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Nie je ľahké v
súčasnej situácii
vytvoriť „spravodlivý“ rozpočet
mesta, aby boli
všetci spokojní
Vzhľadom
k
rozdeľovaniu
finančných
príspevkov
organizáciám, ako aj neustálych
úpravách mestského rozpočtu,
v ktorom je jednoznačne
„kameňom úrazu“ predovšetkým
dotácia Mesta pre Požitavskú
futbalovú akadémiu, zhrnieme
zopár skutočností, ktoré sú v
tomto smere neprehliadnuteľné.
Najskôr je potrebné uviesť na
pravú mieru postoj primátora
k danej veci. V primátorovom
záujme a snahou vždy bolo a
vždy bude aj naďalej podporovať
všetky kultúrne a športové
organizácie, no vzhľadom k
tomu, že je v Meste veľmi zlá
hospodárska aj finančná situácia
a v súlade so zákonmi, ktoré
presne stanovujú podmienky, za
ktorých je prípustné prideľovať
príspevky iným organizáciám,
nebolo možné zaradiť samotným
Mestom túto podporu do
programového rozpočtu Mesta.
Ďalej je dôležité podotknúť, že
Požitavská futbalová akadémia
aj v minulom roku dostala
schválený príspevok v plnej výške
(90 000 €), čo znamená, že nebola
nikdy o nič ukrátená, hoci financie
chýbajú na základný chod
všetkých podnikov, Mestského
úradu, ako aj na výkon zákonne
poskytovaných služieb občanom
dlhodobo a natoľko, že zúfalá
situácia môže viesť až k samotnej
likvidácii podnikov a havarijných
stavov budov a prevádzok bez
poskytnutia „prvej pomoci“.
Primátor
mesta
počas
22.
zasadnutia
Mestského
zastupiteľstva uviedol, že je
rovnako aj jeho snahou, ako aj
všetkých, podporovať futbal v
Zlatých Moravciach, ale zároveň
by rád, hlavne na základe
reakcií občanov, s ktorými sa
denne stretáva, rozpráva a ktorí
vnímajú túto podporu Mesta
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vzhľadom k iným kultúrnym a
športovým organizáciám ako
veľmi nespravodlivú a ktorí sa ho
pýtajú na kontrolu financií, ktoré
idú z mesta súkromnej akadémii,
poskytol informácie o doterajších
dotáciách futbalu.
Podľa všetkých platných zmlúv
k poskytovaným príspevkom,
ktoré Mesto Zlaté Moravce
vlastní, boli od roku 2003 do roku
2012 Futbalovému klubu ViOn a
Požitavskej futbalovej akadémii
FC ViOn poskytnuté finančné
prostriedky v celkovej výške
244 495 €, čo je v slovenských
korunách cca 7 miliónov
366 tisíc, k čomu by sa mali
pripočítať aj ročné náklady na
prevádzku, vodu, kosenie a iné...
Mesto tieto subjekty dotuje aj
nepriamo a to tak, že užívajú
mestské športoviská, ihriská
a telocvične za symbolické 1
euro mesačne (rozhodlo o tom
Mestské zastupiteľstvo v roku
2011) a celkový rozdiel medzi
komerčným a nimi plateným
nájomným je asi 10 000 € ročne, informoval na zasadnutí primátor.
Podľa
hlavnej
ekonómky
Ivety Szobiovej boli dotácie
do roku 2012 poskytnuté na
základe uznesenia MsZ a platnej
zmluvy medzi poskytovateľom
a prijímateľom dotácie (FC Vion
a Požitavská futbalová akadémia
FC ViOn) vo všetkých uvedených
rokoch, hoci Mesto môže
poskytnúť dotáciu len v prípade,
ak má povolené voľné finančné
zdroje na poskytnutie týchto
dotácií v súlade so zákonom,
za
podmienok
uhradených
všetkých záväzkov vyplývajúcich
z platných uzavretých zmlúv,
prevzatých úverov a pokiaľ
má
zabezpečené
základné
samosprávne funkcie mesta.
Primátor je toho názoru, že by
sa Mesto malo starať aj o ostatné
športové a kultúrne odvetvia,
ktoré rovnako vynikajú v
samotnom reprezentovaní Mesta
svojimi špičkovými výkonmi a že
by sa vzhľadom k futbalu nemali
podceňovať a na jeho úkor
ukracovať.
Požiadavka
Občianskych
združení, ktoré požiadali o
dotáciu v roku 2013 je na šport

vo výške 113 945€ a celková
požiadavka na podporu športu a
kultúry je vo výške 129 173€.
„Je mojou povinnosťou
poskytnúť
verejnosti
informácie, na ktoré sa
ma
každý
deň
niekto
pýta. Budem rád, ak sa
podarí čo najviac pomôcť
zlatomoraveckému futbalu
aj v tomto roku, veď som
podpredsedom Požitavskej
futbalovej akadémie, ale z
pozície primátora všetkých
občanov musím pomáhať
v rámci svojich možností
všetkým
a
postupovať
podľa zákona. Nie je ľahké
vyhovieť všetkým stranám,
aby bol každý spokojný,“ vyjadril sa na margo zasadnutia
ohľadne
rozdelenia
dotácií
primátor
Peter
Lednár
a
dodáva, „Komunikujem so
Slovenským
futbalovým
zväzom ohľadne spolupráce
Mesta
s
tohtoročnými
Majstrovstvami sveta vo
futbale hráčov do 17 rokov,
futbalu chcem byť určite
nápomocný.“

Západoslovenského futbalového
zväzu a Jozefa Klimenta,
generálneho sekretára SFZ,
ktorí prišli odprezentovať dnes
už prebiehajúce Majstrovstvá
Európy hráčov do 17 rokov.
Jozef Kliment informoval o
blížiacich sa Majstrovstvách, ktoré
sa uskutočňujú na Slovensku od
5. do 17. mája tohto roku a že si
zaslúžia svoju pozornosť, nakoľko
predchádzajúce
Majstrovstvá
Európy 21-ročných sa u nás
konali naposledy v roku 2000,
čím je toto podujatie po 13.
rokoch takéhoto celoeurópskeho
charakteru na Slovensku o to
výnimočnejšie. Uviedol, že pre
Slovenský futbalový zväz je toto
podujatie prioritou tohto roka a
že im organizácia venuje veľkú
pozornosť, nakoľko sa naši mladí
chlapci majú šancu dostať na
budúcoročné Majstrovstvá sveta.
Cieľom
Slovenského
futbalového zväzu je cez tieto ME
predstaviť nielen slovenskému
divákovi generáciu budúcich
špičkových hráčov, vybudovať
novú generáciu slovenských
futbalových
fanúšikov,

Prípravy
Majstrovstiev
Európy vo futbale

prezentovať Slovensko, budovať
lepší image slovenského futbalu
cez UEFA podujatie, ktorého sa
zúčastní 8 kvalifikovaných tímov
z Európy. Práve preto je to veľmi
veľká šanca na spropagovanie
slovenského futbalu aj za
hranicami našej krajiny.
Generálny
sekretár
ďalej
uviedol, že miesto konania MS
U-17 Slovensko 2013 bude v
Žiline – MŠK Žilina, v Dubnici nad
Váhom - MFK Dubnica, v Nitre –
FC Nitra a v Zlatých Moravciach

