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Zimná sezóna
predĺžená,
korčuľujeme aj
počas prázdnin

Basa pochovaná
čítajte na str. 07

Karneval v Chyzerovciach
čítajte na str. 10

Prváci
úspešne zapísaní
čítajte na str. 06

Predstavujeme prednostu Mestského úradu
Na post prednostu Mestského
úradu bol primátorom Ing.
Petrom Lednárom, CSc. menovaný Mgr. Mário Lénárt.
Výberového
konania
sa
zúčastnili dvaja uchádzači, z
ktorých sa následne po osobných
pohovoroch s primátorom, vďaka
svojim bohatým skúsenostiam,
vedomostiam a kvalitám dňa 4.
februára ujal vedenia Mestského
úradu Zlaté Moravce 43-ročný
Mário Lénárt.
Študoval
na
Univerzite
Komenského
v
Bratislave
a po následných štúdiách
manažmentu na univerzitách v
Nemecku a Veľkej Británii, pôsobil
v ústredných orgánoch štátnej
správy v Bratislave, kde začínal
ako kontaktná osoba medzi
Úradom vlády a Národnou radou
Slovenskej republiky. Pracoval
aj v oblasti kultúry ako poradca
Okružná križovatka je stále v
štádiu riešenia. Mesto si zatiaľ
všetky svoje náležitosti splnilo.
Dňa 12. februára sa na
Mestskom
úrade
konalo
pracovné stretnutie štatutárnych
zástupcov Mesta Zlaté Moravce
a zástupcov firmy ARDIS a.s., na
ktorom sa prejednávali prípravné
kroky k samotnej výstavbe
okružnej križovatky na uliciach
Hviezdoslavova – Duklianska –

ministra kultúry a rovnakým
obohatením jeho poznatkov
bola v nemalej miere i práca v
podnikateľskej sfére v súkromnej
zahraničnej
spoločnosti.
V
posledných rokoch pôsobil

ako odborník a koordinátor v
oblasti prevencie kriminality
a protispoločenských javov v
územnej pôsobnosti Nitrianskeho
samosprávneho
kraja.
Je
autorom
medzinárodných

projektov a štúdií prevencie
sociálno-patologických
javov
pre Ministerstvo školstva a
Ministerstvo vnútra.
„Svojimi osobnými a pracovnými
skúsenosťami,
manažérskymi
kompetenciami na rôznych
úrovniach štátnej a verejnej
správy, som pripravený prispieť
k efektívnemu a modernému
riadeniu
chodu
Mestského
úradu, ako aj k celkovému
hospodárskemu,
sociálnemu
rozvoju a bezpečnosti nielen
mesta Zlaté Moravce, ale s ním
aj Zlatomoraveckého regiónu.
Medzi moje priority patrí v prvom
rade komunikácia s poslancami
Mestského
zastupiteľstva,
aby v budúcnosti nevznikali
nedorozumenia z nesprávneho
pochopenia
sa
navzájom,“
vyjadril sa Mário Lenárt pri
preberaní funkcie prednostu
úradu.
-lr-

Kruhák pri Tekove – stavebné povolenie dočasne pozastavené
Továrenská (pri Tekove).
Nakoľko Mesto čaká na stavebné
povolenie
tejto
investičnej
akcie, urgovalo firmu Ardis a. s. o
urýchlené dodanie potrebných
dokladov
a
jednotlivých
vyjadrení, ktoré sú nutné z ich
strany na základe „Rozhodnutia“
Obvodného úradu pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie

v Nitre predložiť.
Ak si firma, ktorá výstavbu
okružnej
križovatky
sprostredkováva, splní náležitosti
žiadané príslušným úradom k
vydaniu stavebného povolenia,
bude Mesto Zlaté Moravce konať
v tomto smere ďalšie príslušné
kroky.
Ľ. Rosinská

Stretnutie zástupcov SARIA a primátora v Zlatých Moravciach

E

šte v priebehu minulého
roka, konkrétne 18. júla
sme vás informovali o návšteve
Talianskych investorov (Zanette
Prefabbricatti) v priemyselnom
parku na pôde Zlatých Moraviec
a o ich prejavenom záujme
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rozbehnúť
podnikateľskú
činnosť
s
chladiarenskou,
bielou technológiou. Záujem
prerástol v nadšenie, ktoré viedlo
k ďalšiemu stretnutiu primátora
mesta Zlaté Moravce s investormi,
tentokrát v Slovinsku, kde si
zjednotili predstavy o možnom
podnikaní a tak vznikol prvotný
projekt, vďaka ktorému by sa
v Zlatých Moravciach zamestnalo
niekoľko stoviek ľudí. Ako sme
uviedli, za dôležitú sa pokladala
a stále pokladá spolupráca
so Slovenskou agentúrou pre
rozvoj investícií a obchodu

(SARIO), ktorá je príspevkovou
organizáciou
Ministerstva
hospodárstva
Slovenskej
republiky
financovanou
zo
zdrojov štátneho rozpočtu.
Aktuálne dňa 25. januára prijal
primátor Ing. Peter Lednár CSc.
v zasadačke Mestského úradu
zástupcov SARIA, menovite
regionálnych manažérov PhDr.
Juraja Hašku a Rolanda Lampera.
Hlavnou témou bola stratégia
a kroky, ktoré sa uskutočnili
a ktoré je ešte potrebné
urobiť k tomu, aby mohlo
dôjsť k priblíženiu sa možnej

realizácii a úplnému rozbehnutiu
už v minulosti vzniknutého
prvotného projektu s talianskymi
investormi. Zástupcovia SARIA
sa informovali o možnostiach
a potenciále mesta v súvislosti
s podnikaním, ako aj o voľných
objektoch
vhodných
na
podnikateľské účely, z ktorých
by sa v budúcnosti mohlo pri
potenciálnych
investoroch
vychádzať. S primátorom mesta
sa lúčili s predstavou ďalšej úzkej
spolupráce a častejších návštev.
-mp-
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Rok 2012 sme zvládli aj v neľahkých podmienkach.
Rok 2012 priniesol v zdravotníctve niekoľko zmien, ktoré sa týkali
aj Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých
Moravciach. Medzi najvýznamnejšie z nich určite patrilo zvyšovanie
platov pracovníkov v zdravotníctve. Vo februári a v júli 2012 došlo
k navyšovaniu platov lekárov, ktoré bolo v Mestskej nemocnici
realizované riadne a v zmysle platného zákona. Od apríla 2012 došlo
k navýšeniu platov zdravotných sestier. Na rozdiel od niektorých
nemocníc boli v Zlatomoraveckej nemocnici platy sestier upravené
presne v zmysle zákona bez toho, aby boli umelo upravované
pracovné úväzky, prípadne, aby sa zo sestier stali tzv. „administratívne
pracovníčky“, ako tomu bolo v niektorých zariadeniach poskytujúcich

podarí úspešne ukončiť rokovania s VšZP, budeme radi, keď dôjde
k znovuotvoreniu tohto oddelenia. Pre nemocnicu to bude znamenať
veľké plus,“ uviedol na túto tému riaditeľ nemocnice. Plán otvoriť
oddelenie dlhodobo chorých prezentovala VšZP aj v médiách.

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol poslancom predložený
návrh na kompletnú rekonštrukciu tepelného hospodárstva. Náklady na
túto rekonštrukciu by znášala spoločnosť, ktorá ponuku vypracovala a
nemocnica by opravu splácala istým percentom z dosiahnutých úspor.
„Táto ponuka je pre nemocnicu veľmi výhodná, nakoľko celkové náklady
na rekonštrukciu sa pohybujú na úrovni okolo 500 000 € a mesto, ako
vlastník nehnuteľnosti, ani nemocnica samotná, si z vlastných zdrojov

Mestská nemocnica v roku 2012
zdravotnú starostlivosť.
Celkové navýšenie platov predstavuje sumu približne 35 000 €
mesačne. K navýšeniu platieb zo strany zdravotných poisťovní došlo od
júla, takže prvé zvýšené platby obdržala nemocnica reálne v septembri.
Obdobie od apríla do augusta vykryla nemocnica zo svojich zdrojov.
„Samozrejme, že došlo k zaťaženiu cashflow, ale Mestská nemocnica to
zvládla,“ uviedol poverený riaditeľ nemocnice Michal Grujbár.

Otvorená dialýza v apríli 2012
Spoločnosť Genea, s.r.o. po kompletnej rekonštrukcii priestorov
bývalého detského oddelenia začala s prevádzkou dialyzačného
oddelenia. Aj keď sa jedná o samostatný subjekt, ktorý nepatrí pod
Mestskú nemocnicu, je fantastické, že sa podarilo úspešne ukončiť
rokovania s firmou Genea. Akékoľvek rozšírenie poskytovanej zdravotnej
starostlivosti v Mestskej nemocnici je len pozitívnym signálom pre
pacientov, ako aj poisťovne. Vedenie nemocnice neustále hľadá
nových partnerov, ktorí by v priestoroch zlatomoraveckej nemocnice
poskytovali ďalšie služby pre pacientov.

