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Z dôvodu zvýšenia intenzity cestnej premávky cez centrum mesta a
následným prehodnotením dopravnej situácie, požiadalo Mesto Zlaté
Moravce o úpravu dopravného značenia a tým o zmenu dopravnej
premávky vzhľadom k prístupovej komunikácii k HM Tesco, na základe
ktorého vydalo Krajské riaditeľstvo policajného zboru – Krajský dopravný
inšpektorát v Nitre, súhlasné stanovisko. Pôvodná, už existujúca dopravná
značka „Zákaz odbočenia vľavo“ na Hviezdoslavovej ulici smerom k
Tescu bola doplnená o dodatkovú tabuľu, ktorá zakazuje odbočiť len
nákladným motorovým vozidlám.
Od 19. marca 2014 môžu účastníci dopravnej premávky
osobných motorových vozidiel odbočiť k Tescu aj z
Hviezdoslavovej ulice a z obidvoch smerov.
Mesto upozorňuje na zmenu, ktorá nastala aj pri výjazde z
parkoviska pri HM Tesco na Hviezdoslavovu ulicu, kde sa zrušil
„Prikázaný smer jazdy vpravo“ a odbočiť je možné aj ku svetelnej
križovatke.
Po kladných stanoviskách KR PZ KDI Nitra k požiadavkám, ktoré za
Mesto Zlaté Moravce inicioval Emil Hudák, referent dopravy Oddelenia
investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, boli zmeny v dopravnom
značení zrealizované Regionálnou správou a údržbou ciest a.s. Nitra,
vzhľadom k tomu, že ide o cesty pod správou Vyššieho územného celku.
Ľ. Rosinská

Poďakovanie a prianie dodávateľa
meračov rýchlostí

POZOR NA MERAČE RÝCHLOSTI!
Mesto Zlaté Moravce sa môže pochváliť ďalšími tromi meračmi
rýchlosti na cestných komunikáciách: Prílepská ul., Chyzerovecká ul. a
Hlavná ul. v mestskej časti Prílepy. Spoločnou problematikou všetkých
ulíc je ich umiestnenie z hľadiska polohy mesta – predstavujú vstup do
mesta z rôznych smerov, v ktorých musia vodiči náhle znížiť rýchlosť
a rešpektovať skutočnosť, že sa nachádzajú už v obci. Do tejto doby mesto
disponovalo len jedným preventívnym meračom rýchlosti (umiestnený
na Ul. SNP minulý rok koncom júna). Psychologický efekt z merača
podobného typu má skutočne veľký význam a je neodmysliteľnou
súčasťou dopravnej situácie v ktoromkoľvek meste.
Dňa 5. marca 2014 prebehla ich montáž s pomocou Technických
služieb za prítomnosti primátora mesta Petra Lednára, vedúceho
oddelenia projektov a propagácie Miroslava Košúta, referenta dopravy
Emila Hudáka, náčelníka Mestskej polície Mariána Takáča, zástupcu
dodávateľskej firmy Bellimpex s.r.o. Branislava Kopčeka a jej pracovníkov.
Na bezpečnosť cestnej premávky dohliadala a zároveň dopravu riadila
Mestská polícia.
Mesto Zlaté Moravce nie je schopné v súčasnej nepriaznivej
finančnej situácii, v ktorej sa nachádza, riešiť z vlastných prostriedkov
nákup preventívnych bezpečnostných zariadení v záujme ochrany
zdravia a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Preto požiadalo
Ministerstvo vnútra o dotáciu, ktoré žiadosti vyhovelo a poskytlo Mestu
finančný príspevok vo výške 6 509 € na nákup preventívnych meračov
rýchlosti, ktoré boli rozmiestnené vo vstupných „bránach“ do mesta.
Keďže výsledok výberového konania k realizácii projektu bol 6 855 €,
spoluúčasť mesta na dofinancovaní bola stanovená na 346 €.
Preventívne merače rýchlosti vozidiel sú vybavené štatistickým
modulom, ktoré poskytujú informácie o dopravnej situácii na
uvedených úsekoch a môžu potenciálne slúžiť ako smerodajný údaj
pre koncepciu dopravy v meste Zlaté Moravce Mestskej polícii a
miestnemu Obvodnému oddeleniu Policajného Zboru SR pri plánovaní
rozmiestnenia hliadok cestných kontrol.
Každodenne je mesto a jeho miestne komunikácie vystavené veľkému
dopravnému tlaku a z uvedeného dôvodu v záujme ochrany zdravia,
životov a predchádzania vzniku škodových udalostí by malo navrhnuté
dopravno - bezpečnostné opatrenie výrazne znížiť pravdepodobnosť
dopravných nehôd na miestach, kde boli preventívne merače rýchlosti
umiestnené.
Ľubomíra Rosinská
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Naša firma vyjadruje týmto poďakovaním úctu k predstaviteľom
samosprávy za záujem riešiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov
mesta v dopravnej situácii. Naše Poďakovanie za prácu a profesionalitu
patrí všetkým zainteresovaným zamestnancom samosprávy Mesta Zlaté
Moravce, ktorí sa na tomto projekte podieľali.
Zariadenia sú Slovenským výrobkom a predaj meračov rýchlostí
realizujeme na území celého Slovenka. Zvyšovanie bezpečnosti
v dopravnej situácii našimi zariadeniami berieme ako poslanie a preto sa
snažíme vyrábať čo najkvalitnejšie zariadenia, pre čo najväčšiu efektivitu
plnenia svojho účelu. Sme partnerom štátnej organizácie Ministerstva
dopravy – BECEP.
Ak naše zariadenie dokáže zabrániť, alebo aspoň zmierniť následok
jednej dopravnej nehody bez prípadných tragických následkov, má
merač rýchlostí vozidiel nainštalovaný vďaka iniciatíve predstaviteľov
Vášho mesta nevyčísliteľnú spoločenskú hodnotu.
Nech Vám naše zariadenia slúžia ako pomoc a prevencia. Prajeme čo
najmenej dopravných nehôd vo Vašom meste.
Branislav Kopček – BELLIMPEX s.r.o.

Branislav Kopček, Peter Lednár

Zvrhlá záľuba potrestaná
Dňa 3. marca 2013 v skorých ranných hodinách bol Mestskou
políciou pri Pamätníku partizána zadržaný páchateľ, ktorý morálne
obťažoval okoloidúce ženy obnažovaním svojich intímnych partií na
verejnom priestranstve.
Podľa výpovedí svedkov sa z podobného zážitku spamätáva aj
dospelý človek a skutočnú fóbiu, nezabudnuteľný strach a morálnu
ujmu môže utrpieť predovšetkým dieťa. Preto Mestská polícia vyzýva
občanov, aby sa nebáli trestné činy ohlásiť (tel. č. 159) a v prípade
potreby svedčiť, aby boli páchatelia včas usvedčení.
Úspešnosť práce Mestskej polície veľakrát závisí od svedectva ľudí,
u ktorých predsudky a strach nezabránia zadosťučineniu, vďaka
ktorému môže byť vinník aj tentokrát potrestaný a naše mesto môže
byť znovu, o to viac, bezpečnejšie.
Ľ. Rosinská
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Nové osvetlenie v Slniečku
Vďaka grantu Nadačného fondu Živá energia vymenilo Mesto Zlaté
Moravce v Materskej škôlke na Kalinčiakovej ulici časť pôvodného
externého osvetlenia za solárne lampy (fotovoltalické lampy s vlastným
akumulátorom) a zároveň zaviedlo do osnov škôlky vyučovanie o
šetrení a využívaní alternatívnych zdrojoch energií. Dalo si záväzok, že
bude viesť deti k úspore energií od najnižšieho veku a zoznamovať ich
s možnosťami energetickej efektívnosti.
Západoslovenská energetika (ZSE) v spolupráci s Nadáciou Ekopolis
pomáhajú už piaty rok realizovať projekty investičného alebo
neinvestičného charakteru prostredníctvom Nadačného fondu Živá