Na 22. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva konanom dňa 28.
februára 2013 v divadelnej sále
Mestského strediska kultúry a
športu primátor Peter Lednár
privítal zástupcov Slovenského
futbalového zväzu Ladislava
Gádošiho, člena výkonného
výboru SFZ a zároveň predsedu
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– FC ViOn. Stretnutie v rámci
samosprávneho kraja Žilina sa
už iniciovalo a následne bolo ich
snahou nadviazať spoluprácu aj
v Nitrianskom samosprávnom
kraji, čiže aj v Zlatých
Moravciach.
Z
uvedeného
dôvodu je potrebné zabezpečiť
čo najlepšiu propagáciu tohto
podujatia v spolupráci s Mestom
Zlaté Moravce a VÚC, aby MS
U-17 Slovensko 2013 bolo
organizované na čo najvyššej
úrovni.
Čo môže naše mesto získať
zo spolupráce a podpory na
tomto podujatí?
- prezentovať svoj správny a
pozitívny prístup k podpore
športu
- zjednotenie regiónu a
mesta na podporu „nášho
tímu“ – fandíme SVK alebo
adoptovanému tímu
využitie
Európskeho
podujatia na vlastnú prezentáciu
využitie
Európskeho
podujatia
na
spojenie
s
lokálnymi subjektami – kultúrna
propagácia, prezentácia knižníc,
kult. organizácií a združení,
prezentácia
komerčných
subjektov atď.
- propagácia „regiónu a mesta“
v SR aj mimo neho – priame
prenosy na Eurosport
- rozšírenie povedomia o
prospešnosti športu – sociálny
fenomén
- pritiahnutie mládeže k
športu cez konkrétne vzory v
podobnom veku
- propagácia športu ako voľnočasovej aktivity nielen pre
mládež – aj keď nešportujem
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profesionálne, tak fandím,
hýbem sa
Jozef Kliment upresnil dôvod
začlenenia mesta Zlaté Moravce
do projektu s upozornením, že
rozhodnutie, kde sa odohrajú
zápasy nebolo náhodné, ale
vďaka dlhodobej podpore tohto
športu primátorom, Mestským
zastupiteľstvom ako aj širokou
verejnosťou a že futbal u nás je
mládeži ponúknutý na vysokej
úrovni, vďaka ktorej tu vyrastajú
budúci špičkoví hráči. Preto sa
Slovenský futbalový zväz bude
určite snažiť v tomto meste
podporovať futbal aj naďalej.
Poďakoval a uviedol, že dúfa
v spoluprácu s Mestom pri
organizácii ME U-17 Slovensko
2013.

tohtoročného futbalového
šampionátu.
Rokovanie viedol zástupca
primátora mesta Nitry a člen
predstavenstva FC Nitra Štefan
Štefek, mesto Zlaté Moravce
reprezentoval primátor Peter
Lednár, ktorý je zároveň
podpredsedom
Požitavskej
futbalovej akadémie ViOn,
delegáciu
Slovenského
futbalového
zväzu
tvorili
viceprezident
Ladislav
Gádoši a generálny sekretár
Jozef Kliment, za Nitriansky
samosprávny kraj bol prítomný
župan Milan Belica.
„Je to výnimočné a honosné
podujatie, na ktoré upiera
pozornosť celá Európa a preto
som sa ako štatutár mesta veľmi
rád do celého procesu zapojil.
Bolo mi cťou privítať počas
Mestského
zastupiteľstva
predstaviteľov
Slovenského
futbalového zväzu, ktorí nás
prišli informovať o týchto
majstrovstvách ešte koncom

februára. Veľmi rád som sa
zúčastnil tohto stretnutia, ako
aj už odohratých zápasov.“
Majstrovstvá
Európy
vo
futbale hráčov do 17 rokov sa
konajú v dňoch od 5. do 17.
mája 2013 a predstaví sa na
nich osem reprezentačných
výberov – Chorvátsko, Švédsko,
Rakúsko, Ukrajina, Švajčiarsko,
Taliansko, Rusko a Slovensko.
Tri stretnutia budú odohrané
na štadióne FC ViOn Zlaté
Moravce: 5. mája o 14.30 h,
Rusko – Ukrajina / 8. mája o
14.00 h, Rusko – Chorvátsko /
11. mája o 19.30 h, Ukrajina –
Chorvátsko
Program
všetkých
zápasov, nomináciu tímu
SR “17” a výsledky z
jednotlivých
odohraných
zápasov
nájdete
na
internetovej stránke www.
futbalsfz.sk
Ľ. Rosinská

Tri zápasy
šampionátu sa
odohrali aj na
zlatomoraveckom
štadióne

FC ViOn

Na
margo
vystúpenia
vzácnych hostí sa 4. apríla
2013
primátor
Peter
Lednár stretol s hlavnými
predstaviteľmi
SFZ
a
zástupcami
samospráv,
aby sa spolu dohodli na
vzájomnej
spolupráci,
podpore
a
prípravách
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Vivat Academia

V

školskom roku 2012/2013
si Gymnázium Janka
Kráľa
v
Zlatých
Moravciach pripomína 100.
výročie svojho založenia. Touto
významnou udalosťou žila škola
už niekoľko mesiacov.
Jednotlivé predmetové komisie
pripravili pre žiakov netradičné
aktivity: ekologické, jazykové,
športové, umelecké, súčasne
pedagógovia a žiaci pracovali
na
prípravách
slávnostnej
akadémie.
30. januára 2013 bola vo
Farskom kostole svätého Michala
Archanjela v Zlatých Moravciach
slúžená ďakovná svätá omša
za bývalých aj súčasných
zamestnancov a žiakov školy.
Hlavným celebrantom bol náš
absolvent, vdp. Mgr. Róbert
Horka, PhD., ktorý vo svojej kázni
pripomenul, že gymnázium je
predovšetkým škola, ktorá sa
zaoberá integrálnou kultiváciou
a zušľachťovaním človeka, ktorý
sa vďaka tomu stáva naozaj
najvhodnejšou osobou, aby ďalej
rozvíjal svojho ducha a vedecky
pracoval na vrcholovej úrovni.
Duchovné posolstvo jeho slov
bolo naplnené aj spomienkou
na pracovníkov školy, ktorí nás
opustili. Všetkým, ktorí spočinuli
v
zemi
zlatomoravského
cintorína, sme vzdali úctu a tichú
spomienku 25. apríla 2013.
Miesto v našich dušiach patrí aj
im.
Slnkom zaliaty 26.apríl bol tým
slávnostným dňom, kedy sme od
rána vítali v našich priestoroch
vzácnych
hostí,
bývalých
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kolegov, zamestnancov školy,
ale aj žiakov. Srdečné objatia
a stisky rúk sa sem-tam miešali
aj so slzičkou v oku. O 10.
hodine v aule školy otvoril
slávnostnú akadémiu Ľubomír
Bajaník, ktorý sa profesionálnym
moderátorským výkonom prišiel
aj poďakovať svojej Alma Mater.
Súčasne privítal vzácnych
hostí: Mgr. Mariána Kéryho,
poslanca NR SR, Ing. Štefana
Chudobu,
CSc.,
štátneho
tajomníka Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, Doc. Ing.
Milana Belicu, PhD., predsedu
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja, Ing. Helenu Psotovú,
riaditeľku Úradu NSK, Doc. Ing.
Jozefa Dvonča, CSc., predsedu
ZMOS-u a primátora Nitry, PhDr.
Ľubicu Libovú, PhD., vedúcu
odboru školsta, mládeže a športu
ÚNSK, Mgr. Ivetu Verešovú,
metodičku odboru školstva
ÚNSK, Mgr. Milana Galabu,
vedúceho odboru školstva
Obvodného úradu Nitra, ďalších
pracovníkov odboru školstva:
PaedDr. Rozáliu Bezákovú, Mgr.
Ľudmilu Kováčovú, Mgr. Mariána
Moravčíka, Ing. Petra Lednára,
CSc., primátora mesta Zlaté
Moravce. Slávnosti sa zúčastnili
aj Ing. Ctibor Határ, generálny
riaditeľ Lesov SR, štátny podnik,
Ing.
Michal
Horný,
PhD.,
riaditeľ Národného žrebčína
Topoľčianky,š.p.,
Ing.
Jozef
Zlatňanský, člen predstavenstva
ENEL,
riaditelia
základných
a stredných škôl mesta a okolia.
Pomyselným
úvodným
gongom akadémie boli tóny