Optimalizácia počtu lôžok a rozsahu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti
Koncom roka 2012 sa vedenie nemocnice zúčastnilo na rokovaniach
so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá avizovala optimalizáciu
počtu zdravotných lôžok v nemocniciach po celom Slovensku. V rámci
Nitrianskeho samosprávneho kraja je zlatomoravecká nemocnica
jedinou, ktorá nebude redukovať počet lôžok. Naopak, v priebehu
roku 2013 plánuje v spolupráci s VšZP otvoriť oddelenie dlhodobo
chorých, ktoré v nemocnici fungovalo do roku 2011. „V prípade, ak sa
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nemôže dovoliť takúto nákladnú rekonštrukciu previesť na vlastné
náklady,“ uviedol riaditeľ nemocnice. Náklady na teplo a teplú vodu
by mali klesnúť približne o polovicu, čo by pre nemocnicu znamenalo
významné úspory. Tým, že by sa rekonštrukcia platila len istou časťou
úspor, došlo by k zníženiu nákladov okamžite a nie až po splatení
celej rekonštrukcie. O samotnej rekonštrukcii rozhodnú teraz
poslanci Mestského zastupiteľstva. Niektorí z nich sa už vyjadrili k danej
veci pozitívne.

Fámy a neprajníci
Nedávno sa objavili v istých médiách fámy o dlhoch voči SPP. Tieto
nepodložené informácie vedenie nemocnice odmietlo komentovať
a namiesto toho nám zaslalo potvrdenie SPP o finančnej disciplíne
Mestskej nemocnice. Ako sa uvádza v liste, nemocnica nemá voči SPP
žiadne záväzky po splatnosti a všetky faktúry uhrádza načas a riadne.
Odkiaľ bola teda informácia o podĺžnosti nemocnice voči SPP sa nám
nepodarilo zistiť, jednoznačne však bolo preukázané, že ide o klamlivú
informáciu a klasickú „novinársku kačicu“.

Budúcnosť nemocnice v roku 2013
Na rok 2013 má nemocnica zatiaľ uzatvorené zmluvy s poisťovňami do
polovice roka. Od 1.7.2013 sa očakáva rozšírenie oddelení o spomínané
Oddelenie dlhodobo chorých. Chod nemocnice je teda zabezpečený
a aj napriek určitým neprajníkom sa jej darí. Do roku 2013 jej prajeme
všetko dobré a držíme palce, aby sa darilo naďalej rozširovať oddelenia
a poskytovať kvalitné služby pre všetkých občanov Zlatomoraveckého
regiónu.
-lr-
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Primátorova otvorenosť voči médiám pokračuje spoluprácou s rádiom

M

esto Zlaté Moravce bolo
v minulosti, okrem iného,
známe svojím uzamknutím
sa v komunikácii s médiami. Po
celé predchádzajúce roky sa tieto
dvere otvárali len zriedkakedy a
naozaj veľmi ťažko. K základným
prioritám Ing. Petra Lednára, CSc.
po jeho príchode na post primátora
sa radilo predovšetkým dostatočné
informovanie o práci Mestského
úradu, mestských podnikov, ako aj o
celkovom dianí v meste, o ktoré celé
roky prichádzali nielen novinári, ale i
samotní občania.

pod svojím menom, kde nielen prijíma
odkazy, ale vďaka neustálym diskusiám s
ľuďmi rôznych profesií a všetkých vekových
kategórií už vyriešil mnoho problémov.
Zúčastňuje
sa
všetkých
kultúrnospoločenských akcií, často vychádza za
občanmi do ulíc mesta a rovnako ich víta
aj na Mestskom úrade. Snaží sa počúvať, čo
druhých trápi, aby vzápätí vedel, v čom a ako
má pomôcť.

Podpora médií
Podpornými a obojstranne komunikačnými
kanálmi sa stala stránka
www.zlatemoravce.info v prepojení na

n
n
n
n

Dnešný svet sa točí okolo medializácie,
ktorá jednoznačne po viditeľných a
citeľných výsledkoch akýchkoľvek zmien
a snáh, ovplyvňuje názory ľudí do veľkej
miery. A predsa všetci vieme, že z prvej
ruky sú informácie najdôveryhodnejšie a
najpresnejšie.
Uplynul
druhý
rok
primátorovania
Petra Lednára a každý novinár, ktorý mal
skúsenosti s mestom Zlaté Moravce za
predchádzajúce volebné obdobie, môže
potvrdiť, že informovanosť zo strany Mesta
stúpla neporovnateľne na maximum.

Peter Lednár na facebooku
Bol to práve Peter Lednár, ktorý ponúkol
celkovo otvorenejší pohľad na dianie,
ako aj do jeho samotného zákulisia,
aj
prostredníctvom
informačného
blogu
www.zlatemoravce.info.
Tento
spravodajský internetový portál vznikol ako
podporné informačné médium mestskej
oficiálnej stránky www.zlatemoravce.eu a
mestského tlačového periodika „Tekovské
noviny“ z dôvodu aktuálnejšej a rýchlejšej
informovanosti občanov. Primátor rovnako
zdieľa problémy a radosti občanov
prostredníctvom sociálnej siete (facebook)
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FACEBOOK
GOOGLE+
YOUTUBE
TWITTER

Nová spolupráca „infa“ s internetovým rádiom

nezávislých bežných ľudí zastupujúcich
rôzne skupinky obyvateľstva všetkých
vekových kategórií.

Zlaté Moravce raz budú
dúhovým mestom
Primátorove
vyjadrenia
na
margo
komunikácie sú stále rovnaké a to, čo
vypovedal na začiatku, sa ani po dvoch
rokoch nemení: „Som si vedomý, že práve
otvorenosť voči ľuďom a rovnako k médiám,
je jednou z najdôležitejších priorít. Som
toho názoru, že len spoločnou cestou sa
dajú problémy rýchlejšie a ľahšie riešiť.
Urobím všetko pre to, aby toto šedé mesto
raz dúhovo rozkvitlo, napriek prípadným
negatívnym názorom na moje úsilie k
celkovej zmene. Nerobím to pre seba, ale v
prospech všetkých, ktorí tu bývajú.“
V primátorovom záujme bolo, je a aj bude,
všetkých o všetkom informovať. A je na
každom človeku, aby si utvoril svoj vlastný
názor.
Ľ. Rosinská

S podporou primátora Petra Lednára
spolupracuje redakcia Tekovských novín
aj s regionálnou televíziou Nitrička, kde
sa podieľa na vysielaní spravodajstva
prostredníctvom svojich videoreportáží.
Najnovšou informáciou je ďalšia spolupráca,
tentokrát s novovzniknutým internetovým
a nezávislým rádiom „Slobodný vysielač
(www.slobodnyvysielac.sk)“ so sídlom
v Banskej Bystrici.
V meste Zlaté Moravce sa nachádzajú žlté
schránky, do ktorých je možné prispievať aj
anonymne.
Stáva sa, že niektorým ľuďom sa ľahšie
komunikuje a na niečo upozorňuje bez
podpisu. Primátor je však toho názoru, že
je oveľa podstatnejšie, ak sa na problém v
prvom rade upozorní, aby sa následne mohol
riešiť. Aj na základe takýchto upozornení sa
veľakrát zdanlivo neriešiteľné a stagnujúce
veci stali riešiteľnými.
V minulom roku vznikol poradný orgán
primátora – Výbor občanov, ktorý sa skladá
z desiatich členov nezainteresovaných a
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Zariadenie opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach

V

Zariadení opatrovateľskej
služby na Rovňanovej
ul. č. 3 v Zlatých Moravciach
sa poskytujú sociálne služby
na prechodný čas občanom
ťažko zdravotne postihnutým
alebo dôchodcom, ktorí sú
na tieto služby odkázaní. Je to
hlavne vtedy, keď ich prepustia
z nemocnice a nie sú doliečení,
prípadne
potrebujú
ďalšiu
odbornú starostlivosť. Môže
to byť aj počas dovolenky,
vážnej choroby, liečenia alebo
mimoriadneho
pracovného
zaneprázdnenia
rodinných
príslušníkov
opatrovaného,
ktorému
inak
pomoc

Výzva
Západoslovenská energetika, a.s.
ako poverený správca elektrických
sietí na distribúciu elektrickej
energie v súlade so Zákonom
č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3
o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov VYZÝVA všetkých
vlastníkov,
nájomcov
alebo
správcov /ďalej len vlastníkov/
nehnuteľností, na ktorých sa
nachádzajú nadzemné i podzemné
elektrické vedenia v správe ZSE,
a.s. na odstránenie a okliesnenie
stromov a iných porastov, ktoré
ohrozujú
bezpečnosť
alebo
spoľahlivosť prevádzky vedení
distribučnej sústavy a to v rozsahu
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zabezpečuje rodina. V zariadení
je zabezpečené stravovanie,
bývanie
a
zaopatrenie
(obslužné a odborné činnosti).
Stravovanie je poskytované
v súlade so zásadami zdravej
výživy s prihliadnutím na vek
a zdravotný stav občanov,
ktorým sa poskytuje. Pre
ľahšie ošetrovanie klientov je
zariadenie vybavené vonkajšou
pasívnou rampou, kyslíkovým
koncentrátom,
zdvižným
zariadením,
schodiskovou
plošinou
a
hygienickou
stoličkou. V roku 2012 sa
zariadenie rozšírilo o dve lôžka
na ich celkový počet 15.