Hráme sa so slnečnou energiou
Deti a zamestnanci v materskej škole „Slniečko“ sa potešili novým
pouličným solárnym svietidlám, ktoré škola získala z projektu
vypracovaného a zrealizovaného Oddelením projektov a propagácie
Mesta Zlaté Moravce.
Aby aj deti z materskej školy pochopili využitie slnečnej energie,
pripravili sme si s pani učiteľkou Mgr. Janou Debnárovou výchovnovzdelávacie pásmo. Predškoláci sa dozvedeli, že zo slniečka sa môže
využívať nielen teplo, ale aj svetlo, na akom princípe pracujú solárne
svietidlá a kde všade sa dá využiť „slniečková energia“. Pomocou
prezentácie si zopakovali, ako sa má chrániť detský organizmus pred
pôsobením slnečných lúčov. Najviac sa im z prezentácie páčili ukážky
o solárnych hračkách.
Okrem detí sa tohto milého podujatia zúčastnil aj primátor mesta
Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc., ktorý si s deťmi aj zatancoval
na „slniečkovú pesničku“. Deti boli za svoje odpovede počas besedy
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energia. Grant bol Mestu Zlaté Moravce poskytnutý vo výške 5 765 €,
celý projekt bol dofinancovaný spoluúčasťou Mesta = 343 € a dodanie
svietidiel realizovala spoločnosť SOLARPROJEKT, s.r.o., Snina.
Dňa 24. februára 2014 bolo uvedených do prevádzky v Materskej škole
na Kalinčiakovej ulici 5 ks solárnych pouličných svietidiel, typ JR 550 X CE,
IP 65, ktorých súčasťou je solárny panel, batérie, ovládač, stmievač, LED
lampa. Všetky prvky sú umiestnené na ukotvených stĺpoch vysokých
4,2 m.
Ľ. Rosinská

obdarované nielen sladkosťami a balónmi, ale aj potleskom ostatných
prítomných zástupcov Mesta, vedúceho Oddelenia projektov
a propagácie mesta Ing. Miroslava Košúta a pracovníčok Referátu škôl
a školských zariadení a Školského úradu Mgr. Kataríny Nociarovej a Mgr.
Jany Huňadyovej.
Riaditeľka materskej školy Eva Kutišová touto cestou ďakuje
primátorovi Ing. Petrovi Lednárovi, CSc., ktorý podporil realizáciu
projektu a zvýšil tým bezpečnosť škôlky hlavne v noci, Ing. Miroslavovi
Košútovi, ktorý projekt vypracoval a dodávateľovi solárnych pouličných
svietidiel, spoločnosti SOLARPROJEKT, s.r.o, SNINA. Jej veľká vďaka
patrí aj zamestnancom Technických služieb, hlavne elektrikárovi
Jankovi Benčekovi a zamestnancovi materskej školy pánovi Jozefovi
Šidlovskému.
Ing. Vaškovičová – technik BOZP a PO MsÚ Mesta Zlaté Moravce
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis, ktorého
partnerom je ZSE Energia, a.s.
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UPOZORNENIE pre
právnické a
fyzické osoby
Mesto

Zlaté

Moravce,

v záujme ochrany zdravých
podmienok,
zdravého
spôsobu života občanov,
v zmysle § 4 ods.3 písm.
h) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších
predpisov,
v
zmysle
Všeobecného
záväzného
nariadenia
č. 1/2011 o celoplošnej
deratizácii,
vychádzajúc
z potreby koordinácie (zníženie
počtu
hlodavcov,
najmä
potkanov), nariaďuje celomestskú
jarnú deratizáciu od 1. apríla do
30. apríla 2014.
Deratizáciu je potrebné vykonať
od 01. 04. 2014 do 30. 04.
2014. Po vykonaní deratizácie
sú právnické a fyzické osoby
s oprávnením na podnikanie
povinné, doručením dokladu
o vykonaní deratizácie, písomne
informovať
Mesto
Zlaté
Moravce, Mestský úrad oddelenie investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti – referát
životného prostredia.
Bc. Štefan Nociar
vedúci odd. investičnej
výstavby a
hospodárskej činnosti

OZNAM
Mestské
stredisko
kultúry
a športu, m.p. hľadá záujemcov
na obsadenie pozície plavčík
– strojník, vykonávanú na
mestskom letnom kúpalisku.
Podmienkou je záchranársky
kurz. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť osobne v kancelárii MSKŠ
u riaditeľky Simony Holubovej,
alebo na tel. čísle: 0901 708 907.
Simona Holubová
pov. riad. podniku

Predaj, kúpa
l Predám 3 – izbový dom
s príslušenstvom a záhradou
v Pustom Chotári. Cena dohodou.
Kontakt: 0903 063 621
3/004/2014/PČ, 3/004/2014 – 48/DZ
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Umiestnenie letných terás
V Zlatých Moravciach už môžu fyzické a právnické
osoby, oprávnené na podnikanie a vlastniace
reštaurácie, podávať žiadosti o umiestnenie letných
terás a exteriérových sedení. Schvaľovací proces pre
vydanie povolenia na letné terasy môže trvať až do
doby nad 1 mesiac.
Podmienky prevádzkovania letných, celoročných
a exteriérových sedení určuje Všeobecne záväzné
nariadenie (VZN) č. 7/2011 o podnikateľskej činnosti
a určení času predaja v obchode a času prevádzky
služieb, VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na
území mesta Zlaté Moravce, ktorého dodatok č. 1
nadobudol účinnosť 01. 01. 2013.
Je nevyhnutné, aby si záujemcovia o zriadenie
letných terás dávali požiadavky v predstihu, nakoľko
povolenia musia byť prerokované a odsúhlasené
v zmysle zákona § 8 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, § 11 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon), dopravným inšpektorátom (KR PZ
KDI Nitra). Až na základe súhlasného stanoviska
dopravného inšpektorátu, Mesto Zlaté Moravce
ako príslušný cestný správny orgán, môže vydať
rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej
komunikácie.