piesne
Gaudeamus
igitur,
ktoré interpretovali naši žiaci
pod
vedením
zástupkyne
ZUŠ, pani Sone Meňhertovej.
Tóny vystriedali verše Janka
Kráľa. Duchovné posolstvo
básne Dvanásť slov rezonovalo
aulou v podaní Tomáša Garaja,
absolventa gymnázia.
Slávnostný prejav predniesol
riaditeľ školy, RNDr. Marián
Bátora. Pripomenul históriu
školy, ktorá bola aj súčasnosťou,
vyzdvihol
úspechy
jej
absolventov a nezastupiteľné
miesto
nášho
gymnázia
vo vzdelávaní a výchove
inteligencie celého regiónu.
Na tieto slová nadviazal vo
svojom prejave aj Doc. Ing. Milan
Belica, PhD. Pri tejto príležitosti
odovzdal riaditeľovi školy zlatú
medailu a Pamätný list predsedu
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja za mimoriadny prínos
k rozvoju Nitrianskeho regiónu.
Klavírna
etuda
od
Rachmaninova v podaní nášho
maturanta, Matúša Kramára,
nechala doznieť pamätné chvíle.
Hudbu vystriedali verše básne
Milana Rúfusa - Či jesto pravda
na svete. Ich interpretka, Kristína
Kluková, víťazka Krajského kola
Hviezdoslavovho Kubína, nás
presvedčila, že keby pravda
nebola, náš život by stratil svoj
štvrtý
rozmer.
Záverečnou
časťou
galaprogramu
boli
spevy. Najskôr sa predstavila
mladšia generácia – Natália
Švecová,
potom
bývalí
členovia speváckeho zboru
Schola cantorum, ktorí pod

dirigentským vedením Daniela
Hlásneho
zaspievali
výber
z pôvodného repertoáru zboru.
Výnimočným zážitkom bolo
vystúpenie
sólistov
Opery
SND a člena speváckeho zboru
Slovenskej filharmónie: Daniela
Hlásneho,
Ondreja
Šalinga
a Františka Laktiša.
No a záver? Ten dostal doslova
každého v aule. Počuť pieseň
O sole mio v podaní troch
krásnych mužských tenorov
– Daniela Hlásneho, Ondreja
Šalinga a Františka Laktiša bol
zážitok, po ktorom mnohí
opakovali: “Tak toto spravia len
v Moravciach, Moravčania. Toto
sa nespieva pre peniaze.“ Aula
tlieskala, pískala, burácala.
Moderátor podujatia, Ľubomír
Bajaník, pozval prítomných na
ďalšiu časť tohto výnimočného
dňa – odhalenie pamätnej
tabule, ktorá bude nasledujúcim
generáciám pripomínať 100.
výročie založenia školy. Pamätnú
tabuľu odhalil riaditeľ školy,
RNDr. Marián Bátora, spolu s Ing.
Štefanom Chudobom, CSc. a
Doc. Ing. Milanom Belicom, PhD.
Všetci prítomní sa po tomto
akte presunuli do jedálne školy,
kde bola pripravená recepcia.
Podanie rúk striedali pozdravy,
objatia, veď sme sa nevideli
mnohí, možno aj viac rokov.
Históriu školy sme zachytili
v pamätnici Vivat Academia
a históriu cesty, na ktorej stačí
každý deň stretnúť človeka,
zachytia snáď naši žiaci.
PaedDr. Anna Rosenbergová
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Výstava, ktorá vás
vráti späť v čase

Z príležitosti 900. výročia prvej
písomnej zmienky o Zlatých
Moravciach sa vo štvrtok 2.
mája o 16.00 h v priestoroch
Múzea v Zlatých Moravciach za
spolupráce Mesta, Turistickoinformačnej kancelárie a Múzea
otvorila výstava „Zlaté Moravce
na
pohľadniciach“.
Výstava
bude otvorená a verejnosti
sprístupnená do konca mája.
Vystavované a prezentované
pohľadnice patria trom známym
zberateľom a to Marianovi
Tomajkovi, Pavlovi Pečadnému
a Ľudovítovi Chládekovi (farebné,
najmladšie
pohľadnice
so
začiatkom zbierania v 70-tych
rokoch). Všetkých zúčastnených,
menovite
primátora
Petra
Lednára, prítomných poslancov
Mestského zastupiteľstva, ako aj
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ďalšieho zberateľa Ivana Tonku,
privítal Ľudovít Chládek, ktorý
nám priblížil aj samotnú históriu
vzniku (Nemecko) a vývoja
pohľadníc. Medzi vystavovanými
pohľadnicami nájdete vzácne
kúsky od tej prvej, vydanej
v roku 1898, až po tie súčasné.
Pohľadnice samotné prinášajú
akúsi reálnu kauzu minulosti
verzus súčasnosti a každá z nich
má svoju cenu.
O
zložitosti
a
svojich
zberateľských cestičkách viac
porozprával vystavujúci Marian
Tomajko, ktorý uviedol, že sa
bude snažiť prezentovať naše
mesto aj takýmto spôsobom.
Podľa slov Ľudovíta Chládeka by
zo sumáru vydávania pohľadníc
z nášho mesta vyšla zaujímavá
a síce nasledujúca štatistika: od
roku 1898 po aktuálny rok 2013
bolo zo Zlatých Moraviec spolu
vydaných okolo 280 pohľadníc,
pričom najviac ich bolo vydaných
do 2. svetovej vojny a tá posledná
vyšla pred siedmimi rokmi. Zo
všetkého vyplýva, ako povedal
primátor Peter Lednár, zberatelia
prezentujúci svoje zberateľské
poklady robia veľmi záslužnú
a mravčiu prácu, ktorá skoro
nikdy nie je docenená a on im
poďakoval a poprial, aby sa
im darilo a aby Zlaté Moravce
povznášali po kultúrnej stránke
naďalej. Na záver pán Chládek
poďakoval sponzorom a pri
pohostení sa všetci pustili do
prezerania pohľadníc, ktoré
vyvolali množstvo otázok a
horlivé diskusie.
M. Petrovičová

Úspech SOŠ obchodu a služieb
Dňa 26. marca 2013 sa
študenti SOŠ obchodu a služieb
zúčastnili 17. regionálneho a 5.
kontraktačného veľtrhu cvičných
firiem v Žiari nad Hronom. Veľtrhu
sa zúčastnilo 43 cvičných firiem
z celého Slovenska. Našu školu
reprezentovali dve cvičné firmy
CK LIFE, spol. s. r. o. a HOTEL
INDEPENDENCE, spol s. r. o. V silnej
konkurencii sme si mohli preveriť
svoju
konkurencieschopnosť,
prezentačné i obchodné zručnosti,
uzatvoriť výhodné obchody, nájsť

Deti v Slniečku
môžu šoférovať
nové autá
Dňa 4. apríla 2013 obdaroval
primátor Peter Lednár najmenšie
deti v Materskej škôlke „Slniečko“ na
Kalinčiakovej ulici. Išlo o štyri detské
autíčka a rozprávkovú knižku o
dopravných značkách. Vzhľadom na
prejavenú radosť, iskričky v očkách a
záujem zo strany tých najmenších,
nebolo vôbec pochýb o tom,
že žiadosť Mesta Zlaté Moravce
o participáciu na grantovom
programe Spoločnosti Volkswagen
Slovakia svoj účel splnila.
Prihliadnuc
na
dôležitosť
témy dopravnej výchovy ako
aj verejnoprospešný charakter

si nových obchodných partnerov
z iných regiónov Slovenska.
Cvičná firma CK LIFE spol. s. r.
o. sa umiestnila na 3. mieste v
kategórii naj katalóg cvičnej
firmy, z čoho sme mali veľkú
radosť. Týmto chceme poďakovať
pani profesorke Ondrejmiškovej,
ktorá nás správne motivovala a
usmerňovala.
Erika Pániková, 3.A, SOŠ
obchodu a služieb