Bližšie
informácie
vám
poskytnú priamo v zariadení
na Rovňanovej ulici č. 3 počas
dní v čase od 7.00 do 16.00 h
alebo telefonicky (037/6422390,
037/6421331). V prípade záujmu
a na základe telefonického
dohovoru navštívi vedúca ZOS
Jana Bošiaková klienta, záujemcu
priamo v domácnosti, kde mu
priblíži a vysvetlí podmienky,
donesie tlačivá, po prípade
mu pomôže s ich vypísaním
a vybavením tak, aby mohla
byť jeho požiadavka promptne
vybavená.
informácie poskytla
Erika Babocká, MsÚ

podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z.
v platnom znení.
Požadovaný konečný termín
vykonania prác je 15.3.2013.
V prípade, že táto lehota uplynie
márne, ZSE, a.s. vykoná odstránenie
a okliesnenie stromov a porastov
v zmysle oprávnenia vyplývajúceho
z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z.
v platnom znení.
Využitie drevnej hmoty po
oreze alebo jej likvidácia je v plnej
kompetencii a zodpovednosti
vlastníka nehnuteľnosti.

prác na ZSE, a.s.
tel. č.: +421 907718191, Ing.
Štefan Pavlov

O nevyhnutné vypnutie
vedenia z bezpečnostných
dôvodov pre prípad výrubu
a orezu porastov je nutné
požiadať v lehote min. 25 dní
pred plánovanou realizáciou

Upozornenie
Upozornenie pre vlastníkov
a užívateľov pozemkov vo veci
orezu a výrubu stromov
v ochrannom pásme vonkajších
vysokonapäťových vedení a
v blízkosti a pod vonkajším
nízkonapäťovým vedením.
Upozorňujeme
Vás
na
povinnosť udržiavať stromy a kríky
v ochrannom pásme vedení a pod
vedením maximálne do výšky 3
m od zeme. Zároveň je potrebné
udržiavať bezlesie v šírke 4 m
po oboch stranách elektrického
vedenia.

V prípade, že stromy a kríky
prerastú nad výšku 3 m, je potrebné
z Vašej strany zabezpečiť ich
orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa
stromy priblížili k vodičom vedenia
na už nebezpečnú vzdialenosť,
je možné požiadať v lehote min.
25 dní od plánovaného termínu
prác o vypnutie vedenia a to
u príslušného špecialistu správy
podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva
vlastníkovi, resp. užívateľovi,
pozemku zo zákona č. 251/2012
Z.z. v platnom znení.
Včasné a správne orezanie
stromov má zásadný vplyv na
kvalitnú a bezpečnú dodávku
elektrickej energie aj pre Vaše
odberné miesto.
-r-
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Zápis detí do Materských škôl
Riaditeľstvo MŠ – Žitavské
nábrežie č. 1, Zlaté Moravce
oznamuje rodičom, že Zápis
nových detí na školský rok 2013 – 2014
sa uskutoční od 15. februára 2013 do
15. marca 2013.
Podmienky prijatia - prednostne sa
prijímajú deti:
- s odloženou povinnou školskou
dochádzkou
- s dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou
- deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku
- deti, ktoré dovŕšili 4. rok veku
- deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku
- mladšie deti ako trojročné
Zápis sa uskutoční u riaditeľky školy.
Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa.
Anka Zelenková, riaditeľka školy
Materská škola SLNIEČKO,
Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce
Od 15. februára 2013 do 15. marca
2013 sa koná zápis detí do materskej
školy na školský rok 2013/2014.
Zákonný zástupca, ktorý má
záujem zapísať dieťa do našej
materskej školy, si môže prísť prevziať
prihlášku do riaditeľne materskej školy,
v pracovných dňoch a v určenom
termíne. Pokiaľ kapacita tried
dovoľuje, prijímajú sa deti priebežne
počas celého školského roka.

Prváci
úspešne zapísaní
Slovami kde bolo, tam bolo...
sa začína väčšina rozprávkových
kníh, ktoré majú radi hádam
všetky deti. Väčšinou nám ich
predčítavali rodičia, starí rodičia
alebo učiteľky v materských
školách. Deti, ktoré ešte tento rok
vymenia materskú za základnú
školu, si ich budú môcť prečítať
samé. Totiž, začiatkom mesiaca
február 2013 sa uskutočnil na
všetkých
zlatomoraveckých
základných školách zápis prvákov,
ktorí zasadnú do školských
lavíc už v septembri tohto
roku. Pri zápisoch sa deti spolu
so
sprevádzajúcimi
rodičmi
oboznámili s chodom školy, ktorú
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Bližšie informácie o MŠ získate
na webovej stránke http://www.
ms-kalinciakovazm.com/
Eva Kutišová, riaditeľka školy
Materská
škola
Prílepy,
Parková č.2, Zlaté Moravce
Riaditeľka materskej školy v zmysle
zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že
zápis detí do materskej školy PRÍLEPY
na školský rok 2013/2014 sa uskutoční
od 15. februára 2013 do 15. marca
2013, v čase od 10.30 – 12.30 h.
Žiadosti o prijatie si rodičia môžu
vyzdvihnúť v pracovných dňoch
v čase od 10.30 – 12.30 h v MŠ.
Ponúkame:
- ŠVP ISCED 0, základy práce s PC,
výchova rodinného typu, športové,
pohybové a kultúrne aktivity, veľa hier
a zábavy, zapájanie sa do projektov
Zdravá škola a Mladý ochranár...
Zuzana Šalingová, riaditeľka školy
(037/6306226, msprilepy@gmail.com)
Súkromná materská škola,
Štúrova č. 15, Zlaté Moravce
Súkromná materská škola oznamuje,
že od 15. februára 2013 do 15. marca

bude ich dieťa navštevovať. My
sme pri príležitosti slávnostného
zápisu navštívili 6. februára
Základnú školu na Pribinovej ulici.
Snehová kráľovná spolu so svojimi
vločkami zadávala budúcim
prvákom rôzne úlohy, ako je
rozpoznávanie, písanie písmen
a počítanie. Deti sa aktívne
zapájali a s úlohami nemali žiaden
problém. Po ich splnení boli všetci
slávnostne pasovaní za prvákov
„Pribinky“.
V školskom roku 2013/2014 v
zlatomoraveckých
základných
školách zasadne do školských
lavíc prvých tried spolu okolo
145 žiakov. Počet prvákov v rámci
konkrétnych škôl je nasledujúci:
ZŠ na Pribinovej ulici 45 žiakov (2
triedy), ZŠ na Robotníckej ulici 21
žiakov (1 trieda), ZŠ na Mojmírovej
ulici 57 žiakov (3 triedy) a ZŠ sv.

2013 je termín podávania prihlášok
na prijatie dieťaťa do materskej školy.
Miesto, kde si môžete vyzdvihnúť
a zároveň odovzdať prihlášky, je
Súkromná materská škola na Štúrovej
ulici č. 15 v Zlatých Moravciach.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa
predkladá:
- kópiu občianskeho preukazu,
podľa potreby preukázateľný doklad
o zdravotnom postihnutí dieťaťa,
kópiu zdravotného preukazu dieťaťa.
Bližšie informácie podá záujemcom
súkromná materská škola telefonicky
na čísle: 0908 188 691.
Materská škola, Štúrova č. 15,
Zlaté Moravce
Vedenie materskej školy na Štúrovej
ulici oznamuje, že zápis detí do
materskej školy sa bude konať od
15. februára 2013 do 15. marca 2013
a počas celého školského roka.
Koncepcia našej školy je zameraná:
- rozvoj nadania a talentu detí,
zdravý životný štýl
Realizujeme projekty:
- „Adamko hravo, zdravo“,
„Zdravý úsmev“,. Interný projekt
„Škola
podporujúca
zdravie“,
spolupracujeme
CPPPaP,
s logopédom
Zabezpečíme:

- pokojné rodinné prostredie,
množstvo spoločenských podujatí
s účasťou našich detí a ich rodičov,
spoluprácu
so
Základnými
školami, odborné prednášky pre
rodičov, spoluprácu so ZUŠ, CVČ,
oboznámenie s anglickým jazykom,
tvorivé dielne pre deti, rodičov,
rôzne výtvarné a pracovné techniky,
pohybové aktivity – ľudová slovesnosť
a tradície, cvičenie v telocvični, deti –
rodičia s deťmi.
Deň otvorených dverí – dňa 19.
februára 2013 od 8.00 do 16.00 h
Vás, milí rodičia a vaše deti,
oboznámime s koncepciou školy,
s denným poriadkom, s prostredím
školy. Pripravíme pre Vás tvorivé
dielne, pohybové a didaktické aktivity.
Lídia Bajaníková, riaditeľka školy
Riaditeľstvo MŠ – Slnečná č. 2,
Zlaté Moravce
Oznamuje, že zápis detí na školský
rok 2013/2014 bude od 15. februára
2013 do 15. marca 2013 denne
v budove materskej školy.
Materská
škola
rodinného
typu ponúka oboznamovanie
detí s anglickým jazykom, prácu
s učebňou Lego dacta a Kid smart,
nadaným deťom rozvíjanie talentu vo
výtvarnom krúžku. Tešíme sa na Vás!
Mgr. Eva Bieliková, riaditeľka školy