Ako postupovať?
Podnikatelia z oblasti poskytovania reštauračných
služieb, ktorí majú záujem prevádzkovať letné terasy,
môžu podávať žiadosti na oddelení investičnej
výstavby a hospodárskej činnosti Mestského úradu
v Zlatých Moravciach.
Najskôr je potrebné vyplniť žiadosť na zabratie
verejného priestranstva, vyplniť žiadosť o zvláštne
užívanie miestnej komunikácie (obe žiadosti sa
nachádzajú na internetovej stránke Mesta Zlaté
Moravce), zaplatiť daň za užívanie verejného
priestranstva podľa veľkosti plochy letnej terasy,
zaplatiť správny poplatok vo výške 80 €, predložiť
situáciu so zakreslením záberu MK.
Daň je 0,20 € za m2 na deň v centre mesta. Do centra
spadajú Nám. A. Hlinku a ulice Bernolákova, Župná,
A. Kmeťa, Poštová, Sama Chalupku, Hviezdoslavova,
Migazziho, J. Kráľa, Robotnícka, Duklianska,
Továrenská a 1. mája, na ostatných uliciach
a v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy je daň
0,10 € za rovnakých podmienok.
Letné terasy je možné povoliť na obdobie od
01. 04. (najskôr) do 31. 10. (najneskôr) príslušného
kalendárneho roka. Povolenie sa vydáva najviac na
jednu sezónu.
Oddelenie investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti MsÚ

Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších
športovcov za rok 2013 v meste Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce aj v roku 2014 ocení
najúspešnejších športovcov za rok 2013. Podujatie
sa bude konať pod záštitou primátora mesta Zlaté
Moravce, Ing. Petra Lednára, CSc. Predpokladaný
dátum podujatia je máj 2014.
Kategórie na ocenenie: 1. zaslúžilý športovec,
2. čestné uznanie: športovkyňa (juniorka,
seniorka), športovec (junior, senior), 3.
Športové kluby, 4. zdravotne oslabení športovci
Návrh na ocenenie musí obsahovať: meno

a priezvisko športovca, názov TJ alebo športového
zväzu, adresu a telefónny kontakt, dosiahnuté
úspechy za rok 2013, ak je možné, priložiť aj fotografie
v elektronickej podobe zo športového zápolenia
alebo zo súťaží.
Návrhy na ocenenie športovcov je potrebné zaslať
elektronicky na e-mail:

jana.hunadyova@zlatemoravce.eu
Termín uzávierky: 2. máj 2014
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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
poskytne do priameho prenájmu
n nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti –
budova na Ul. Viničná č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom
3283, o celkovej výmere 58,60 m², účel využitia prenájmu priestorov:
obchod, sklad, výrobné priestory, a pozemok /prislúchajúca časť dvora/
n nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti –
budova na Ul. Viničná č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom
3283, o celkovej výmere 231 m², účel využitia prenájmu priestorov:
obchod, sklad, výrobné priestory, a pozemok /prislúchajúca časť dvora/
n nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti –
budova na Ul. Viničná č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom
3283, o celkovej výmere 135 m², účel využitia prenájmu priestorov:
obchod, sklad, výrobné priestory, a pozemok /prislúchajúca časť dvora/
n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/,
kancelária č. 303, č. 304, č. 305, č. 306, č. 307, č. 308, o celkovej
výmere 22,34 m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/,
kancelária č. 309a, č. 309b, o celkovej výmere 22,81 m², účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/,
kancelária č. 310, o celkovej výmere 22,98 m², účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté

Termíny výkupu a zberu papiera
Výkup papiera výmenným spôsobom stále pokračuje aj vďaka
spolupráci Mesta Zlaté Moravce s firmou Green Wave Recycling:
4 kg = 1 ks toaletného papiera Harmony, 2-vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 ks malých balíčkov)
15 kg = 1 balík kuchynských utierok, 2-vrstvové
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú sa všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných
obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)! Kartóny
sa nevykupujú! V menšom množstve vám ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa
zachráni 1 ha 80-ročného lesa. Chráňme prírodu spoločne.
Výkup naplánovaný v pondelok 07.04.2014:
16:00 – 16:15 – roh ulíc Dlhá, Štefánikova, 16:15 – 16:30 – roh ulíc Dlhá,
Tolstého, 16:30 – 16:45 – roh ulíc Dlhá, Kollárova, 16:45 – 17:00 – roh ulíc
Dlhá, Vajanského, 17:00 – 17:15 – roh ulíc Vajanského, J. Jesenského,
17:15 – 17:30 – roh ulíc Bernolákova, Vajanského, 17:30 – 17:45 – ul.
Tekovská, 17:45 – 18:00 – roh ulíc Hollého, Čajkovského, 18:00 – 18:15 –
roh ulíc Hollého, Murgašova, 18:15 – 18:30 – ul. A. Kmeťa
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Moravce so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/,
kancelária č. 311, o celkovej výmere 22,66 m², účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
n nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/,
kancelária č. 312, č. 313, č. 314, č. 315, o celkovej výmere 22,34
m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
n nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/,
kancelária č. 110, o celkovej výmere 44,13 m², účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
n nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/,
kancelária č. 106, o celkovej výmere 22,20 m², účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
n časť pozemku – z parcely KN reg. „E“, č. parcely 5611, druh
pozemku: ostatné plochy, vedenej na LV č. 5417
Účel využitia prenájmu časti pozemku: umiestnenie reklamného
zariadenia
n časť pozemku – z parcely KN reg. „E“, č. parcely 5616, druh
pozemku: ostatné plochy, vedenej na LV č. 5417
Účel využitia prenájmu časti pozemku: umiestnenie reklamného
zariadenia
n časť pozemku – z parcely KN reg. „C“, č. parcely 3164/20, druh
pozemku: orná pôda, vedenej na LV č. 3453
Účel využitia prenájmu časti pozemku: nepodnikateľské účely /
záhradka/
Lehota na predkladanie návrhov nájomných zmlúv končí dňa
15.04.2014 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 a jeho
samospráva, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2014, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne
na č. telef. 037/6923922 (Oddelenie pre stavebné konanie a správu
majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce).
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Výkup naplánovaný v stredu 09.04.2014: 16:00 – 16:15 – roh
ulíc Rázusova, Slovenskej armády, 16:15 – 16:30 – roh ulíc Rázusova,
Dobšinského, 16:30 – 16:45 – roh ulíc Inovecká, Slovenskej armády,
16:45 – 17:00 – roh ulíc E. M. Šoltésovej, Mojmírova, 17:00 – 17:15 –
roh ulíc Brezová, Mojmírova, 17:15 – 17:30 – roh ulíc Kalinčiakova,
Brezová, 17:30 – 17:45 – roh ulíc Staničná, 1. mája, 17:45 – 18:00 – roh
ulíc Mojmírova, 1. mája
Výkup naplánovaný vo štvrtok 10.04.2014: 16:00 – 16:15 – roh
ulíc Železničiarska, Svätoplukova, 16:15 – 16:30 – roh ulíc Záhradnícka,
Moyzesova, 16:30 – 16:45 – Družstevná, Chyzerovecká, 16:45 – 17:00 –
Palárikova, Chyzerovecká, 17:00 – 17:15 – B. S. Timravy, Chyzerovecká
Mestská časť Prílepy: 17:30 – 17:45 – roh ulíc Obecná , Parková,
17:45 – 18:00 – roh ulíc Obecná, Hlavná
Výkup naplánovaný v piatok 11.04.2014: 16:00 – 16:15 – roh
ulíc Sládkovičova, Spojovacia, 16:15 – 16:30 – roh ulíc Spojovacia, Ľ.
Podjavorinskej, 16:30 – 16:45 – Pribinova, Smetanova, 16:45 – 17:00
– Pribinova, J. C. Hronského, 17:00 – 17:15 – Pribinova, Kukučínova,
17:15 – 17:30 – Hurbanova, Slavianska, 17:30 – 17:45 – Pod dielami, Ľ.
Podjavorinskej
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Projektové stretnutie Leonardo da
Vinci VETPRO na SOŠ polytechnickej
V dňoch 8.2. - 15.2.2014 sa v Strednej odbornej škole polytechnickej
v Zlatých Moravciach uskutočnilo prvé projektové stretnutie
v projekte Leonardo Da Vinci VETPRO s názvom: “How to create
interest in engagement and learning of students in computer science
and electronics and electricity trough practical work and cooperation
between schools and industry“. Projekt je zameraný na zlepšenie
spolupráce stredných škôl s firmami v regióne a plne zodpovedá
súčasnému trendu v orientácii stredného odborného školstva
v Slovenskej republike.
Projekt vznikol ako výsledok účasti na kontaktnom seminári v
belgickom meste Blankenberge, ktorého sa zúčastnili v septembri v
roku 2012 Ing. Ján Solčiansky, riaditeľ školy a Mgr. Dušan Turčan, učiteľ
odborných predmetov a predkladateľ projektu. Na uvedenom seminári
sme sa spoznali s partnermi z podobných škôl: v Belgicku je to škola
Vrij Technisch Instituut v meste TIELT a druhým partnerom v projekte
je nórska škola Upper secondary School v meste LIER.
V rámci projektu prebehol v našej škole pobyt troch učiteľov
z belgického Tieltu. Cieľom tohto pobytu bolo preniesť pozitívne
príklady z problematiky výučby odborných predmetov v našej škole,
spolupráce našej školy s regionálnymi zamestnávateľmi a chodu našej
školy.
Belgickí učitelia mali možnosť spoznať náš vzdelávací systém, vidieť

