikácie do
života. Knihu pokrstil zeminou zo
Zlatých Moraviec spolu s autormi
aj primátor mesta Zlaté Moravce
Peter Lednár a riaditeľ vydavateľstva
DAJAMA Daniel Kollár. Veľmi peknou
bodkou bola hudobná vložka,
pesnička od Leonarda Cohena
Hallelujah, ktorú ako sólo zaspievala
Zuzana Molnárová s klavírnym
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Šéfredaktorka TN
Ľubomíra Rosinská

doprovodom Tomáša Kečkéša.
„ Srdečné poďakovanie za sponzorské
dary chcem vyjadriť aj podnikateľom
sídliacim v Zlatých Moravciach, ktorí
prispeli na prezentáciu a zakúpenie
knihy Zlaté Moravce na starých
pohľadniciach. Úcta ku knihe patrí
vari k jednému z najkultúrnejších
postojov ľudstva a preto ešte raz
ďakujem nielen jej autorom, pánom
Pečadnému a Pročkovi, ale aj
spoločnosti Secop s.r.o., spoločnosti
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.,
spoločnosti HP Strojárne s.r.o.,
podnikateľovi Štefanovi Minárovi,
spoločnosti KTL ZM, a.s., spoločnosti
NPLS s.r.o., spoločnosti MIMI Plus
s.r.o., spoločnosti AD Spektrum,
spoločnosti Axson Central Europe
s.r.o. a na záver ešte raz ďakujem aj
autorom tohto diela a vydavateľstvu
DAMAJA, ktoré túto knihu vydalo,“ to
sú slová z príhovoru Petra Lednára,
ktoré v sebe obsiahli všetko to, čo
bolo potrebné povedať.
-mp-

TEKOVSKÉ NOVINY

Kačica mandarínska
na Zlatňanke
Hostiansky potok, v rušnej časti
mesta Zlatých Moraviec nazývaný
Zlatňanka, sa vyznačuje príjemným
životným prostredím, kde sa
možno stretnúť s rôznymi druhmi
živočíchov. V zimnom období sa na
jej vodnom toku zdržuje množstvo
kačíc divých, ktoré pri nedostatku
potravy
vyhľadávajú
blízkosť
človeka. Na Zlatňanke možno
v súčasnosti pozorovať nezvyčajný
jav. V kŕdli kačíc divých možno
pozorovať prítomnosť kačice
mandarínskej, ktorej domovom
je Východná Ázia, kde patrí
k ohrozeným druhom živočíchov.
Aix galericulata patrí k najkrajšie
sfarbeným kačiciam na svete.
Do Európy sa tento druh kačíc
dostal v 18. storočí. Najpočetnejšie
populácie kačice mandarínskej sa

v súčasnosti nachádzajú vo Veľkej
Británii. Na Slovensku ich nájdeme
v zoologických záhradách, ale tieto
nádherné vodné vtáky patria aj
k obľúbeným chovným druhom
v zajatí. Kačica oproti káčerovi je
nenápadne sfarbená do hneda,
má biele brucho a okolo očí
biely pásik. Kačice mandarínske
rady posedávajú na konároch
stromov a vyčnievajúcich skalách
nad hladinou vody. Hniezdia
v bútľavých stromoch a vedia
výborne lietať. Zimné obdobie
ľahko prežívajú a na jar sa z 9 -15
vajec liahnu mláďatá, ktoré sú po 40
dňoch schopné lietať.
Zaujímavosťou tohto druhú kačíc
je, že sú jediným druhom, ktoré
sa nemôžu krížiť s inými druhmi
kačíc. Preto od kačice mandarínskej
nemožno očakávať, že v jarných
mesiacoch vyvedie na vodnú
hladinu Zlatňanky nové potomstvo.
Anton Kaiser

foto: SIXI

Prikrmovanie vtákov v základných a materských školách
Ešte stále aktuálne zimné
obdobie dáva poriadne „zabrať“
nielen nám ľuďom, ale aj prírode,
ktorá je zároveň živiteľkou,
okrem iných zvierat, aj vtáctva.
Práve v nadväznosti na vtákov
sa v základných a materských
školách robí osveta ohľadne
zimného prikrmovania vtáctva.
Informovanosť má úzky súvis
s tohtoročnými pripravovanými
aktivitami (v spolupráci s Mestom
a
Záhradníckymi
službami
mesta) zameranými na ochranu
životného prostredia. Dňa 16.
januára navštívil primátor mesta
Peter Lednár spolu s členom
Slovenskej
ornitologickej
spoločnosti a zároveň poslancom
MsZ Ľudovítom Chládekom
materskú školu na Žitavskom
nábreží.
Primátor
odovzdal
riaditeľke Anke Zelenkovej zásoby
krmiva pre vtáky (slnečnica),
ktoré poputuje do kŕmidiel
rozmiestnených po celom areáli
škôlky a tým im pomôžu v období

nedostatku potravy. Ľudovít
Chládek zároveň deťom ukázal
niekoľko druhov vtákov, ktoré
v tejto lokalite budú určite ku
kŕmidlám prilietavať. Deti svoje
znalosti a prepojenie s prírodou
nezapreli a vtáčikov na obrázkoch
aj rozpoznali.
Na základe toho budú školy a deti
venovať vtáctvu väčšiu pozornosť
a vďaka systému, ktorý im bol
vysvetlený, budú spätne prinášať
informácie o tom, aké druhy
vtákov sa chodia kŕmiť a v akom
počte. Táto aktivita má pracovný
názov Pomáhajme a spoznávajme
naše
vtáky
na
školských
dvoroch v zimnom období.
Krmivo, ktoré bolo odovzdané
všetkým škôlkam a školám,
zabezpečil primátor v spolupráci
s poľnohospodárskymi podnikmi.
Ľudovít Chládek odkazuje: „
Treba si uvedomiť, že súčasné
obdobie zimy je najdôležitejšie
pre ochranu a pomoc vtákom.
Ak prídu silné mrazy a súvislá

snehová pokrývka, tak budú trpieť
a hynúť mnohé druhy, pretože
nebudú mať dostatok potravy.“
Podľa slov primátora Petra Lednára
treba našu prírodu chrániť, lebo je
nádherná a bolo by smutné, keby
vtáčikov z nášho regiónu ubúdalo.
Tak čo, pridáte sa a pomôžete teraz
aj v budúcnosti s prikrmovaním vo
vašom domácom prostredí aj vy?
-mp-
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