Don Bosca na Ul. 1. mája 22 žiakov
(1 trieda). Spolu sa otvorí sedem
tried, ktoré bude navštevovať
66 dievčat a 79 chlapcov. Do
základných škôl v Zlatých
Moravciach bude spolu z okolia
dochádzať 23 žiakov.
Na školu si ešte nejaký ten mesiac
počkajú a tak sa môžu zatiaľ naplno
oddávať hrám a bezstarostnej
zábave v materských školách,
ktoré aktuálne navštevujú.
M. Petrovičová
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Basa pochovaná, no radosť a úsmev pretrváva
Spev, hudba, smiech i plač boli sprievodnými
prejavmi zúčastnených a účinkujúcich na
Fašiangových slávnostiach usporiadaných dňa
10. februára 2013 Mestom Zlaté Moravce.
O svoju šikovnosť, nápaditosť, lásku k
slovenským zvykom a slovenskému folklóru
sa prišli s prítomnými podeliť tri ľudové súbory
Zlatňanka, Inovec a Chyzerovčanka.
Členov jednotlivých súborov a všetkých
ľudí spájali nielen rovnaké záujmy a radosť
z uchovávania a pripomenutia si ľudových
tradícií, ale predovšetkým umenie, do ktorého
všetci vložili kus svojho srdca.
Kultúrny program spestril folklórny súbor
Zlatňanka pod vedením manželov Hruškových
a ponúkol hravé prezentácie ľudových piesní a
tancov očami detí.
Fašiangové obdobie zo sveta dospelých
nám ukázali profesionálni tanečníci, speváci a
hudobníci folklórneho súboru Inovec, ktorých
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môžeme na zlatomoraveckej scéne vidieť len
zriedkakedy. O to viac sme si mohli týchto
špičkových folklóristov vychutnať plnými
dúškami, poniektorí so zatajeným dychom a
iní s neskutočne „nákazlivou“ chuťou k spevu i
do skoku. Muziku na ľudovú nôtu v ich podaní
si s istotou zamiluje každý jeden človek.
Podľa starých zvykov našich prastarých
mám, sa obdobie plesov a zábav končilo
symbolickým pochovaním basy, tradične v
spojení s tzv. Popolcovou stredou, po ktorej
začína 40-dňový pôst. Tento akt nám verne
priblížili Chyzerovčania - folklórna spevácka
skupina Chyzerovčanka a Občianske združenie
Chyzerovce, ktorí sú už neodmysliteľní, vďaka
svojmu spoločnému entuziazmu v celoročne
pestrých podujatiach, spätí s ľudovými
tradíciami nadovšetko. Tentokrát sa výnimočne
so svojimi mimopracovnými a dobrovoľnými
aktivitami podelili aj so širším okruhom ľudí

a pevne veríme, že táto spolupráca bude
pokračovať i naďalej a že z ich bezodných
nápadov, pamätí a predstavení budeme
vidieť čo najviac počas celého roka nielen pri
návštevách tejto prímestskej časti.
„Je úžasné, že aj keď nás táto hektická doba
núti poväčšine z kultúrneho vyžitia poľaviť, že
sa ešte stále nájdu ľudia, ktorí k zachovávaniu
ľudových tradícií veľkou mierou nezištne
prispievajú a dokonca svojím prístupom
k životu dokážu zlepiť dokopy ľudí bez
prihliadnutia na problémy, vierovyznania
alebo politické ciele,“ spomenul vo svojom
príhovore primátor mesta Peter Lednár. Dnes
je vzácnosťou, ak sa dokážeme oddať kultúre
a aspoň na chvíľu celkom zabudnúť na starosti,
ktoré nás všetkých trápia. Hudba bola a vždy
aj bude liekom na všetky rany a ak si do našich
sŕdc pustíme tú našu, slovenskú, spojí nás to
všetkých v jedno o to viac.
Ľ. Rosinská
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Druhá primátorská zabíjačka
v našom meste
Potešilo nás, keď sme počuli z mestského rozhlasu informáciu, že naše mesto
organizuje v poradí už druhú primátorskú zabíjačku na Námestí A. Hlinku a to 2.
februára 2013. Návštevníkom tejto udalosti sa hneď vybavila domáca zabíjačka,
ktorá v niektorých rodinách už tradične nemôže chýbať ani jeden rok. A akáže
by to bola zabíjačka bez kultúrneho programu, či spevu a tanca členov našich
známych miestnych hudobno - speváckych súborov oblečených v rázovitých
slovenských krojoch, ako sú: Babička zo Zlatých Moraviec v čele s vedúcou
Marianou Bencovou a Kolovrátok z mestskej časti Prílepy s ich vedúcou Irenou
Vencelovou. Vďačne predviedli svoje spevácke umenie tri mladé dámy vo veku
dospelosti tiež z Chyzeroviec, ktoré vystupujú a rozdávajú veselú náladu pod
pseudonymom Trnky. Veselosti bolo neúrekom.
Účastníkom sa prihováral aj prítomný primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc.
Oboznámil nás s rôznymi vzácnymi kultúrno - spoločenskými udalosťami –
výročiami, ktoré nemôžeme nechať bez povšimnutia a tento rok sa na ne tešíme.
Sú to výročia občianskych a cirkevných hodnostárov a ich pôsobenia v našom
meste už pred stáročiami.
Zabíjačku v našom meste môžeme hodnotiť ako organizačne dobre
pripravenú, veselú a aj chuťovo so zabíjačkou, či vareným vínkom zabezpečenú.
Primátorovi nášho mesta a celému organizačnému štábu prípravy a priebehu
tohtoročnej zabíjačky ďakujeme.
Mgr. Ľudovít Andor

Fašiangy v Dennom centre
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... odznel text piesne v podaní súboru Babička,
ktorý spríjemňoval prítomným seniorom Fašiangové posedenie v Dennom
centre. Uskutočnilo sa dňa 11. februára v dopoludňajších hodinách. Všetci prišli
s dobrou náladou, chuťou na zábavu a rozprávanie. Každý jeden z príležitosti
ešte krátky čas trvajúcich Fašiangov pookrial pri pesničkách v podaní už
spomínaného súboru Babička, čoho sa zúčastnil aj primátor mesta Zlaté
Moravce Ing. Peter Lednár CSc. O výborné občerstvenie bolo postarané. Na
stoloch boli okrem rôznych sladkých aj slaných dobrôt krčahy s teplým čajom
a výborným vínkom. Miestnosťou sa tiahla príjemná atmosféra s vravou,
ktorá naznačovala, že všetci si v rámci priateľských vzťahov majú stále čo
povedať. Medzi primátorom a prítomnými seniormi sa okrem iného viedla
aj debata, ktorá mala spresniť termín, čas a miesto v minulosti avizovaného
a stále pripravovaného zavedenia pravidelného stretávania sa seniorov pod
titulkom Čaj o piatej. Primátor sa s prítomnými lúčil v dobrej nálade, pričom ich
upozorňoval pri stále aktuálnej nepriazni počasia na zvýšenú opatrnosť, aby sa
mohli všetci v plnom zdraví znovu čo najskôr stretnúť.
M. Petrovičová

Veselé fašiangy
v Prílepoch
Veselo bolo na fašiangy aj v
Prílepoch v nedeľu 10.februára.
Poslanec p. Ivan Hritz privítal
zástupcu primátora Ing. Jozefa
Škvareninu a všetkých občanov
v kultúrnom dome. Pestrý
fašiangový program uvádzala
moderátorka Dáška.
Spieval
súbor
Kolovrátok,
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recitovali najmenší umelci z MŠ.
Dievčatá a chlapci tancovali v
rytme Disco, cigánsky aj kačací
tanec.
Členky súboru a mamičky
napiekli koláče, pagáče, šišky,
ale hlavným chodom bol pravý
mastný chlieb s cibuľou.
Nálada bola výborná, nezabili
sme žiadne prasa, iba sa
pochovala naša basa, aj vínka
bolo dosť a „čil“ nás čaká pôst.
J. Vencel
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Páračky
Boli časy, keď sa po domoch
na dedinách počas dlhých
zimných večerov driapalo
perie do chystanej výbavy
pre nevestu a pri tejto
spoločenskej udalosti sa
spievalo a rozprávali sa rôzne
žartovné príbehy. Túto starú
slovenskú ľudovú tradíciu
oživila
8.februára
2013
v pobočke Ponitrianskeho
múzea v Zlatých Moravciach
pani Anna Michalkoc Kudrejová s členkami OZ
Prílepčianka v nádherne
vyšívaných krojoch.
Známe príslovie pochádzajúce
z čias našich starých materí hovorí,
že dobrá gazdiná preskočila aj plot
za každým pierkom. Veď napárať
perie do veľkej periny nebola
jednoduchá záležitosť a nevesta
nebola nevestou, pokiaľ nemala
svadobnú výbavu. Preto sa husi v
každom poriadnom gazdovstve
dobre vykrmovali a šklbali viackrát
do roka, aby gazdiná pierka
starostlivo zbierala a ukladala do
komory, aby ich bol dostatok, keď
prídu páračky. Ľudová tradícia
páračiek na dedinách znamenala
veselú náladu, kde sa stretávali
ľudia pri hudbe a speve.
Driapanie peria bola piplavá
a zdĺhavá robota. Ženy usadené
za stolom odtrhávali páperie
šikovnými prstami z kostrniek