Jarné upratovanie 2014
Dňa 17. marca 2014 začalo jarné upratovanie biologicky
rozložiteľného odpadu, t.j. konárov zo stromov, buriny a pod., nie však
stavebného, komunálneho odpadu, elektroodpadu a nebezpečného
odpadu.
Na jednotlivých stanovištiach dohliadajú na priebeh upratovania
zamestnanci TSM a zároveň aj Mestská polícia. Tá môže v prípade
priestupkov Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov udeľovať priestupkové pokuty vo výške od 165 €
(podľa §80 ods. 1 písm. b: „Priestupku sa dopustí ten, kto uloží
odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou“).
Jarné upratovanie potrvá od 17. 03. 2014 do 31. 03. 2014,
každý deň v čase od 7.00 do 18.00 h.
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ako prebieha výučba odborných predmetov ELEKRO na našej škole, aké
metódy vyučovania sa u nás využívajú, spoznali zároveň vybavenie našej
školy a mali možnosť diskutovať s našimi učiteľmi odborných predmetov
o aspektoch každodennej práce učiteľa na Slovensku.
V rámci odbornej časti stáže pracovali belgickí učitelia v pracovných
skupinách spolu s našimi učiteľmi a študentmi a postupne absolvovali
pracovné moduly: Mikropočítače, AVR, FESTO a PLC, ARDUINO,
Programovanie pre ANDROID, 3D modelovanie, programovanie CNC
a Odborný výcvik s ukážkou Inteligentnej inštalácie, či CNC frézky.
Belgickí učitelia možnosť absolvovali exkurzie do EMO Mochovce,
TESGAL HOLZAPFEL vo Vrábľoch, KTL Zlaté Moravce, MESAM Vráble
a SEMECS Vráble.
V rámci voľno-časových aktivít navštívili mestá Nitra a Bratislava, ďalej
neďaleké Topoľčianky, ale aj Bešeňovú a vyskúšali si aj sneh v stredisku
Park Snow Donovaly.
Pri odchode naši partneri hodnotili pobyt ako úspešný a inšpiratívny,
predovšetkým pre možnosť ďalšej spolupráce našich škôl a hlavne
zapojenia našich študentov do ďalších projektov v novom programe
Erasmus+.
V rámci tohto projektu budú nasledovať stretnutia v Belgicku (október
2014) a Nórsku (február 2015), kam vycestujú na podobné pobyty
šiesti naši učitelia ELEKTRO. Projekt je plne financovaný z prostriedkov
Európskej komisie.
V mene našich hostí by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí aktívne
prispeli k bezproblémovému naplneniu programu pobytu.
Mgr. Dušan Turčan, SOŠ polytechnická, Ul.SNP 2, Zlaté Moravce
Občania môžu daný odpad ukladať na určené stanovištia podľa
jednotlivých rajónov a zároveň na priestranstvo pred dom, pričom
tento bude pracovníkmi technických služieb odvážaný na skládku KO.
Občania Zlatých Moraviec, ktorí sa preukážu občianskym preukazom,
môžu vyviesť stavebný a komunálny odpad v čase jarného upratovania
(t.j. 17. 03. – 31. 03. 2014) vlastnými dopravnými prostriedkami, pričom
za odpad v objeme do 150 kg neplatia poplatky spojené s uložením
odpadu na skládke KO.
Stanovištia určené na zber konárov (17. 03. 2014 – 31. 03.
2014): Tekovská ulica, SNP (medzi domami), Bernolákova ulica pri
železničnom priecestí, Žitavské nábrežie – Murgašova ulica, Chyzerovce
– Družstevná ulica (pri meste), Prílepy – Parková ulica (v parku pri
autobusovej zastávke), Ul. Nová (pri Autoskle), Pálenica, Zimný štadión
Stanovištia budú označené tabuľami.
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Medzinárodný deň žien

s Folklórnou skupinou Drieňovanka

Medzinárodný deň žien pripadá na 8. marec a práve pri tejto príležitosti
sa v divadelnej sále MSKŠ v tento deň usporiadala pre všetky ženy slávnosť,
ktorej program tvorilo vystúpenie Folklórnej skupiny Drieňovanka, ktorá
všetkých potešila hodinovým ľudovým pásmom.
„Zišli sme sa tu dnes, aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme
nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok najdrahších bytostí – Medzinárodný
deň žien. Preto sme sa rozhodli tento sviatok opäť vzkriesiť a preukázať
ženám náležitú úctu,“ prihovoril sa po privítaní k prítomným moderátor
oslavy Lukáš Belica, ktorý zároveň na pódium pozval primátora Petra
Lednára.
„Patrí vám kytička kvetov, milý úsmev, podanie ruky, poďakovanie
za roky vašej neľahkej práce na domácom i na pracovnom poli, chvíle
smútku, ale najmä rozdávanie šťastia a radosti. To všetko sú prirodzené
javy súvisiace s vaším životom a vaším pôsobením. Ktorá z vás žien, by
si aspoň dnes, v deň vášho sviatku, nezaslúžila nejaký, čo i len skromný
darček, milé slovo, či poďakovanie,“ to sú slová, ktoré primátor Zlatých
Moraviec adresoval prítomným ženám a snáď obsahovali všetko, čo
v tento deň malo smerom ku každej z nich odznieť.
Kultúrny program „nabitý“ ľudovou hudbou z Požitavia, tancom,
scénkami a hovoreným slovom, otvorila vedúca FS Drieňovanky
Anna Minárová. Čaro ľudovej hudby zapôsobilo a tak si viacerí spolu
s krojovanými členmi súboru od srdca zanôtili. Všetko pekné sa raz končí a
ku koncu sa priblížila aj táto oslava, ktorú uzatvorilo osobné blahoželanie
primátora každej žene a darovanie rôzne sfarbených kvetov z jeho rúk.
Všetkým želáme veľa zdravia, síl na zdolávanie životných prekážok,
radosti a rodinnej pohody.
M. Petrovičová