Nadácie Volkswagen Slovakia, sa
spoločnosť na základe aktívneho
prístupu Mesta Zlaté Moravce
a zaslanej žiadosti v rámci
grantového programu „Bezpečne
na cestách“, rozhodla obdarovať
z 29 škôlok na celom Slovensku aj
škôlku v našom meste a to, detskými
autíčkami – odrážadielkami.
Spoločnosť Volkswagen Slovakia,
ako výrobca automobilov, si kladie
za povinnosť podporovať dopravnú
bezpečnosť na Slovensku. Preto v
minulom roku otvorila grantový
program pre materské a základné
školy s vierou, že sa deťom
hravou formou lepšie priblížia
pravidlá dopravnej výchovy a
tým spoločnosť prispeje k vyššej
bezpečnosti na našich cestách.
Ľ. Rosinská
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Aprí l - mesiac bezpečnosti a ochrany zdravia
v základných školách pod záštitou Mesta Zlaté Moravce

Málokto vie, že 28. apríl je
každoročne
Svetovým
dňom bezpečnosti a ochrany
zdravia. Pre väčšinu z nás je
samozrejmé, že sa máme správať,
či už na pracovisku alebo v živote
tak, aby sme predišli vzniku úrazu.
Ale je to samozrejmé aj pre naše
deti? Učí ich to niekto? Nočnou
morou väčšiny pedagogických
pracovníkov sú úrazy detí. Veď
každoročne na následky úrazov
na Slovensku zomrie v priemere
120 detí. Aj keď im nedokážeme
na 100% zabrániť, môžeme
ich vo veľkej miere eliminovať
prevenciou.
Medzi najčastejšie miesta úrazov
detí a mládeže patrí domáce
prostredie (36%), športoviská
(23%), cesta (21%) a škola, resp.
predškolské zariadenia (17%) a
preto v rámci primárnej prevencie
je dôležitá hlavne ochrana detí
pred úrazom elektrickým prúdom,
horúcimi predmetmi a tekutinami
a pred ostrými a nebezpečnými

Ostražitosť je
vždy na mieste
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nástrojmi v domácnostiach.
Z tohto dôvodu som v
spolupráci s primátorom mesta
Zlaté Moravce, Ing. Petrom
Lednárom, CSc. a s výchovnými
poradcami
základných
škôl
na Pribinovej a Robotníckej
ulici zorganizovala zábavno vzdelávaciu aktivitu pre žiakov
deviatych ročníkov pod názvom
„Úrazy detí a prevencia pred
nimi“ s konkrétnym zameraním
na ochranu pred účinkami
elektrickým prúdom.
Dňa 25.4.2013 sa zaplnila
nedočkavými
deviatakmi
trieda v ZŠ na Pribinovej ul.
Počas prezentácie som žiakov
oboznámila s nebezpečenstvom
úrazu detí zásahom elektrickým
prúdom, s dôsledkom úrazov a s
možnosťami ochrany detí pred
úrazom elektrickým prúdom. Po
vzájomnej diskusii žiaci pracovali
v skupinách. Ich úlohou bolo
nakresliť zákazovú značku, ktorá
by vystihovala, čo je zakázané

Aj naďalej sa pokračuje
v bezpečnostných prednáškach,
ktoré sa pravidelne uskutočňujú
v priestoroch Denného centra.
Posledná sa konala vo štvrtok
2. mája v dopoludňajších
hodinách.
Hlavnou
témou
bola, ako inak, obozretnosť
a
predvídavosť
seniorov,
vďaka ktorým sa vyhnú, či už
konfrontácii so zlodejmi alebo
iným ošemetným situáciám.
Za
každých
ohrozujúcich,
alebo z pohľadu občana
nebezpečných
okolností,

robiť, aby neutrpeli úraz el.
prúdom.
Ich nadšením a tvorivosťou
bola prekvapená aj výchovná
poradkyňa,
Mgr.
Sylvia
Halgašová, ktorá ich po celý čas
povzbudzovala a obdivovala
úžasné nápady svojich žiakov.
Dňa 30.4.2013 sme túto aktivitu
zopakovali v ZŠ na Robotníckej ul.
a zároveň sme z 21 nakreslených
značiek udelili jednu cenu za
najlepšiu značku a jednu cenu
za netradičný nápad pre každú
školu. Pán primátor Mesta Zlaté
Moravce, Ing. Peter Lednár, CSc.,
vybral najlepšie diela a odovzdal
ceny 4 skupinám žiakov, ktorí sa
oceneniu veľmi potešili:
ZŠ, Pribinova ul.:
1. cena - „Zákaz používať fén
vo vani“, autori: E. Mikušová, K.
Kuťková, V. Ondrišová
2. cena za nápad - „Zákaz dotýkať
sa elektrických vodičov pod
napätím“, autori s vymyslenými
umeleckými menami: Marťanko
Holkovič (M. Holý), Jano Škulič
(J. Škulová), Samsonko Vladkovič

(S. Valkovič), Hano Ňurkovič (H.
Ňjurcíková)
ZŠ, Robotnícka ul.:
1. cena - „Zákaz stáť pod
stromom v búrke“, autori: D. Králik,
D. Bokrošová, K. Magušinová, J.
Sudakov
2. cena za nápad - „Zákaz dotýkať
sa otvorených stĺpov verejného
osvetlenia“, autori: E. Fašanková,
M. Ivan, R. Hudecová
Ďakujem všetkým zúčastneným
žiakom za ich kreativitu a ich
úžasným učiteľom za ústretovosť
a dovoľujem si pripomenúť nám
všetkým pravdivosť slov pána
primátora: „Prevencia úrazov je
účinná a preto sa jej musíme
venovať všetci a v plnej miere
veľmi zodpovedne. Zdravie a život
našich detí je aj v našich rukách.
Stačí trošku ľahostajnosti a tá
môže dieťa poznačiť na celý život.“

ako stále apeluje na seniorov
náčelník
Mestskej
polície
Marián Takáč, treba volať
bezplatnú linku 159. Vzhľadom
k počasiu čoraz viac ľudí na
svoju prepravu vyťahuje bicykle
a seniori nie sú výnimkou, preto
sa diskutovalo aj o záležitostiach
úzko súvisiacich s predmetnou
bezpečnosťou a používaním
tohto dopravného prostriedku.
Prítomní rozoberali s náčelníkom
dokonca nepríjemné situácie,
ktoré sa im stali v nedávnej
minulosti a tieto boli vskutku

pre
všetkých
prítomných
výstrahou, že opatrnosti naozaj
nikdy nie je dosť. Viacero
otázok padlo aj na tému
kamerového systému, mobiliáru
rozmiestneného
v
meste
(lavičky, kontajnery) a cestnej
premávke. Otázky, ktorých si
predmetná záležitosť vyžaduje
preverenie
a prešetrenie,
sa so seniormi doriešia na
nasledujúcej prednáške alebo
pri osobnom kontaktovaní
v blízkej budúcnosti.
-mp-

Ing. Vaškovičová Ivana,
bezpečnostný technik
Mesta Zlaté Moravce
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Aktívny, filmový,
farebný a pestrý

Deň Zeme

Dvadsiaty druhý apríl patrí v rámci
medzinárodných dní našej zemi, ktorú my, ľudia,
neobývame ako jediní. O jej poklady sa delíme
so živočíšnou ríšou a flórou, neoddeliteľnou
súčasťou nášho bytia. Je dôležité uvedomiť
si, že hranica priestorov, ktoré obývajú ľudia
s tými, ktoré sú prirodzeným prostredím pre
zvieratá a všetky živočíchy, sa stále zužuje. Preto
je potrebná prevencia zahŕňajúca šetrenie
životného prostredia, je dôležité naučiť sa
žiť v súlade s prírodou, rešpektovať ju
a pomáhať jej.