Karneval, karneval...
Tieto slová dominovali v MŠ
Slnečná už od pondelka. Deti
sa nevedeli dočkať vytúženej
karnevalovej slávnosti, na ktorú
si spolu s rodičmi pripravovali
masky, s pani učiteľkami vyrábali
ozdoby a zdobili karnevalovú
miestnosť.
Ráno 6. februára prichádzali
deti do materskej školy nielen
s úsmevom, ale aj s veľkými
taškami, v ktorých ukrývali svoje
vytúžené masky. Onedlho každá
taška odkryla svoje tajomstvo
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pier, ktoré sa odkladali pre ďalšie
využitie. Táto stará spoločenská
udalosť bola spojená aj s rôznymi
poverami, ako napríklad - páranie
v sobotu nič dobré neveštilo.
Páračky začínali v novembri a trvali
do vyprázdnenia zásob alebo
aj celú zimu. Aby bolo veselšie,
na páračky za dievkami chodili
aj mládenci, ktorí ich potom
vyprevádzali domov. Kedysi ľudia
žili akosi družnejšie so svojimi
radosťami a starosťami. Súčasťou
páračiek
bolo
pohostenie,
ktoré mala gazdiná prichystané
pre všetkých ako odmenu za
vykonanú prácu.
Aj keď v múzeu pri páračkách
nepoletovalo perie ako za starých
čias a nevystrájali sa žiadne
huncútstva, múzeom sa niesol
krásny spev Prílepčianky, ktorá
vytvárala príjemnú atmosféru
fašiangového
popoludnia.
Pre
všetkých
účastníkov
páračiek bol pripravený aj
oldomáš, ako za starých čias,
ktorý
pripravili
pracovníčky
múzea s predsedníčkou OZ
pani Kudrejovou z dedinských
produktov, ako „šmaľcový“ chlieb
s cibuľou, huspeninu, šišky a ďalšie
dobroty.
Tradičné ľudové páračky sa ešte
úplne nevytratili z nášho života
vďaka kultúrnym podujatiam
OZ Prílepčianky, ktorá svojimi
podujatiami
oživuje
naše
slovenské zvyky a tradície.
Anton Kaiser
a zo škôlkarov sa stali rozprávkové
bytosti od výmyslu sveta.
Karneval sa mohol začať, no
čakalo sa ešte na dvoch hosťov.
Deti svojou návštevou prekvapila
žabka Žofka a nesmelý zajačik
Prváčik. Obaja sa prišli zabaviť
s deťmi na karneval. Netrvalo
dlho a zajko Prváčik sa osmelil a
spolu s deťmi veselo tancovali
a vystrájali všelijaké kúsky. A že to
bol naozaj fašiangový ples, teta
kuchárka upiekla šišky, ktoré nás
spolu s čajom posilnili a mohli sme
v zábave pokračovať ďalej. Okrem
tanca sme sa zahrali, zasúťažili
si i navzájom si porozprávali

o svojej maske. Zajko Prváčik
ako každá správna návšteva,
vytiahol k radosti všetkých
sladké prekvapenie – čokoládové
vajíčka. Veď si ho deti zaslúžili.
Pekne poďakovali a pozvali obe
zvieratká na karneval aj na budúci
rok. Všetci sa tešíme už teraz !
Mgr. Eva Bieliková

TEKOVSKÉ NOVINY

Karneval v MŠ Prílepy
Po
perfektne
prežitom
nedeľnom
popoludní,
keď
detičky z materskej školy mestskej
časti Prílepy potešili veľkú časť
obyvateľov svojím vystúpením
na tému Fašiangy – Turíce
a predviedli svoje pásmo piesní
a básní, ktoré zakončili veselým
tančekom, sa nikto nevedel
dočkať dňa s veľkým D, kedy deti
prežijú v materskej škole svoj
očakávaný karneval. Prišiel utorok
a do „škôlky“ sa detičky ponáhľali,
aby sa mohli premeniť na bytosti,
ktoré si vymysleli a s rodičmi
zadovážili potrebné masky. O to,
aby deti prežili príjemný deň D, sa
postarali pani učiteľky Šalingová
a Benčeková, ktoré pre nich
pripravili dopoludnie plné zábavy.
Po skoršej desiate prišlo na
rad prezliekanie do masiek
a očakávanie, kto na čo a koho sa
premení. V priebehu pár minút

sa v našej triede nachádzali
princezničky, kovboji, anjelik, víly,
pirát, spiderman, bosorka aj Turek.
Na deti po úvodnom „sprievode“
čakali rôzne súťaže družstiev
aj jednotlivcov, z ktorých sa im
najviac páčila súťaž v jedení šišky,
či súťaž v tanci dvojíc.
Potom nasledoval tanec –
diskotéka, predstavenie masiek,
fašiangové občerstvenie, ktoré
pripravila mamička a teta kuchárka
a na záver čakali na deti diplomy,
sladkosti a malá vecná odmena.
Najväčšou odmenou pre mňa
bol spokojný úsmev a radosť detí,
ktoré sa zúčastnili tejto vydarenej
akcie a zážitky, ktoré sme spolu
prežili, nám budú ešte dlho znieť
v našich srdciach.
Zuzana Šalingová,
riaditeľka MŠ

Gumidžús roztancoval aj primátora mesta

K

arnevalové tance vo fašiangovom období nenechali
pasívnym nikoho, kto sa dňa 8. februára prišiel
pozrieť a zabaviť sa do Kultúrneho domu v
Chyzerovciach. Rodičia, deti, tínedžeri, usporiadatelia
Občianskeho
výboru
Chyzerovce,
jednoducho
všetci prítomní, si v prezlečení za rozprávkovú bytosť, či pod
skrytou alebo odhalenou identitou prišli naozaj na svoje.

Veselé a šťastné tváričky ich malých i väčších ratolestí prezrádzali
za všetko hovoriacu karnevalovú atmosféru, aká tu v tento deň
masiek vládla po celý piatkový večer, ktorý predchádzal v poradí
už tretiemu ročníku slávnostnému aktu „Pochovania basy“.
„Tieto tradície si pripomíname hlavne preto, aby aj dnešná mládež
vedela čo sú fašiangy, a hlavne aby sme si spestrili a spríjemnili
dlhé chvíle,“ zhrnul dva dni plné zábav Jozef Tonkovič, predseda
OZ Chyzerovce a poslanec za tento volebný obvod.
K fašiangom patrí veselosť, radosť, spev a tanec, ktorý v
Chyzerovciach určite nikdy nechýbal a ak sa ešte posilníte
gumidžúsom, ktorý tu tiekol potokom a ktorým nepohrdol
ani primátor Peter Lednár, potom je za pochovanou zábavou
v symbole basy naozaj veľmi smutno. Slzy i smiech sprevádzali
rozlúčku s obdobím veselia, ktorej autentickosť z čias minulých
zahrali Chyzerovčania skutočne excelentne.
Ľ. Rosinská

TEKOVSKÉ NOVINY
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Jubilejná tridsiata výročná schôdza záhradkárov
„Záhradka je čarovné slovo.
Pri jeho vyslovení pookrejeme
a ožívame, vnímame ju ako
koreň kultúry a zrkadlo
kvality
života.
Záhradka
je ríša, priestor pre našu
fantáziu, v ktorej môžeme
žiť a uskutočňovať svoje
predstavy. Jednoducho je to
náš malý raj“.
Odzneli slová Prof. Ing. Ivana
Hričovského, DrSc., dr.h.c, ktoré
nám pripomenuli kľúčové slovo
a dôvod sobotňajšieho a pod
týmito
riadkami
opísaného
stretnutia.

Počas nášho života sa dožívame
rôznych, pre každého z nás viac
alebo menej dôležitých jubileí,
z ktorých práve tie okrúhle majú
pre nás veľký význam. Práve z
okrúhleho 30. výročia založenia
organizácie (Základná organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov
Zlaté Moravce – Chyzerovce)
sa dňa 2. februára uskutočnila
v chyzeroveckom Kultúrnom
dome výročná členská schôdza.
Po zavŕtaní do jej histórie zistíme,
že ZO vznikla v roku 1983, keď na
podnet niektorých občanov začal
pracovať prípravný výbor, ktorý
za výdatnej pomoci ZO SZZ Zlaté
Moravce a hlavne jej vtedajším
predsedom pánom Jozefom
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Holečkom pripravil podklady
pre
ustanovujúcu
schôdzu,
ktorá sa konala 3.7.1983. Vtedy
štyridsaťdva členov prítomných
na schôdzi položilo základy
terajšej organizácie, ktorá veľkou
mierou prispieva k zveľaďovaniu
záhradkárstva a vinohradníctva
v Chyzerovciach.
Programom schôdze z 2. februára
2013 nás sprevádzal podpredseda
ZO SZZ a zároveň poslanec
Mestského zastupiteľstva Jozef
Tonkovič. Začiatok patril otvoreniu
a privítaniu čestných hostí, medzi
ktorými zazneli zvučné mená
ako Prof. Ing. Ivan Hričovský,
DrSc., dr.h.c (čestný predseda
republikového výboru SZZ) a
JUDr. Juraj Korček (tajomník
republikového výboru).
Privítanie patrilo aj sponzorom,
členom, občanom, bez ktorých
si svoju činnosť podľa slov Jozefa
Tonkoviča nevedia predstaviť,
pomáhajú pri zabezpečovaní
kľúčových akcií, pri propagácii
a podieľajú sa na získavaní
finančných prostriedkov. V sále
sedeli a privítaní boli priatelia
z organizácií z Topoľčianok,
Žitavian ako aj z Vinárskeho spolku
zo Zlatých Moraviec, s ktorými
vedú úzku spoluprácu.
O spestrenie a kultúrny program
prepojený na tematiku schôdze
sa postaral folklórny súbor
Chyzerovčanka, trio Trnky a zaujala
aj pekne prednesená báseň.
Okrem prítomných sa nezabudlo
ani na tých, ktorí už nie sú medzi
nami a ktorí po sebe zanechali
prázdnu stoličku. Minúta ticha,
ktorou si pri tejto príležitosti uctili
ich pamiatku, patrila tajomníčke
okresného výboru Ing. Lýdii
Košalkovej, členom Vladimírovi
Laktišovi a Jozefovi Martincovi.
Po prvom bode programu,
ktorým bolo otvorenie, sa
pristúpilo k tým ďalším:
2.
Schválenie
mandátovej
návrhovej komisie, 3. Správa
o činnosti za rok 2012, 4. Správa
o hospodárení, 5. Plán hlavných
úloh na rok 2013, 6. Návrh rozpočtu
na rok 2013, 7. Správa o činnosti za
uplynulé obdobie, 8. Ocenenie