Sobotňajšie vítanie detí do života
Vo svojich životoch zažívame veľa radosti, avšak tou najväčšou
radosťou a zároveň aj najkrajším darom je, keď do rodiny pribudne
nový život a všetci jej členovia tak privítajú na tomto svete malého
človiečika. Okrem rodičov, ktorí im dali život, ich privítali aj všetci tí, ktorí
sa zúčastnili dňa 15. februára slávnostného privítania detí do života, ako
nových občanov mesta Zlaté Moravce. Slávnostná udalosť sa konala
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v obradnej sieni MSKŠ v popoludňajších hodinách, kde sa k prítomným
prihovoril viceprimátor Ing. Jozef Škvarenina: „Narodenie Vášho synčeka,
dcérky, je živým výrazom vašej lásky. Preto nikdy nezabudnite, že i Vaše
dieťa bude potrebovať vždy a všade vašu lásku, ochranu, trpezlivosť
a starostlivosť Vás obidvoch.“ „Milujte ich trpezlivo a spravodlivo, aby
ste z nich vychovali plnohodnotného a statočného človeka, človeka
s čistým a otvoreným srdcom, človeka schopného, zdatného pre život
našej spoločnosti,“ pokračoval vo svojom príhovore Jozef Škvarenina,
ktorý pripojil osobné blahoželanie s prianím veľa zdravia, radostného
a pokojného detstva v rodinnom kruhu.
Súčasťou slávnosti bol zápis do Pamätnej knihy, ktorý zároveň zahŕňal
sľub, že rodičia urobia všetko pre to, aby zo svojich detí vychovali
zdravých a čestných občanov nášho mesta.
Všetkým boli predstavené deti, ktorých rodičia prijali pozvanie a priniesli
ich k slávnostnému privítaniu do života. K zápisu do Pamätnej knihy
pristúpili rodičia týchto detí: Tadeáš Černý, Gustáv Halúz, Dominik
Havran, Lena Hollá, Nina Horniaková, Hanka Hrmová, Laura Jankulárová,
Oskar Kolomazník, Daniel Korec, Tereza Kováčová, Adrián Lakatoš, Saskia
Lancková, Kristína Lipnická, Ema Martincová, Teresa Mattová, Matej
Minár, Adam Ján Rakovský, Olívia Rosinová, Miroslav Uhrecký, Tereza
Vargová, Michal Žúbor, Tobiáš Petrovič, Esperanza Kotlárová.
Všetci boli obdarení darčekom a kvetom. O znásobenie zážitku
z tejto krásnej udalosti sa vystúpením postarali zástupcovia Základnej
umeleckej školy.
Rodičom aj deťom želáme do ďalšieho života veľa zdravia, porozumenia,
lásky a stále tak potrebného rodinného tepla.
M. Petrovičová
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Chyzerovčania pochovali basu
Prvý deň v mesiaci marec a zároveň posledný deň fašiangového
obdobia v Chyzerovciach odštartoval pôstne obdobie, v ktorom sa
podľa tradícií našich starých mám pripravujeme na Veľkú noc bez
slávností sprevádzaných veselou muzikou.
Pochováva sa basa, ktorá sa symbolicky vždy spájala s fašiangovým
obdobím, sprevádzaným zabíjačkami, ľudovými zábavami, neskoršie
s plesmi a karnevalmi. Popolcovou (škaredou) stredou sa toto veselé
obdobie končí a začína 40 – dňový pôst.
O program sa celým svojím srdcom a zodpovedným prístupom
postarali všetky chyzerovecké súbory Street Lup, Lupienok, Trnky,
Chyzerovčanka a rady dobrovoľníkov, ktorých z roka na rok pribúda.

Ich presvedčivé herecké výkony nijako nezaostávajú za speváckymi a
tanečnými a dosahujú už takmer profesionálnu úroveň.
„Myslím si, že vďaka super koordinácii všetkých účinkujúcich, ktorí sa
vedeli dohodnúť na všetkých detailoch, nemal program vôbec žiadnu
chybičku krásy,“ vyjadril sa predseda Občianskeho združenia Chyzerovce
Ján Drahoš. Jeho poďakovanie patrí predovšetkým Marike Ďurčekovej,
jej sestrám, Simone Poliakovej, Chyzerovčanke, členom združenia a
všetkým ostatným, ktorí nie sú v súboroch, ani v združení a predviedli
kopec dobrej práce, ktorej výsledkom boli úsmevy na tvárach divákov a
potlesk, ktorý stál za to.
Ľ. Rosinská

Rozlúčka Prílepčanov
s fašiangovým obdobím
Občianske združenie Kolovrátok pripravilo v nedeľu 2. marca o pol
štvrtej v Kultúrnom dome v Prílepoch rozlúčkové fašiangové popoludnie.
„Spojili sme sa s niekoľkými dobrými ľuďmi, aby sme vám mohli
spríjemniť Fašiangy a tak zachovať a oživiť starodávne tradície. Do nášho
kultúrneho programu prispeli naši najmenší umelci z Materskej škôlky
v Prílepoch, starší žiaci a najväčším prekvapením pre prítomných bol,
teraz už náš občan, superstárista Peter Bažík. Náš súbor si pripravil scénku
„Drotár“, ktorej autorom je môj manžel Jozef Vencel,“ prezradila Irena
Vencelová.
Ako sa na poriadnu dedinku patrí, nechýbalo pochovanie basy, ktorá
bola predzvesťou nasledujúcich tichých pôstnych dní. „Teraz sa trošku
na 40 dní stíšime, aby sme v lete mohli pokračovať ďalej aj s novými
pesničkami,“ dodala pani Vencelová.
Poďakovanie za skvelý program patrí všetkým, ktorí k nemu svojím
výkonom prispeli, ale predovšetkým zaslúžene manželom Vencelovým,
ktorých láskavé a úprimné srdiečka dokážu počas kultúrnych akcií a
pravidelných stretnutí pri nácvikoch zlepiť Prílepčanov v jedno a vďaka
ktorým sa nenúteným spôsobom naše slovenské kultúrne dedičstvo
posúva o pokolenie ďalej.
Ľubomíra Rosinská
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VANSOVEJ LOMNIČKA
Okresná organizácia Únie žien Slovenska Zlaté Moravce
v spolupráci s mestskou knižnicou usporiadali 20. februára 2014
v priestoroch knižnice okresné kolo umeleckého prednesu poézie
a prózy žien Vansovej Lomnička. Festival, ktorý v tomto roku vstúpil
do 47. ročníka, má celoslovenskú pôsobnosť s postupovými kolami,
ktoré sa začínajú okresnými kolami a vrcholia finálovým kolom.
„Postoj pútnik, zlož bremeno svojich každodenných
starostí a započúvaj sa do umeleckého slova,“ týmito
slovami privítala organizátorka podujatia Anna Kiššová prítomných.
Hosťom podujatia bola Mgr. Eva Kuklová, krajská predsedníčka ÚŽS
z Nitry. Príjemným osviežením bolo hudobné vystúpenie žiačok A.
Molnárovej na flaute a A. Herdovej na husliach, čo je dôkazom, že
poézia a hudba majú k sebe blízko.
Divákom a porote sa predstavilo jedenásť recitátoriek.
V I. kategórii do 25 rokov v prednese poézie vystúpili –
Barbora Škulová z Gymnázia J. Kráľa, Viktória Kabátová a Ľudmila
Šupejová zo SOŠ obchodu a služieb, v prednese prózy –
Kristína Hudecová zo SOŠ obchodu a služieb a Marina Todosenko
z Obchodnej akadémie.