Premietanie ekofilmov

Z príležitosti Dňa Zeme prebiehalo počas
18. a 19. apríla v Mestskom kine premietanie
dokumentárnych filmov zameraných na
tému „eko“, vďaka ktorým nás to vtiahlo do
života lesnej zveri, líšok a poľných zvierat aj
v prepojení na naše úzke, spoločné súžitie
(Z polí, lúk a lesov alebo dokument s vysokou
výpovednou hodnotou - Antropogénne
činitele verzus ostrovy života). Celkovo boli
premietnuté tri filmy vzniknuté pod taktovkou
Mgr. Stanislava Kováča. Premietania sa zúčastnili
žiaci zo zlatomoraveckých škôl v sprievode
svojich pedagógov. Na spustení premietania
sa zúčastnil primátor Peter Lednár, prednosta
Mário Lénárt a medzi predstavenými bol
známy ochranca prírody Viktor Mlynek a tiež
poslanec Mestského zastupiteľstva a zároveň
vášnivý ornitológ Ľudovít Chládek, ktorý držal
nad celým priebehom dňa kontrolu.
Po ukončení premietania si mohli žiaci
pred vchodom pozrieť mobilnú výstavu
prezentujúcu územia európskeho významu
(Vtáčnik, Tribeč, Chynoriansky luh, Dvorčiansky
les, Gýmeš, Kulháň, Livinská jelšina, Rokoš,
Hôrky a pod.).

Ekoplagát 2013
V prepojení na Deň Zeme a v rámci 900.
výročia prvej zmienky o Zlatých Moravciach
Mesto Zlaté Moravce zorganizovalo 10.
ročník výstavy výtvarných prác žiakov
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zlatomoraveckých materských, základných
a stredných škôl pod názvom EKOPLAGÁT
2013 – Moje mesto a životné prostredie. Tému
zachytili deti na výkres ceruzkou, pastelkami
a farbami v rôznych vskutku výpovedných
formách, ktoré vás donútili nad ich významom
porozmýšľať a pouvažovať. Výkresy boli
vystavené vo vestibule MSKŠ od 22. do 30.
apríla. Výstava bola sprístupnená každý deň
do neskorších popoludňajších hodín. Na
vyhodnotení súťaže sa deti zúčastnili so svojimi
učiteľmi. Ocenení boli a odmenu s diplomom
si za svoje diela odniesli:
Romanka Hviščová (MŠ Žitavské nábrežie),
Dianka Masárová (MŠ Slnečná), Alexandra
Fusková (MŠ Kalinčiakova), Viktória
Hitková (MŠ Štúrova), Hana Homolová
a Erika Hrušková (ZŠ Robotnícka), Samuel
Rosinský a Adam Kanyicský (ZŠ Pribinova),
Gabika Páleníková a Jozef Kukučka (ZŠ sv.
Don Bosca), Martina Kružlíková a Katarína
Jonisová (GJK).
Medzi prítomnými boli aj zástupcovia
organizácií ako spoluorganizátori akcie, ktorým
patrí poďakovanie.
Aktivity prepojené s týmto dňom
vyhodnotením kresieb ani zďaleka nekončili,
pokračovalo sa čistením potoka Zlatňanky
žiakmi ZŠ na Mojmírovej ul., čistením
Žitavy niekoľkými členmi Klubu slovenských
turistov a sadením stromčekov (v približnej
hodnote 650 €) v areáli ZŠ na Robotníckej
ulici. Vysadené stromy získal Ľudovít Chládek
zadarmo, keď ho sponzorsky podporilo
vedenie Arboréta Mlyňany. Pri ich prevoze,
kopaní jám a sadení pomáhali a spolupracovali
Technické služby m.p., Záhradnícke služby m.p.
a žiaci spolu s pedagógmi.

Deň Zeme na „Pribinke“

Na tému zem, životné prostredie a ekológia
boli pre deti v ZŠ na Pribinovej ul.
pripravené rôzne činnosti (kreslenie na asfalt,
sadenie stromčekov, rôzne súťaže – stanovištia
s prírodovednými hádankami a úlohami, tvorba
plagátu Želania pre Zem), ktoré sa odštartovali
už o 7. h ráno a ukončili sa v popoludňajších
hodinách čistením Mestského parku, pričom
aj jednotlivé vyučovacie hodiny boli zamerané
na tému ochrany prírody.
Na ďalší deň, t.j. 23. apríla, bol pre deti
zastúpené zo všetkých škôl pripravený výlet
za zubrami do Zubrej obory a do parku
v Topoľčiankach.

Ochranárske podujatia

Už od 23. marca prebiehal v našom
meste mesiac ochrany prírody a životného
prostredia. V priebehu celého mesiaca
sa podarilo zorganizovať niekoľko veľmi
zaujímavých ochranárskych podujatí. Začalo
sa čistením našich potokov v rámci Dňa vody
(23. marec) a v tejto akcii sa pokračovalo
celý mesiac. K svetovému Dňu vtákov (1.
apríl) sa otvorila bohatá výstava v múzeu,
pričom exponáty boli venované ochrane
prírody a životnému prostrediu (viac na

http://www.zlatemoravce.info/2013/04/
otvorenie-vystavy-ochrana-prirody-azivotneho-prostredia/). Zhrnutie nám spravil
Ľudovít Chládek, ktorý nám aj takto pripomína,
že zem potrebuje našu pomoc, a tá svojím
spôsobom upozorňuje na to, čo na nej my,
ľudia, páchame, ale vďaka skvelým ľuďom,
žiakom a pedagógom v Zlatých Moravciach je
na tom znovu aspoň o trochu lepšie.
M. Petrovičová
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In Vino Veritas? Degustácia vín v Chyzerovciach

a poslanec NR SR Mgr. Marián
Kéry odznelo poďakovanie
všetkým, ktorí sa degustácie
zúčastňujú so svojimi vzorkami.
Ohodnocovanie vín jednotlivých
pestovateľov vedie k inšpirácii
ako dorábať a vyrábať tieto vína
kvalitnejšie. Dozvedeli sme sa, že
rok 2012 bol pre rast viniča veľmi
priaznivý napriek tomu, že sucho
ovplyvnilo úrodu na kvantite,
čo sa však nepodpísalo na jeho
kvalite, zdravotnom stave, ani
cukornatosti. Výsledkom je veľmi
dobrá úroveň kvality nových vín.
Každý, kto sa akcie zúčastnil,
mal
možnosť
ochutnať

a zhodnotiť 92 vzoriek vín
z ušľachtilých odrôd viniča
a 6 vzoriek hybridov (Dominik
Valkovič, Július Galaba, Viliam
Gajdoš, 2 x Jozef Chren, František
Sýkora).
Odborná degustačná komisia
hodnotila
v
nasledujúcom
zložení: 1. RNDr. Albín Kramár,
Ing. Elena Farkašová, Emil Brezina,
Ján Benček, 2. Ing. Rastislav Šiška,
Jozef Švec, Stanislav Valkovič.
Šampiónom sa stal Ing.
Peter Rybár zo Zlatých
Moraviec s prezentovanou
vzorkou Rizlingu rýnskeho.
Kvalita vína závisí aj od
samotného vinára a to, že my
ich máme v Zlatých Moravciach
a okolí naozaj dobrých, sme
sa mohli presvedčiť na vlastné
chuťové bunky. Organizačný
výbor (Jaroslav Pecho, Jozef
Tonkovič, Patrik Pecho, Marian
Šabík, Vladimír Tonkovič, Viliam