členov ZO, 9. Diskusia, 10. Návrh
na uznesenie, 11. Záver oficiálnej
časti, 12. Kultúrny program.
Veľmi
príjemnou,
veselou
a povznášajúcou časťou bolo
odovzdávanie pamätných listov
niektorým členom za ich aktívnu
činnosť. Pamätné listy odovzdával
prítomný primátor mesta Zlaté
Moravce Ing. Peter Lednár CSc.,
JUDr. Juraj Korček a predseda
organizácie Jaroslav Pecho, každý
z nich pripojil svoju úprimnú
a originálnu gratuláciu. Okrem
spomínaného predsedu Jaroslava
Pecha je dôležité pripomenúť
terajšie a aktuálne zloženie
výboru, ktoré je nasledovné:
Predseda - Jaroslav Pecho,
podpredseda – Jozef Tonkovič,

tajomník – Vladimír Tonkovič,
pokladník – Július Galaba, členovia
– Karol Košút, Ľuboš Néma, Karol
Szanto, Ján Drahoš ml.
Členovia revíznej komisie:
Predseda – Marián Šabík,
členovia – František Strákoš , Karol
Pajerský, pričom združuje spolu
okolo 72 členov.
Na záver sa hodia slová pána
Hričovského,
ktorý
citoval
známeho Antoine de Saint –
Exupéryho: „Od človeka samého
sa nedá veľa čakať, iba od
nádhernej spolupráce jedného
skrz druhého“. „A Vy, vážené
priateľky, priatelia, ste to dokázali.
Blahoželám Vám!“
M. Petrovičová
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Vansovej
Lomnička
Okresná organizácia Únie žien
Slovenska v Zlatých Moravciach
ako
hlavný
organizátor
v spolupráci s MSKŠ - mestskou
knižnicou a Mestom usporiadali
21.februára 2013 v priestoroch
knižnice okresné kolo súťaže
v umeleckom prednese poézie
a prózy žien Vansovej Lomnička.
Podujatie aj vo svojom 46. ročníku
pokračuje v tradícii pestovania
vzťahu žien k umeleckému slovu
tak, ako sa to snažila po celý život
aj spisovateľka Terézia Vansová,
ktorej meno súťaž nesie.
„Najväčšiu silu má slovo, ono
pohládza, pochváli, prejaví
úctu, pokarhá, ono posilní,
ale i pohaní, rastie s človekom
a on rastie s ním,“
týmito slovami privítala
organizátorka podujatia Anna
Kiššová prítomných a vyzdvihla

Záslužná práca
chovateľa

Chov kačíc na Slovensku má
už svoju tradíciu. Z kačice divej
marcovky (Anas platyrhynchos)
pochádzajú všetky plemená
kačíc, okrem kačice pižmovej
divej (Cairina moschata), ktorá
sa vyskytuje v Amerike. Ide
o suchozemskú kačicu, ktorá
výborne lieta a hniezdi na
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význam oživeného slova, ktoré
sa prihovára živým, aby sme si
boli bližší, ľudskejší a tolerantnejší.
Veľkú radosť organizátorom
urobila účasť mladých recitátoriek,
ktoré sa konečne po rokoch
zapojili do súťaže z našich
stredných škôl. Celkovo súťažilo
13 recitátoriek a nesúťažne jeden
recitátor. V I. kategórii poézia
a próza od 16 - 25 rokov vystúpili
Barbora Škulová z Gymnázia J.
Kráľa, Kristína Hudecová, Veronika
Polnišová, Viktória Kabátová zo
SOŠ obchodu a služieb a Marina
Todosenko
z
Obchodnej
akadémie.
V II. kategórii poézia a próza
nad 25 rokov vystúpili Marta
Hermanová, p. Bednáriková,
Alexandra
Palušová,
Juliana
Hlásna, Emília Páleníková, Bc.
Andrea
Hitková-Samková,
Marianna Bencová a Anna
Kiššová. Nesúťažne zaujal svojím
vystúpením
Lukáš
Magušin
zo SOŠ obchodu a služieb.
Z úst súťažiacich odzneli diela
slovenských,
zahraničných
autorov, ale aj vlastná tvorba.

Prednesy hodnotila odborná
porota v zložení Mgr. Peter
Kereš, Mgr. Herdová a Mgr.
Katarína Nociarová. Rozhodla
o postupujúcich do krajského
kola, ktoré sa bude konať 13.
marca 2013 v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre.

stromoch. Mnohí chovatelia sa
zaoberajú chovom kačice divej pre
jej nenáročný chov, šľachtiteľskú
činnosť, ale i potešenie. Táto
záslužná
činnosť
prináša
chovateľom veľa zaujímavých
chvíľ pri poznávaní biológie
týchto živočíchov a vytváraní
vhodného prírodného prostredia
pre ich život v zajatí.
Drobným chovom rôznych
druhov vtákov sa už dlhé roky
zaoberá Ing. Ján Halák zo Zlatých
Moraviec. Ako hovorí, začínal
s kačicou divou, ktorá mu priniesla
prvé skúsenosti z chovu tohto
druhu vodných vtákov. Bývali
obdobia, keď sa darilo viac a
inokedy zase zostávalo menej
času venovať sa naplno tejto
záľube. Z jeho chovu na vodnú
hladinu rieky Žitava vypustil 12
kačíc a niekoľko ďalších kačíc
mu odletelo do voľnej prírody.
Neskôr to skúsil s chovom kačice
mandarínskej a karolínskej. Tieto
dva druhy okrasných vodných
vtákov
prinášajú
potešenie,
najmä pre ich krásne sfarbenie,

ale prispievajú aj k skrášľovaniu
životného
prostredia.
Nevýhodou týchto dvoch druhov
kačíc je, že sa v spoločnom chove
neznášajú počas vyvádzania
svojho potomstva na vodnú
hladinu a možno aj preto mu
v tom čase unikli na slobodu dve
kačice mandarínske s káčerom.
Stalo sa to pred tromi rokmi.
Po nedávnom objavení kačice
mandarínskej (Aix galericulata)
v kŕdli kačíc divých na Zlatňanke
je dnes už známe, odkiaľ priletel
tento vzácny druh kačice na

Okres Zlaté Moravce budú
reprezentovať Barbora Škulová,
Marina Todosenko, Bc. Andrea
Hitková-Samková,
Marianna
Bencová a Anna Kiššová. Celá

súťaž sa niesla v duchu blížiacej
sa Veľkej noci a bola spojená
s výstavkou výšiviek a kraslíc, ktoré
vytvorili šikovné ruky žien.
Záverečné slová organizátorov
patrili poďakovaniu všetkým
recitátorkám i poslucháčom,
ktorí si našli voľný čas a prišli
podporiť vo veľkom počte toto
pekné podujatie. Pokiaľ budú
ženy recitovať, mladosť Vansovej
Lomničky bude večná.
A. Kiššová

vodný tok v rušnej časti mesta
Zlatých Moraviec. V súčasnosti
žije v kŕdli kačíc divých, kde
sa ich zdržuje okolo 40 párov
a mnohé z nich pochádzajú tiež
z chovu pána Haláka. Zlatňanka
sa stáva vyhľadávanou lokalitou
kačíc divých, v ktorej tieto vodné
vtáky
nachádzajú
dostatok
živočíšnej a rastlinnej potravy
ešte v nedotknutej prírode
meandrujúceho
potoka
so
starými bútľavými stromami a
vhodné životné podmienky.
Anton Kaiser
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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 a na
Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce (VZN č.
6/2011 v znení Dodatku č. 1
a Dodatku č. 2) poskytne do
priameho prenájmu nebytové
priestory v administratívnej
budove súpisné číslo 1330,
Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce
n nebytový priestor č. 303
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 304
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 305
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 306
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 307
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 308
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
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nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 309a
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,81 m² (17,87
m² kancelária + 4,94 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 309b
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,81 m² (17,87
m² kancelária + 4,94 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 310
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,98 m²
(18,00 m² kancelária + 4,98 m²
ostatné nebytové priestory /
rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia
prenájmu
priestorov:
kancelária
n nebytový priestor č. 311
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,66 m²
(17,75 m² kancelária + 4,91 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 312
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 313
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 314
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 315
nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytový priestor č. 010

nachádzajúci sa na prízemí
o celkovej výmere 119,98 m²
(111,80 m² obchod, kancelária /
bývalé kuchynské štúdio/ + 8,18
m² ostatné nebytové priestory /
rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia
prenájmu
priestorov:
obchod, kancelária alebo sklad.