Diabetici opäť v akcii
Ako zvyčajne, ani na začiatku roka 2014 sa členovia Zväzu diabetikov
v Zlatých Moravciach vôbec nenudili.
Dňa 26.1.2014 sa v priestoroch Centra voľného času pre deti a mládež
uskutočnil stolnotenisový turnaj, na ktorom sa zúčastnili nielen členovia
zväzu, ale aj dobrovoľníci, ktorí sa prihlásili. Tento priateľský turnaj sa
skončil odovzdávaním atraktívnych cien za prvé, druhé a aj tretie miesto.
Aby toho nebolo málo, keďže v dnešnej dobe je veľmi dôležitá
bezpečnosť a správanie chodcov a cyklistov na cestách, do klubu
dôchodcov na prednášku pre diabetikov dňa 19.2.2014 zavítal aj náčelník
mestskej polície v Zlatých Moravciach PhDr. Marián Takáč, ktorý poučil
členov o pravidlách cestnej premávky a poukázal na dôležitosť nosenia
reflexných prvkov na cestách. Každý člen dostal reflexný pás s logom
mestskej polície.
Zväz diabetikov v Zlatých Moravciach si na rok 2014 pripravil bohatý
kultúrno-spoločenský, športový a aj náučný program v podobe
odborných prednášok, prezentácií, zábav, aj turnajov a pod. Členovia
zväzu s rodinami, ale aj sympatizanti, sú srdečne vítaní.
Lucia Pacalajová

Členovia Jednoty SD načerpávali
novú energiu
V II. kategórii nad 25 rokov v prednese poézie – Mgr. Zlatica
Lichvarčíková, Juliana Hlásna, Marta Bednáriková, Mgr. Elenn
Waltersteinová, v prednese prózy - Mária Valašiková a Anna
Kiššová.
Trojčlenná porota v zložení Bc. Peter Kereš, Mgr. Mária Herdová
a Mgr. Pavol Sečkár rozhodla o štyroch postupujúcich do krajského
kola, ktoré sa bude konať 7. marca 2014 v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre.
Okres Zlaté Moravce budú reprezentovať Barbora Škulová,
Kristína Hudecová, Juliana Hlásna a Anna Kiššová. Po súťažnej časti
bol vytvorený priestor na priateľské diskusie, spev a ochutnávku
fašiangových koláčov, ktoré pripravili členky ÚŽS.
Treba vzdať úctu a poďakovanie dievčatám a ženám, ktoré si
zamilovali literatúru a našli čas a odvahu na prípravu recitácie, čím
prispeli k úspešnému priebehu súťaže. Pokiaľ budú ženy recitovať,
Vansovej Lomnička nezanikne.
A. Kiššová
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Členovia Jednoty SD z členskej základne Zlaté Moravce navštívili
krásne Štiavnické vrchy aj napriek tomu, že počasie sa ukazovalo
pochmúrne. Rozhodli sa načerpať novú energiu, pookriať a zotaviť
sa v hoteli Sitno, kde ich privítal krásny plavecký a termálny bazén,
rôzne masáže a tiež suchá, infra, parná a soľná sauna a k tomu usmiaty
a prívetivý personál.
Bývalé Rekrea centrum pre Slovnaft je po novom skutočne
uspôsobený pre blaho a pohodu návštevníkov. Členovia Jednoty sa po
týchto procedúrach, ktoré si užili do chuti, stretli pri spoločnom obede.
Pocit uspokojenia dodávala aj vynovená reštaurácia a samozrejme,
chuť do jedla po absolvovaných procedúrach.
Popriali sme si, aby bol rok 2014 krajší a veselší, plný dobrých zážitkov,
tiež veľa zdravia a šťastia, lásky ohľaduplnosti a šírenia radosti okolo
seba. Aj pri denných starostiach by sme si mali dopriať denne pár minút
ticha, lebo vtedy prírodná energia samočinne rieši starosti, odpudzuje
stres, dobre vplýva na okolie okolo nás. A tak môžeme rozdávať aj my
úsmev a radosť.
Po ceste domov nás sprevádzalo slniečko, domov sme sa vrátili
s krásnymi zážitkami. Vďaka patrí jednote SD Nitra, ktorá svojim členom
na kultúrne a rekreačné podujatia prispieva.
Ing. Július Mihalko
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Skvelý vstup
Bošian do ZMHL

V nedeľu 16.3.2014 sa odohrali
dva zápasy nadstavbovej časti
Zlatomoraveckej hokejbalovej
ligy. V play-out o umiestnenie o 5.
až 9. miesto pri svojom debute v
ZMHL nastúpili HBK Bošany proti
mladíkom z U-20 a bolo sa na čo
pozerať. Od úvodu stretnutia sa
hral svižný a „behavý“ hokejbal,
hlavne hráči Bošian sa snažili o
konštruktívne riešenie herných
situácií s množstvom prihrávok,
na čo nevedel súper nájsť
recept. Postupne Bošany prevzali
opraty stretnutia do svojich rúk
a nakoniec zvíťazili presvedčivo
9:3. V druhom zápase si chalani
z Bošian zmerali sily s tímom
Devils, ktorému sa nepodarilo
na poslednú chvíľu postúpiť
do playoff. Dá sa povedať, že
to bol veľmi podobný zápas
tomu prvému a Bošany opäť
dominovali na oboch koncoch
ihriska. Zrodilo sa druhé víťazstvo
Bošian 9:3, ktorým sa tak podarilo

výborne odštartovať svoje
pôsobenie v Zlatých Moravciach.
Počas dvoch zápasov sa
prezentovali
moderným,
rýchlym
a
kombinačným
hokejbalom a dúfame, že v
Zlatých Moravciach odohrajú
ešte veľa takých zápasov.
Názov klubu: HBK Bošany
Rok vzniku: 2006
Web: http://bosanyhbk.wbl.sk/
Klubové farby: modrá, biela,
čierna