Tonkovič, Ľuboš Néma, Július
Galaba, Karol Szanto, Ján Drahoš,
Karol Košút, František Strákoš)
želá všetkým pestovateľom
a vinárom, aby aj aktuálny rok
2013 bol taký priaznivý, ako
ten predchádzajúci a zároveň
ďakuje všetkým vystavovateľom,
vinohradníkom
a
vinárom,
degustačným
komisiám,
sponzorom,
účinkujúcim
v kultúrnom programe (súbor
Chyzerovčanka) a všetkým,
ktorí prispeli k úspešnému
XXVI. ročníku degustácie vín
v Chyzerovciach.

oblasti a vystavené vína pochádzali
z 15 vinohradníckych oblastí.
Zozbieralo sa 219 vzoriek, 167
bielych, 37 červených a 10 ružových
vín, ktoré hodnotilo pod odborným
vedením Ing. Porubského z
vinárskych závodov Topoľčianky
25
odborne
spôsobilých
posudzovateľov. Za šampiónov
výstavy boli vyhodnotené vzorky
bieleho a ružového vína, ktoré
získal pestovateľ z Kmeťova Jozef

Topoľčianky.
Zlatých
medailí
sa udelilo 24, strieborných 96 a
bronzových 36.
Predseda vinárov Jozef Valent verí,
že stretnutia za účelom degustácií
nemalou mierou prispejú ku
skvalitneniu slovenských vín,
pretože máme byť na čo hrdí.
Jedným z prítomných pozvaných
hostí bol aj primátor Peter Lednár,
ktorý pri tejto príležitosti prezradil,
že zásluhu na jeho mimoriadnom

Švec, SOVEX - BC s.r.o. z Banskej
Bystrice s Frankovkou modrou
(červené víno) a táto čestná cena
patrila aj červenému vínu z Lesov

vzťahu k vinohradníctvu, k hroznu
a k vínu, má jeho rodina. „Môj dedo
bol jeden z najlepších vinárskych
odborníkov v Rači. Takže preto

nielen ja, ale celá moja rodina
sme doslova posadnutí týmto
vinohradníckym šialenstvom, v
dobrom slova zmysle, sme vínkari a
dobré víno máme radi. Môj brat je
dodnes vinohradníkom v Rači a so
svojou Frankoukou je stále jeden z
najlepších v Malokarpatskej oblasti.“
Zanedbaných viníc však v našom
regióne z roka na rok pribúda.
Vinohradnícka práca je ťažká,
ako pán Valent vraví, lopotná a
bolo by dobré, keby do okruhov
vinohradníkov pribúdalo čo najviac
ľudí z tých mladších generácií,
ktorým, bohužiaľ, viac lahodí
samotná konzumácia vína ako
prispenie k jeho zrodeniu.
Nie nadarmo sa víno nazýva
nápojom Bohov pre jeho
lahodnosť ako aj darom zeme,
pretože v malom množstve pôsobí
ako liek. Víno prospieva zdraviu,
pôsobí blahodarne a podľa našich
starých rodičov sa hovorí, že je
liekom starcov.
„Vo víne je pravda. Ak túto
pravdu pochopíš, ním opojený
svoje slasti znásobíš, ním
posilnený v žitia boji zvíťazíš.“
Ľ. Rosinská

Múdrosť starých otcov vraví,
že dobré víno tvorí dobrú krv,
dobrá krv je predpokladom dobrej nálady,
dobrá nálada dobrých myšlienok,
dobré myšlienky dávajú vyniknúť dobrým skutkom
a dobré skutky robia človeka človekom.

P

reberanie vzoriek vín,
ktoré prebiehalo ešte
začiatkom
apríla
v
klubovni
Kultúrneho
domu v Chyzerovciach bolo
predzvesťou blížiaceho sa už
XXVI. ročníka degustácie vín.
Degustácia
sa
uskutočnila
v sobotu 6. apríla pod krídlami
ZO SZZ Zlaté Moravce –
Chyzerovce.
Počas privítania prítomných,
medzi ktorými bol aj primátor
Zlatých Moraviec Ing. Peter
Lednár,
CSc.,
predseda
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD.

Pri pohári
dobrého vínka
Dňa 13. apríla 2013 sa v klube na
Robotníckej ulici stretli milovníci
vína, aby si spoločne vychutnali
plody svojej celoročne tvrdej práce,
ktorá je daňou za konečný, kvalitný
a lahodný produkt z vínnej révy.
Po
deviatykrát
sa
pod
záštitou
Zlatomoraveckého
vinohradníckeho
spolku
degustovalo na 8. ročníku výstavy
vín (prvý bol nultý), ktorá sa v
meste Zlaté Moravce stala pre veľký
záujem silnou tradíciou, s hojnou
účasťou nielen vystavovateľov, ale
aj tých, čo tento „nápoj Bohov“
obľubujú.
O tento ročník sa organizačne
postaralo
15
členov
výboru
Zlatomoraveckého
vinohradníckeho
spolku
s
predsedom Jozefom Valentom,
ktorí
spoločne
pripravili
vystavované a zároveň súťažné
vzorky vinohradníkov aj k
degustácii.
Výstava
poskytla
jedinečnú možnosť prezentácii vín
zlatomoraveckého regiónu, ktorý
sa člení k Nitrianskej vinohradníckej
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Najbližšie sa bude konať
dňa 25. mája o 16.00 h na
chyzeroveckých
viniciach
slávnosť
vinohradníkov
pri
príležitosti
sviatku
patróna
vinohradníkov sv. Urbana.
M. Petrovičová

Strana 08

Beseda s usmievavou Andreou Boldišovou

Andrea Boldišová je rodená Nitranka.
Chodila do ZŠ na Topoľovej ul. do triedy
s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.
Po maturite na Párovskom gymnáziu študovala
na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Našla si
tu prácu a odvtedy sa jej hlavné mesto stalo
novým domovom.
Už ako 12-ročná napísala svoje prvé literárne
diela – dve minidetektívky, doteraz ich má
v šuplíku. Popri práci napísala 25 poviedok.
Písanie poviedok ju neuspokojovalo, preto

začala pracovať na knihe. Písaniu sa začala
venovať naplno a výsledkom je jej letný
románový debut Láska vo vetre, ktorý vyšiel
v roku 2011. Ďalším románom, ktorý vyšiel
tento rok, je román Okno do duše.
Medzi spisovateľkine záľuby patria okrem
literatúry aj cudzie jazyky, cestovanie, šport
a fotografovanie. Cudzím jazykom sa venuje
odmala, ovláda nemčinu, angličtinu a posledné
roky sa venuje samoštúdiu taliančiny. Andrea
rada športuje – pláva, korčuľuje a v poslednom
čase vyznáva nordic walking – severskú
chôdzu s palicami. Aj pri týchto aktivitách
spoznáva osudy rozličných ľudí, z ktorých sa
potom pokúša vytvoriť príťažlivý dynamický
príbeh.
Vopred avizovaná beseda so súčasnou
spisovateľkou Andreou Boldišovou, sa konala
popoludní v stredu 10. apríla v priestoroch
Mestskej knižnice. Autorka nás previedla
genézou jej písania, pričom zakotvila pri

písaní románov. Inšpiráciu a námety čerpá
z bežného života tým, že zachytáva životné
príbehy a dianie ľudí aj tých náhodných, ktorí
sa pohybujú okolo nej.
Rozvíjanie deja a postáv zdieľa a konzultuje
so svojou mamou. Aktuálne odovzdala
vydavateľstvu v poradí tretí rukopis románu,
v ktorom bude hlavnou témou choroba
a štvrtý, ako sama povedala, už nosí v hlave.
Beseda prebiehala v príjemnej atmosfére,
pričom autorka odpovedala na všetky zvedavé
otázky zúčastnených, ktoré boli nasmerované
na písanie, obsah už vydaných románov a aj
tých pripravovaných, tiež na to, čo všetko sa
ukrýva za tým, než sa kniha vydá v jej konečnej
forme a podobe. Všetci sa už teraz tešíme na jej
ďalší súčasný román.
Informácie poskytla Anna Šútorová
M. Petrovičová