Výzva na
vyhodnotenie
športovcov roka
2012 v meste
Zlaté Moravce

nebytové priestory v budove
SOV súpisné číslo 1572, Ul.
Duklianska 2A, 2B, Zlaté
Moravce
n nebytový priestor č. 8
(bývalá predajňa vína, p. Mištík)
nachádzajúci sa na prízemí 2A
o celkovej výmere 34,50 m²,
účel využitia prenájmu priestorov:
kancelária, obchod, sklad
n nebytový priestor č. 45
(bývalá predajňa vína, p. Kubaliak)
nachádzajúci sa na poschodí
2B o celkovej výmere 44,00 m²
/35,76 m² - obchod, služby, kancelária
+ 8,24 m² - ostatné nebytové
priestory (2x WC a 2x predsieň)/,
účel využitia prenájmu priestorov:
obchod, služby, kancelária
n nebytový priestor č. 18
(bývalý sklad) nachádzajúci sa na
poschodí 2B o celkovej výmere
18,00 m², účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad

Žiadame športové kluby na
území mesta Zlaté Moravce,
aby prihlásili do ankety o „naj“
športovca svojich zverencov.
Pri prihlasovaní treba zdôvodniť
činnosť a úspechy jednotlivcov
alebo skupín.
Kategórie športovcov:
n Zaslúžilý športovec,
n Čestné uznanie,
n Športovkyňa – juniorka
a seniorka,
n Športovec – junior a senior,
n Športové kluby
Termín uzávierky:
10.marec 2013
MsÚ Zlaté Moravce
Komisia MŠKaŠ
sekretariat@zlatemoravce.eu
PaedDr. Pavol Petrovič,
predseda komisie

nebytové priestory v budove
CENTRUM ŽITAVA - súp. č. 2087,
Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté
Moravce
n nebytový priestor č.
139 (bývalá predajňa vína H2G)
nachádzajúci sa na poschodí
o celkovej výmere 13,14 m² (13,14
m² predajňa), účel využitia prenájmu
priestorov: obchod, kancelária, sklad
Lehota na predkladanie návrhov
nájomných zmlúv končí dňa 15. 03.
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. telef.
037/6923922 alebo 037/6923927
(oddelenie správy majetku mesta).
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Pozvánky
n Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným
centrom Zlaté Moravce Vás srdečne pozýva na pokračovanie
9. ročníka cyklu prednášok o zdravom životnom štýle –
program NEW START® spojených s ochutnávkou zdravých
jedál a potravín. Stretnutia: 27. február 2013, 13. marec 2013, 27.
marec 2013. Každú druhú stredu o 17.00 h v Dennom centre
(klub dôchodcov) Zlaté Moravce. Vítaní sú všetci bez rozdielu
veku.
n Dvadsiatedruhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva
– 28. februára o 16.00 h v divadelnej sále MSKŠ. Hlavný
bod rokovacieho programu – Programový rozpočet na rok
2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015.
n Mesto Zlaté Moravce pripravilo dňa 8. marca v
divadelnej sále MSKŠ o 17.00 h k sviatku Medzinárodného
dňa žien skvelý program pre ženy všetkých vekových
kategórií. Zaspievať príde päť úžasných mladých mužov z
Bratislavy v spolupráci s Miňom Kerešom, choreografom veľkých
televíznych projektov, akým je napríklad Československo má
talent.
n Nedvědovci (Honza a Franta) s kapelou pozývajú na
jeden z posledných rozlúčkových koncertov Honzu Nedvěda.
Koncert sa uskutoční 26. marca o 19.00 h v DS MSKŠ. Vstupné:
12 €.
n Zúčastnite sa TANEČNEJ SHOW NA ĽADE nielen ako
diváci, ale aj ako súťažiaci!
Podmienky:
Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie, pre tých, ktorí
si chcú vyskúšať súťažnú atmosféru /zápolenie/, ktorí vedia
korčuľovať a predvedú na ľade, na hudbu podľa svojho výberu,
vlastnú choreografiu.
Hodnotenie: hodnotí sa zaujímavosť tanečného prevedenia
choreografie, humorná a tanečná nápaditosť, aj využitie
ľubovoľného kostýmu k prevedeniu tanečnej zostavy.
Hudba: v trvaní max.2 minúty
Kategórie:
1/ deti MŠ, chlapci a dievčatá - malé hviezdičky!
2/ deti ZŠ 1.-4.ročník, chlapci a dievčatá
3/ deti ZŠ 5.-9. ročník, chlapci a dievčatá
4/ mládež do 25 rokov, chlapci a dievčatá
5/ dospelí, muži a ženy
Registrácia: prihlásenie súťažiacich v MŠ a ZŠ u učiteliek,
ostatní sa môžu zaregistrovať na Mestskom úrade, na Oddelení
vnútornej správy a služieb občanom u pani Nociarovej,
prípadne 1 hodinu pred začiatkom súťaže.
Termín a miesto konania súťaže: 16. marca 2013, o 13.00
h, Mestský zimný štadión
Riaditeľ súťaže: Bc. Andrea Hitková
Odmena: odmenené budú prvé tri miesta v každej kategórii
+ ďalšie ceny
Špeciálna primátorská odmena: súťaží sa o najlepší
celkový tanečný výkon, o ktorom rozhodne primátor mesta
Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár, CSc.
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Predstavte
svoje
umenie na
Cigánskom
Bašaveli 2013!
Občianske združenie Divé
maky hľadá rómskych umelcov
a remeselníkov, ktorí chcú
odprezentovať svoje umenie na
Cigánskom Bašaveli 2013!
Zažite s nami jedinečnú
energiu festivalu.
Medzinárodný
multižánrový
festival vznikol v roku 2009
na základe myšlienky vytvoriť
pódium
pre
rómskych
umelcov, ktorí by inak nemali
šancu vystupovať. Zároveň
dáva priestor talentovaným
rómskym deťom, zapojeným
v
štipendijnom
programe
občianskeho
združenia
Divé maky, ukázať divákom
dosiahnuté pokroky. Pre ne je aj
určený výťažok zo vstupného.
Minulý rok navštívilo festival vyše
4 000 návštevníkov z rôznych
krajín! Mali možnosť vidieť

pestrosť rómskej kultúry, ktorú
v reálnom živote môžu zachytiť
len zriedka. Začínajúce kapely,
ale aj tie, ktoré sú úspešné za
hranicami Slovenska, performeri,
tanečníci, či divadelníci priniesli
na hrad Červený kameň
jedinečnú atmosféru radosti
a porozumenia.
Čaká nás piaty ročník!
Festival
Cigánsky
Bašavel
ponúka i tento rok priestor
šikovným rezbárom, košikárom,
umeleckým
kováčom,
ako
aj chráneným dielňam, či
občianskym
združeniam
a
komunitným centrám predstaviť
širokej verejnosti svoju prácu,
aktivity a výrobky. Vysoká
návštevnosť festivalu je pre
ne jedinečnou príležitosťou.
Kapely sa môžu prihlásiť do
konca februára, remeselníci,
občianske
združenia,
chránené dielne a komunitné
centrá do 31.3. 2013 na
e-mailovej adrese:
divemaky@divemaky.sk.
Tu dostanú i podrobné
informácie. Cigánsky Bašavel sa
bude konať toto leto, v auguste.
Tešíme sa na Vás!

Oznamy
n Informačné centrum
Atómových
elektrární
Mochovce vás pozýva na
návštevu.
Príďte
sa
presvedčiť
o bezpečnosti a spoľahlivosti
najnovšej
slovenskej
atómovej elektrárne. Počas
dvaapolhodinovej
exkurzie
si
prezriete
expozíciu
informačného
centra.
Profesionálni
lektori
vám
zodpovedajú na všetky otázky
o energetike a prevedú vás
areálom atómovej elektrárne, aj
okolo novej slnečnej elektrárne
v Mochovciach.
Dopravu
zabezpečujú
Slovenské
elektrárne,
člen

skupiny
Enel,
zdarma.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
osobne na Mestskom úrade
v mesiacoch február a marec
počas stránkových hodín úradu.
n Oznamujeme občanom
ukončenie výroby ovocných
destilátov v pestovateľskej
pálenici Žitavské nábrežie 3,
Zlaté Moravce ku dňu 28.02.2013.
n
Prevádzka
Zimného
štadióna predĺžená o dva
marcové
týždne!
Takže
milé deti a študenti škôl,
neschovávajte
korčule,
zimná sezóna pokračuje aj
počas jarných prázdnin.
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Spomienka
Teba som na svet priviedla
a vychovala, všetku lásku do
teba ukladala, no tak náhle odišla
duša tvoja, že si mi nestihla
povedať, zbohom, mama
moja. Spi sladko, dcéra moja,
snívaj svoj sen, v modlitbách
som s tebou každý deň.
Dňa 10. marca 2013
si pripomenieme
10. výročie zosnulej

Edity Šimekovej,
rod. Kühtreiberovej

Spoločenská kronika
Narodili sa
09. 01. Michal Olah, (N) Nitra
11. 01. Adam Kotlár, (N) Nitra
16. 01. Lea Majerová,
(N) Levice
21. 01. Lea Gažová, (N) Nitra
22. 01. Nela Koprdová,
(N) Levice
23. 01. Samuel Královič,
(N) Nitra
28. 01. Kristína Dobiašová,
(N) Nitra
28. 01. Kristína Mišovičová,
(N) Nitra
03. 02. Michaela Šimečková,
(N) Banská Bystrica

Jubilanti

Kto ju mal rád (a), venujte
jej tichú spomienku.
Spomína matka Edita s rodinou.
2/005/2013/PČ, 2/005/2013-18/DZ

Spomienka
Ako tíško žila, tak tíško odišla,
skromná vo svojom živote, veľká
vo svojej láske a dobrote.
Dňa 21. februára uplynulo
šieste výročie, čo nás navždy
opustila naša drahá manželka,
matka, stará matka, svokra

04. 02. Anna Brnická,
Zlaté Moravce, 85 r.
04. 02.
Magdaléna Tonkovičová,
Zlaté Moravce, 80 r.
08. 02.
František Civáni,
Zlaté Moravce, 85 r.