HBK Bošany - HC Zlaté
Moravce U-20 9:3
góly: P. Skladaný 3, T. Janček 2, T.
Korec, T. Bezák, D. Magdolen, M.
Hatala - J. Bidelnica, D. Rajnoha, P.
Londák

Devils - HBK Bošany 3:9
góly: M. Macák 2, J. Krúpa - P.
Skladaný 3, T. Janček 3, M. Hatala
2, A. Daňo
JUDr. Pavel Dvonč

Vyhodnotenie školských MO
vo vybíjanej žiačok ZŠ
Dňa 5. 3. 2014 zorganizovalo CVČ z poverenia Okresného úradu Nitra,
odbor školstva, školské MO vo vybíjanej žiačok ZŠ. Počet účastníkov
podujatia: 50
Výsledky finálových zápasov: ZŠ Topoľčianky – ZŠ Žitavany 11:7, ZŠ
Tesárske Mlyňany – ZŠ Žitavany 14:9, ZŠ Topoľčianky – ZŠ Sľažany 8:6,
ZŠ Sľažany – ZŠ Žitavany 7:14, ZŠ Sľažany – ZŠ Tesárske Mlyňany 8:9, ZŠ
Tesárske Mlyňany – ZŠ Topoľčianky 7:8
Konečné poradie: 1. ZŠ Topoľčianky, 2. ZŠ Tesárske Mlyňany, 3. ZŠ
Žitavany, 4. ZŠ Sľažany, 5. ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce, 6. ZŠ Pribinova,
Zlaté Moravce, 7. – 10. Sv. Don Bosca, Zlaté Moravce, ZŠ Robotnícka, Zlaté
Moravce, ZŠ Obyce, ZŠ Červený Hrádok
Postup na majstrovstvá kraja si vybojovali dievčatá zo ZŠ Topoľčianky.
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Karnevalové masky

na korčuliach
Dňa 22. februára sa konal po celý sobotňajší deň na Zimnom
štadióne v Zlatých Moravciach Karneval na ľade. Organizátormi boli
zamestnanci Mestského podniku Technické služby s podporou jeho
riaditeľa Branislava Vargu a primátora mesta Petra Lednára. Veľkú radosť
a veselé úsmevy na tvárach malých i veľkých spoločne vyčarili všetkým
zúčastneným, pretože odmenené boli všetky karnevalové masky.
Podujatie malo hudobný podtón pod dohľadom Lukáša Belicu, ktorý ho
zároveň i moderoval. Za krásne ocenenia patrí srdečná vďaka sponzorom
tejto ľadovej akcie: Mesto Zlaté Moravce, Mestský podnik Technické
služby, Best Foto - Pavol Čepček, M-Efekt Mária Holečková, Mgr. Ľubica
Maťašová, ĽUDOVKA - Dana Gajdošová, Obuv - Textil Tokár, EDMA - Edita
Mandáková, Dušan Vitek - Ski Servis DUVI ŠPORT, Kníhkupectvo Malý
Princ, Orange Alfa. Com, Andrea Škulová, Filip Minár.
ĎAKUJEME!!!
Ľ. Rosinská
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Spoločenská
kronika
Narodili sa
10. 02. Daniel Tonka, (N) Nitra
23. 02. Jennifer Stolárová, (N)
Nitra
27. 02. Nina Holubová, (N) Nitra
01. 03. Lenka Višňáková, (N) Nitra

Povedali si áno
21. 02. Martin Horváth, Obyce
a Viera Švecová, Zlaté Moravce
22. 02. Filip Šabo, Zlaté Moravce
a Dana Kéryová, Machulince
01. 03. Richard Krajmer, Zlaté
Moravce a Monika Tonková, Zlaté
Moravce

Jubilanti
01. 03. Emília Križanová, Prílepy,
80 r.
14. 03. Karol Frajka, Zlaté
Moravce, 85 r.
14. 03. Oľga Valentová, Zlaté
Moravce, 85 r.
23. 03. Ing. Andrej Nipča, Zlaté
Moravce, 85 r.
30. 03. Helena Červená, Zlaté
Moravce, 80 r.

Opustili nás
07. 02. Emília Rošková, 1953,
Žitavany
08. 02. Anna Juríková, 1929,
Čierne Kľačany

10. 02. Margita Koprdová, 1939,
Slepčany
11. 02. Zuzana Žarnovičanová,
1937, Topoľčianky
14. 02. Stanislav Šabík, 1940,
Červený Hrádok
15. 02. Mária Bernátová, 1917,
Skýcov
19. 02. Terézia Černayová, 1929,
Hosťovce
19. 02. Anton Fides, 1939, Obyce
20. 02. Jolana Truchlíková, 1926,
Zlaté Moravce
24.02. Vilma Lehocká, 1927,
Neverice
24. 02. Katarína Sýkorová, 1924,
Tesárske Mlyňany
24. 02. Jolana Tonková, 1940,
Čierne Kľačany
03. 03. Jozef Šabík, 1946,
Červený Hrádok
04. 03. Lýdia Černáková, 1955,
Kostoľany pod Tribečom
08. 03. Veronika Pavlíková, 1939,
Zlaté Moravce
09. 03. Marta Jenisová, 1947,
Žitavany
09. 03. Alžbeta Oboňová, 1938,
Veľké Vozokany
10. 03. Terézia Broďaiová, 1924,
Nová Ves nad Žitavou
11. 03. Mária Négliová, 1932,
Zlaté Moravce
12. 03. Štefan Taliga, 1954,
Hosťovce

Poďakovanie
Smútiaca rodina Števulová z Topoľčianok vyjadruje úprimné
a srdečné poďakovanie celému odbornému personálu Zariadenia
opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici č.3 v Zlatých Moravciach,
ako aj MUDr. Petrovi Pichňovi. Všetkým patrí poďakovanie za vzornú
a obetavú starostlivosť o ich otca Pavla Števulu, ktorú mu preukázali
počas celého jeho pobytu v tomto zariadení. Rodina zároveň
vyjadruje veľkú spokojnosť k samotnému chodu zariadenia, prístupu
a pomoci klientom.
Ich poďakovanie patrí aj pohrebnej službe „RETURN“ z Topoľčianok,
ktorá zastrešila organizáciu pietneho aktu a tým prispela k jeho
dôstojnému priebehu.
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Virtuálny cintorín
mesta Zlaté Moravce
Často si pri návšteve cintorína
vybavíme v pamäti príbuzného
alebo známeho, ktorý už dávno
nie je medzi nami. Radi by sme si
uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho
hrob, najmä vo väčšom cintoríne,
je bez pomoci a rady iných
niekedy skoro nemožné. Hlavne
pre príležitostných návštevníkov v
období sviatkov.
Takáto informácia sa dá však
pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu
cez internet návštevou virtuálneho
cintorína. Naša obec má od
roku 2014 zverejnené cintoríny
na internete v rámci rozšírenia
cintorínskych služieb pre občanov.
Zdrojom podkladov pre virtuálne
cintoríny je evidencia hrobových
miest mesta, obce. Projekt bol
realizovaný spoločnosťou TOPSET
Solutions s.r.o.
Virtuálne
cintoríny
sú
umiestnené na portáli www.
cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na
adrese www.zlatemoravce.