Ako prvý postavili máj na námestí
Tohtoročné stavanie májov prebehlo
v utorok 30. apríla za sprievodu ľudovej
muziky, tanca a spevu. Ako prvý po 15. hodine
postavili máj na Námestí Andreja Hlinku,
kde všetkých znovu pri tejto príležitosti
po roku privítal primátor Peter Lednár. Po
postavení a zafixovaní (za pomoci Technických
služieb, m.p.) pestrofarebne ozdobeného
mája s výškou 15,60 metra, sa všetci sústredili
a povzbudzovali vystupujúci folklórny súbor
Zlatňanka.
V Chyzerovciach 11,50 metrov vysoký
máj stavali ručne po 18. hodine. Tradícia bola
podčiarknutá vďaka súboru Chyzerovčanka,
ktorý do rytmu rozkolísal a rozospieval
nejedného prítomného. Ako býva niekde
zvykom, aj tento chyzerovecký máj je okrem
farebných stužiek zdobený dobre zapečatenou
fľašou pálenky. Celému večeru dala príjemnú
bodku spoločná opekačka. Zároveň vás
Chyzerovce pozývajú dňa 12. mája o 17.00 h na
program pripravovaný ku Dňu matiek.
Podvečerná 19. hodina patrila stavaniu
slobodnými
dievčatami
zdobeného
10-metrového mája v Prílepoch. Dobrú
zábavu rozprúdil domáci súbor Kolovrátok
a hlad zahnal výborný guláš. Ako to vlastne
v Prílepoch prebiehalo, vám priblížia slová
Jozefa Vencela: „Máme novú pesničku na tom
našom námestíčku, keď sa s vami zídeme a náš
súbor Kolovrátok dostane vás do obrátok, je
nám vesele. Ľudia prišli na námestie, zaspievali
sme im a bolo nám vesele pri guláši a pri
dobrom vínku, postavili sme máj a je nám fajn.
V Prílepoch sa Deň matiek uskutoční 12. mája
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v čase o 15.30 h a samozrejme, všetci ste vítaní.
Stavania májov v Zlatých Moravciach,
Chyzerovciach (prítomný Jozef Tonkovič)
a Prílepoch (prítomný Ivan Hritz) sa zúčastnili
okrem primátora Petra Lednára aj niektorí
poslanci Mestského zastupiteľstva.
Viac z tejto stále zachovanej tradície si môžete
pozrieť vo videoreportáži na adrese: http://
www.zlatemoravce.info/2013/05/stavaniemaja-v-zlatych-moravciach-chyzerovciach-aprilepoch/.
M. Petrovičová
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Hodnotiaca členská schôdza zrakovo postihnutých a tých, čo žijú v tme

Hovorí sa, že oči sú bránou do
duše, ale čo, ak sa táto brána
pod ťarchou zdravotných
problémov privrie, alebo
dokonca úplne zavrie?
Práve ľudia s problémovým
zrakom, ktorí sú stále aktívni
a optimistickí a sú členmi Únie
nevidiacich
a
slabozrakých
Slovenska (ÚNSS), Základnej
organizácie č. 7 – Zlaté Moravce,
sa v pondelok 15. apríla stretli
v Dennom centre z príležitosti
Hodnotiacej členskej schôdze.
Schôdzu otvorila a všetkých
privítala predsedníčka Matilda
Zemanová.
Uvítanie
patrilo
nielen členom, ale aj prítomnému

primátorovi Petrovi Lednárovi
a za ÚNSS Josefovi Zbranekovi.
Program v sebe zahŕňal voľby
komisií (mandátovej, návrhovej),
správu o činnosti za rok 2012,
správu o hospodárení za rok 2012,
kontrolnú správu, plán činností
na rok 2013, rozpočet na rok 2013,
príhovory, vystúpenie zástupcu
KS ÚNSS, vystúpenie hostí, správu
mandátovej komisie, diskusiu,
uznesenie a záver.
„Ja si nájdem vždy pre vás čas, aj
pre všetkých akokoľvek zdravotne
postihnutých, lebo do toho štádia
dospejeme
všetci,“
odznelo
z úst primátora, po ktorom sa
k prítomným prihovoril Josef
Zbranek. Medzi iným spomenul
v mene predsedu ÚNSS Branislava
Mamojku, že predchádzajúci rok
priniesol do činnosti niekoľko
noviniek, ktoré sa už začali alebo
v krátkom čase začnú realizovať.
Schôdza prebehla v priateľskom
duchu a dobrej nálade.

Kynologický klub životnému
prostrediu
V skorú nedeľnú hodinu sa
stretli kynológovia v Zlatých
Moravciach, aby prebrali štafetu
v čistení brehov rieky Žitava,
ktoré prebiehalo v našom meste
v rámci „Mesiaca ochrany prírody
a životného prostredia“ už od 23.
marca (Deň vody) a trvalo do
22. apríla (Deň Zeme). Pôvodne
plánovaný termín z 30.3. sa
vplyvom nepriazne počasia
zrealizoval o 15 dní neskôr.
Najaktívnejší členovia si tak
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vo sviatočný deň privstali, aby
skrášlili areál po oboch stranách
potoka. Svojou dochvíľnosťou
nesklamal
hlavný
iniciátor
celej akcie, poslanec Chládek,
ktorý zabezpečil najnutnejšie
ochranné pomôcky a igelitové
vrecia. Za jeden a pol hodiny
12 členov klubu a aj p. Chládek
vyzbierali
a
vyčistili
od
nebiologického odpadu asi 400
m brehu po oboch stranách
Žitavy. Porovnávajúc s inými

Pristupujme k sebe zodpovedne
a
nepodceňujme
akékoľvek
náznaky zhoršenia zdravotného
stavu, očí a zraku nevynímajúc.
M. Petrovičová

Únia
nevidiacich
a
slabozrakých
Slovenska
(ÚNSS) je občianske združenie,
ktorého členmi sú ľudia so
zrakovým
postihnutím,
ich
priaznivci, priatelia a rodičia
nevidiacich a slabozrakých detí.
Trvalým
cieľom
ÚNSS
je
obhajoba,
podpora

rokmi, keď som sa podobných
akcií aktívne zúčastnil, musím
skonštatovať, že sa jednalo
o
doteraz
najúnavnejšie
čistenie, ktoré komplikovala
pomerne ešte stále veľká voda
v rieke a hrubé naplaveniny
najrôznejších
nánosov
po
celej dĺžke čisteného koryta,
s ktorými bol odpad pomiešaný.
S pribúdajúcim časom sa
však začalo na nás usmievať
aj slniečko a svojím spevom
nás
sprevádzali
operence.
Najspokojnejší z ich výskytu bol
samozrejme pán Chládek, ktorý
nám zároveň poskytol bezplatnú
mikro inštruktáž z ornitológie.
Slniečko svietilo tak intenzívne,
že sme začali dávať dole kabáty
a nevadila nám ani premočená
obuv, či voda v čižme, ktorú sme
si naplnili pri vhupnutí do potoka,
v snahe zobrať igelit omotaný
okolo zaplaveného stromu.
Tesne pred koncom brigády
pri podobnom pokuse spadol
do potoka celý aj najmladší
brigádnik, ktorý sa musel utekať
domov prezliecť. S príchodom
desiatej hodiny nás začali svojím
štekotom privolávať nespokojné