10. 02. Mária Lužinská,
Zlaté Moravce, 85 r.
12. 02. Mária Vaňová,
Zlaté Moravce, 80 r.
17. 02. Anna Ostrihoňová,
Zlaté Moravce, 90 r.
27. 02. Ján Hučka,
Prílepy, 80 r.
23. 02. Michal Rajnoha,
Zlaté Moravce, 85 r.

Opustili nás
16. 01. Ladislav Laktiš, 1949, Zlaté
Moravce
17. 01. Vladimír Chren, 1960,
Žitavany
18. 01. Anna Andelová, 1929,
Ivanka pri Nitre
22. 01. Jozef Kukučka, 1960,
Obyce
25. 01. Jozef Žiak, 1952, Žitavany
25. 01. František Cigáň, 1948,
Topoľčianky
25. 01. Július Nízl, 1924,
Nemčiňany
27. 01. Štefan Baran, 1924, Zlaté
Moravce

28. 01. Emília Jakabová, 1939,
Neverice
28. 01. Peter Ondriaš, 1924,
Žitavany
31. 01. Jozef Hlavačka, 1940,
Zlaté Moravce
01. 02. Katarína Bucheňová,
1938, Zlaté Moravce
01. 02. Ľudovít Vozár, 1938,
Žikava
05. 02. Stanislav Dekan, 1954,
Kostoľany pod Tribečom
05. 02. Jozef Macháč, 1932,
Hosťovce
06. 02. Imrich Plecho, 1923, Zlaté
Moravce
07. 02. Oľga Búryová, 1934, Zlaté
Moravce
07. 02. Jozef Taliga, 1944,
Hosťovce
08. 02. Ladislav Štuller, 1930,
Jedľové Kostoľany
08. 02. Michal Rajnoha, 1955,
Skýcov
09. 02. Valéria Dudášová, 1930,
Zlaté Moravce
09. 02. Helena Siklenková, 1929,
Mankovce

Pohotovosť
lekární
V dňoch 1. – 10. 3.
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.

Mária Kuťková
V dňoch 11. – 24. 3.
Lekáreň U ZLATÉHO HADA,
Župná 54, počas pracovných
dní v čase od 18.00 do 21.00 h,
víkend od 8.00 do 20.00 h.

Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Manžel Štefan s deťmi

V dňoch 25. – 31. 3.
Lekáreň Dr. MAX, HM Tesco,
Hviezdoslavova
3,
počas
pracovných dní v čase od 8.00
do 21.00 h, dňa 29. 3. od 8.00 do
20.00 h,
víkend od 8.00 do 20.00 h.

2/004/2013/PČ, 2/004/2013-11/DZ
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Program Kina Tekov
26. – 27. 2. Lovci hláv, NOR
Roger Brown je najúspešnejším lovcom hláv – headhunterom – má všetko, čo
si človek môže priať, je ženatý s prekrásnou galeristkou a vlastní úchvatný dom.
On však stále nemá dosť a aj preto bude tento film od začiatku až do konca sršať
napätím a nečakanými zvratmi!
Ut.: 17.00, st.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.
1 – 2. – 3. 3. Klip, SRB
Neskutočný a asi aj neuveriteľný film o 16-ročných tínedžeroch, ktorý je
založený na divokých žúroch plných drog, alkoholu, rozvášneného balkánskeho
turbopopu, násilia a sexu. Príbeh 16-ročnej Jasny by určite mali vidieť všetci mladí
ľudia, ktorí žijú týmto štýlom a nechcú sa ho vzdať. Doba sa už asi zmeniť nedá a
skvelé výkony len 16-ročných nehercov vás o tom naozaj presvedčia.
Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 15 r.
5. – 6. 3. Láska, FR
Dlhoroční manželia George a Anne sú učitelia hudby, žijú jeden pre druhého, ale
jedného dňa sa stane niečo nečakané. Anne dostane porážku a George sa musí
zmieriť s jej premenou. Odrazu nie je nič ako predtým, ale George svoju ženu stále
veľmi miluje.
Ut., st.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.
8. – 9. – 10. 3. Šmolkovia, USA
Príďte si pozrieť dobrodružstvá tejto modrej rasy malých bytostí v dobách
stredoveku, ktoré sa musia vysporiadať samé so sebou a tiež s ľuďmi, no
predovšetkým so zlým čarodejom, ktorý je posadnutý tým, aby sa ich zmocnil pre
svoje nekalé zámery.
Pi., so., ne.: 17.00, vstupné 1,50 €, MP.
12. – 13. 3. Z prezidentskej kuchyne, FR
Táto nezvyčajná komédia je inšpirovaná skutočným príbehom ženy, ktorá dostala
príležitosť variť priamo pre francúzskeho prezidenta v Elyzejskom paláci. Prežila

tam mnoho intríg, ale aj veľa úsmevných príhod, na ktoré určite nikdy nezabudne.
Ut., st.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.
15. – 16. – 17. 3. Hanba, VB
Brandon je úspešný a finančne zabezpečený mladý muž, lenže má jeden osobný
problém. Je to bláznivý dobrodruh, ktorý funguje na sexuálnej závislosti a aj preto
onanuje v práci, navštevuje bordel, ale aj tak mu stále niečo chýba. Patologická
závislosť na sexuálnych aktivitách sa asi u Brandona nedá vyliečiť.
Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 15 r.
19. – 20. 3. Kura na slivkách, FR
Hudobníkovi Nasírovi manželka v búrlivej hádke rozbije jeho obľúbené husle a on
stratí chuť do života. Považuje to za veľkú tragédiu, ktorá ho napokon pripúta na
lôžko. Preto sa Nasír rozhodne čakať len na smrť.
Ut., st.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.
22. – 23. – 24. 3 Máme pápeža!, FR
Je tu svieža komédia o pápežovi, ktorá je založená na slovnom humore a
inteligentných dialógoch. Práve zvolili nového pápeža a on sa odmieta ujať
funkcie. Vatikán v tejto situácii nachádza jediné možné riešenie. Povolá uznávaného
psychiatra, aby vyriešil neobvyklé rozpoloženie pápeža.
Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.
26. – 27. 3. Renoir, FR
Skutočný príbeh maliara Auguste Renoira a jeho syna Jeana, ktorí sú poznačení
smrťou ženy i matky zároveň. Ich životy však zmení mladá kráska s ohnivými
vlasmi, ktorá im prinesie stratenú energiu a umeleckú inšpiráciu.
Ut., st.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 15 r.
28. – 30. – 31. 3. Madagaskar 3, USA
Ak ste ešte nevideli tento detský filmový trhák, tak potom neváhajte a príďte do
kina. Preneste sa aj so svojimi deťmi do ríše zvierat a pozrite si ďalší počítačovo
animovaný zázrak. Takže neváhajte, pretože je to úžasne milé, zábavné a originálne!
Št., so., ne.: 17.00, vstupné 2 €, MP.

http://kinotekov.webs.com/

Zimná
sezóna
vrcholí
hokejovými
turnajmi

V

sobotu
16. februára
2013 sa na Mestskom
zimnom
štadióne
v
Zlatých Moravciach konal Hokejový
turnaj prípraviek o Pohár primátora.
„Bol to pekný turnaj so silnými
mužstvami a myslím, že hovorím
za všetkých, ak poviem, že som
spokojný,“ skonštatoval predseda
hokejového klubu a zároveň riaditeľ
turnaja Marián Pánik. Aj keď si naše

druholigové mužstvo zmeralo
svoje sily so silnými súpermi prvej
ligy z Nitry, Detvy a Levíc, môže byť
zlatomoravecký fanklub na našich
najmenších hokejistov právom hrdý.
Mužstvo 3., 4. a 5. ročníka má
dvadsať žiakov a je výnimočnejšie
o prítomnosť piatich dievčat v
tíme, ktoré ani prinajmenšom za

svojimi spolubojovníkmi v ničom
nezaostávajú. Práve naopak, sú
nielen
rovnocennou
posilou
hokejového mužstva, ale vďaka nim
ponúka tento šport predsa len krajší
a zaujímavejší zážitok pri sledovaní
jednotlivých zápasov.
Vyhodnotenie:
1. miesto – MHK Blesky Detva,

2. miesto – MMHK Nitra,
3. miesto – HK Levice,
4. miesto – HC Zlaté Moravce,
Najlepší brankár – Miroslav Vilhan
(MHK Detva), Najlepší obranca –
Dávid Hofer (HK Levice), Najlepší
útočník – Marek Šramaty (MMHK
Nitra)
Ľ. Rosinská
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