cintoriny.sk
Portál slúži nielen občanom
obce, ale aj širšej verejnosti
ako
komunikačné
rozhranie
pre používateľov internetu z
celého sveta. Na portáli môžu
záujemcovia nájsť zomrelých
podľa mena a priezviska, príp. čísla
hrobu, pozrieť si polohu hrobov
na digitálnej mape cintorína,
prezrieť si fotografie náhrobkov.
K dispozícii sú údaje o dátumoch
narodení, úmrtí a pochovaní
zomrelých, údaje o ich menách a

priezviskách, prípadne o platbách
a uzavretých zmluvách. Portál je
okrem slovenčiny plnohodnotne
lokalizovaný aj do češtiny,
angličtiny, nemčiny a maďarčiny.
Návštevníci
portálu
majú
možnosť využiť aj ďalšiu originálnu
službu. Na virtuálnom cintoríne
môžu položiť na 24 hodín veniec,
kyticu a zapáliť sviečku alebo
kahan s možnosťou zanechať
pri každom hrobe krátky odkaz
s menom, textom a dátumom
návštevy.
Aspoň
takouto
sprostredkovanou formou si môžu
návštevníci na diaľku uctiť svojich
blízkych. Takáto forma spomienky
má svoje opodstatnenie a nie
je samoúčelná, dokazujú to
desaťtisíce položených kytíc
a zapálených sviečok. Portál
poskytuje aj ďalšie zaujímavosti,
ako je napr. príspevok k histórii
a tradíciám pochovávania na
Slovensku a v Európe, trendy v
úpravách hrobov, fotogaléria,
citáty, atď. z pera uznávanej
odborníčky na parkové úpravy
cintorínov.
Odkaz
na
sprístupnenie
virtuálneho cintorína obce Zlaté
Moravce nájdete vo forme linku
v tomto príspevku. Prípadne,
po vstupe na webovú stránku
obce Zlaté Moravce kliknite na
príslušný link alebo baner alebo
jednoducho napíšte do vášho
prehliadača adresu:
www.zlatemoravce.cintoriny.sk
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Pozvánky

Poďme si zvoliť prezidenta!
Dňa 29. marca 2014 sa bude konať druhé kolo prezidentských volieb.
Prezidenta Slovenskej republiky si volíme po štvrtýkrát. Keďže ani
jeden zo štrnástich kandidátov v prvom kole (15. marca) nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov oprávnených voličov, o hlave štátu sa
definitívne rozhodne až v druhom kole medzi dvomi kandidátmi,
Róbertom Ficom (28 % hlasov získaných v 1. kole) a Andrejom Kiskom
(24 %).
Výsledky volieb v Zlatých Moravciach – prvé kolo:
1. Róbert Fico – 1537 hlasov, 2. Radoslav Procházka – 1026 hlasov,
3. Andrej Kiska – 908 hlasov, 4. Milan Kňažko – 490 hlasov, 5. Helena
Mezenská – 140 hlasov, 6. Pavol Hrušovský – 138 hlasov, 7. Ján
Čarnogurský – 35 hlasov, 8. Milan Melník – 31 hlasov, 9. Ján Jurišta –
25 hlasov, 10. Viliam Fischer – 20 hlasov , 11. Jozef Behýl – 14 hlasov,
12. Gyula Bárdos – 13 hlasov, 13. Jozef Šimko – 7 hlasov, 14. Stanislav
Martinčko – 2 hlasy
Počet oprávnených voličov v Zlatých Moravciach – 10 532
Počet volebných okrskov - 11
Počet zúčastnených voličov – 4 527
Počet platných voličských hlasov – 4 486
Percentuálna účasť všetkých voličov – 42,98 %
Celoslovenská volebná účasť v prvom kole Prezidentských volieb
2014 – 43,40 % voličov

n Mesto Zlaté Moravce a Základná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov Vás pozývajú na spomienkové
stretnutie pri príležitosti 69. výročia Oslobodenia mesta Zlaté
Moravce, ktoré sa uskutoční dňa 27. 3. v čase o 14.00 h na Námestí
Hrdinov
n Dňa 30. 3. sa o 17.00 h bude v priestoroch KD Prílepy konať Čaj
o piatej s primátorom mesta Zlaté Moravce
n Mestská knižnica v Zlatých Moravciach Vás pozýva na
besedu so súčasnou slovenskou spisovateľkou Slávkou
Koleničovou. Beseda spojená s predajom kníh a autogramiádou
sa uskutoční dňa 1. 4. (t.j. utorok) o 17.00 h v priestoroch Mestskej
knižnice na Robotníckej ulici.
n Mestské múzeum v Zlatých Moravciach Vás pozýva na výstavu
s názvom „Živočíchy vodného prostredia“, ktorá sa uskutoční
od 1. 4. do 31. 5.
n Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným
centrom Zlaté Moravce Vás srdečne pozýva na pokračovanie
10. ročníka aktivít klubu zdravia: 9. 4. o 17.00 h Životný štýl
a pálenie záhy (Jaromír Novota, lektor) – Na prednáške sa dozviete
o základných príčinách refluxu a jeho fyziológii i ako je možné
znížiť riziko jeho vzniku zdravým životným štýlom. 23. 4. o 17.00 h
Neobyčajný dar – Radi dostávate darčeky? Mnohokrát dávame, ale
aj dostávame darčeky, ktoré sú prejavom lásky. Niekedy však napriek
dobrému úmyslu darcu odpočívajú vo vitríne. V tomto príbehu
však dar bol mimoriadne, ba priam životne dôležitý. Neodpočíva
pekne vo vitríne, ale všade chodí s obdarovaným... Video zo série
„Príbehy písané životom“ o výnimočnej situácii a priateľstve, ktoré
bolo nielen dlhodobé, ale aj hlboké. Každú druhú stredu v Dennom
centre (klub dôchodcov) Zlaté Moravce. Vítaní sú všetci bez rozdielu
veku.

Ľ. Rosinská

Pohotovosť lekární
17. – 30. 3. Lekáreň Dr. MAX, Hviezdoslavova 3, OC Tesco, v pondelok
17.3. od 8.00 do 20.00, iné pracovné dni: 8.00 – 21.00, víkendy: 8.00 –
20.00
31. 3. Lekáreň U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, v čase od 7.00 do
21.00
1. – 13. 4 Lekáreň U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, pracovné dni: 7.00
– 21.00, víkendy: 8.00 – 20.00
14. – 25. 4. Lekáreň IRIS, Námestie A. Hlinku 28, pracovné dni: 7.00 –
21.00, 18. 4. – 21. 4. v čase od 8.00 do 20.00
26. – 30. 4. Lekáreň Dr. MAX, Hviezdoslavova 3, OC Tesco, víkend:
8.00 – 20.00, pracovné dni: 8.00 – 21.00

Nezabudnite si prestaviť hodiny!
Zimný čas sa bude meniť na letný dňa 30. marca 2014 z 2:00 na 3:00 h
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