a uplatňovanie práv osôb so
zrakovým postihnutím, rozvoj
podmienok pre rovnosť príležitostí
a spoločenské začleňovanie,
prevencia
a
odstraňovanie
diskriminácie a bariér všetkého
druhu na základe zrakového
postihnutia.
Činnosti ÚNSS majú široký záber
súvisiaci s existenciou negatívnych
dôsledkov zrakového postihnutia
vo všetkých oblastiach života.
Informácie poskytla
Matilda Zemanová

psy odložené na cvičisku, ktoré
sa dožadovali svojej dávky
výcviku. Vrecia sme ponosili na
kopy, urobili fotky, rozlúčili sa
s poslancom Chládekom a išli
sa venovať svojim štvornohým
priateľom...
Za seba môžem povedať, že
som bol veľmi spokojný ako
s účasťou, tak aj s pracovným
nasadením našich členov, za čo
im v mene predsedu klubu pekne
ďakujem. Taktiež pripomínam,
že svoj sľub daný v podobnom
článku na www.zlatemoravce.
info som taktiež dodržal a tri dni
pred spomínanou brigádou som
z vlastnej iniciatívy vyzbieral
všetky psie exkrementy v úseku
dlhom asi 1 km dlhom od mosta
na Družstevnej ulici smerom
na čističku odpadových vôd.
115 ks „psích pozdravov“ od
nezodpovedných majiteľov tak
z úseku zmizlo a na krátku dobu
skultúrnilo breh potoka.

RNDr. Jozef Paluška,
predseda Kynologického
klubu Zlaté Moravce.
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„Ako si udržať mozog
v dobrom stave“ – to bola
téma prednášky profesora Johna
Scharffenberga, MD, MPH, (Loma
Linda University, Kalifornia, USA),
ktorá sa uskutočnila v Mestskom
stredisku kultúry a športu Zlaté
Moravce v nedeľu 7.4.2013 o 17.
hodine. Akciu zorganizovalo

ktoré často majú závažné vedľajšie
účinky.
Profesorovi nechýba zmysel pre
humor, vravel, že keď sa zvýšil
záujem vedcov o dlhovekých
ľudí v meste Loma Linda, za
ním nikto neprišiel, pretože mal
„iba“ 87 rokov. Bol ešte príliš
mladý . Zato však mali záujem o

zdravie. Takisto dostatok pohybu
je stály, nemeniaci sa faktor
dobrého zdravia...
Po prednáške bol priestor na
otázky účastníkov. Zaujímavá bola
aj otázka, či je sója zdravá. Profesor
uviedol, že dnešné výskumy
potvrdzujú zdravotný prospech
konzumácie sóje alebo výrobkov

90-ročný profesor inšpirujúcim príkladom
Mesto Zlaté Moravce a Občianske
združenie Život a zdravie (www.
zivotazdravie.sk). Bola to už druhá
návšteva profesora v Zlatých
Moravciach.
Primátor mesta Ing. Peter Lednár,
CSc. v úvode profesora srdečne
privítal a vyjadril radosť z jeho
opätovnej návštevy v našom
meste.
John Scharffenberg v krátkosti
zopakoval základné myšlienky
svojej prednášky z roku 2012
a upozornil hlavne na vysoký
počet fajčiarov na Slovensku.
V téme o zdraví mozgu uviedol, že
síce vedci nevedia všetky príčiny
Alzheimerovej choroby, ale vie sa,
že 40 % môžu zapríčiňovať cievne
ochorenia, ktoré súvisia napr. aj
s mozgovou príhodou. Výhodou
zdravého životného štýlu je,
že princípy prevencie jedného
ochorenia sú väčšinou princípmi
prevencie aj iných ochorení. Napr.,
ak cvičíte a jete strukoviny, môžete
znížiť riziko nielen niektorých
druhov rakoviny, ale aj srdcovo –
cievnych ochorení a cukrovky. To
sa však nedá povedať o liekoch,

rozhovor s jeho kolegom, ktorý
ešte po deväťdesiatke asistoval pri
operáciách srdca. Radostná myseľ,
zmysluplnosť života (poslanie,
pomoc iným, atď.), dôraz na
rodinné vzťahy a priateľstvo, sú
veľmi dôležité faktory, ktoré sa
u dlhovekých ľudí často vyskytujú.
Veľmi zaujímavý bol tiež postoj
profesora k rôznym odporúčaniam
odborníkov, ktoré sa bežnému
človekovi zdajú byť často meniace
sa, až protirečivé. Je pravda, že
mnohé názory sa môžu meniť, ale
iba v maličkostiach, to hlavné je
stále rovnaké a medzi odborníkmi
v tom panuje zhoda. Napríklad,
niektoré
výskumy
ukazujú
pochybnosti o prospešnosti
Omega 3 mastných kyselín pre
zdravie srdca, aj keď iné naznačujú
ich užitočnosť. Avšak hlavný
smer vo výžive stále zostáva
a odporúčania odborníkov sa
v ňom zhodujú: strava by mala byť
zostavená prevažne z rastlinných
zdrojov
(celozrnné
obilniny,
ovocie,
zelenina,
strukoviny,
orechy...). Taktiež nikto nebude
o rok tvrdiť, že fajčenie zlepšuje

z nej, napr. tofu. V súvislosti s touto
témou tiež upozornil, že internet
nemusí byť vždy dobrým zdrojom
serióznych informácií, s humorom
poznamenal: „Žiaľ, internet je
niekedy rýchlejší ako vedecký
výskum.“
Po skončení prednášky a diskusie
odovzdal primátor profesorovi
novú publikáciu „Zlaté Moravce
na starých pohľadniciach“, zaželal
mu veľa zdravia a vyjadril želanie,
aby pri svojich cestách na budúci
rok nezabudol znova navštíviť aj
Zlaté Moravce – ako sa hovorí „do
tretice všetko dobré“.
Stretnutie pokračovalo v dobrej
atmosfére
neformálnymi
rozhovormi
pri
ochutnávke
výrobkov z tofu.
Profesor má v pláne tento rok
navštíviť ešte Českú republiku,
Srbsko a Poľsko. Prehľad jeho
aktivít na Slovensku pre verejnosť
a odbornú verejnosť si môžete
pozrieť na odkaze:
http://www.zivotazdravie.sk /
aktuality/prof-j-scharffenberg-naslovensku-2013/
Profesor John Scharffenberg,

MD, MPH sa narodil v r. 1923 v
Šanghaji v Číne. Doktorát získal
v oblasti výživy, ktorá bola jeho
hlavným študijným odborom na
Harvardskej Univerzite a venoval
sa výskumu cholesterolu a
aterosklerózy. Pôsobil ako profesor
Univerzity v Loma Linde (hlavný
školiteľ lekárov v oblasti primárnej
prevencie) a stal sa uznávaným
odborníkom a priekopníkom pri
tvorbe vzdelávacích programov
pre verejnosť, ktoré sa stále
úspešne používajú. Je autorom
viacerých publikácií o vplyve
výživy na civilizačné ochorenia a
známym prednášateľom nielen
v USA, ale aj v zahraničí.
-red-

Nadanie má viacero foriem
Počas dní 25. a 26. apríla prebiehala
v Dennom centre (Klub dôchodcov)
na Murgašovej ulici č. 6 výstava pod
názvom „Jarná výstava ručných prác“.
Výstava sa uskutočnila v spolupráci
kreatívnych žien, menovite Danky
Burgerovej, Anny Šoošovej, Terézie
Pilčíkovej, Júlie Búryovej a Denného
centra. Po vstúpení do miestnosti
vás ako prvotná omámila opojná
vôňa levandule, ktorú ukrývali
prezentované, samozrejme, ručne
robené vonné vrecká. Pokochať
ste sa mohli rôznymi technikami
zdobenými veľkonočnými vajíčkami,
servítkovou metódou, vankúšikmi,
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posteľným prikrývkami, taškami,
pletenými košíkmi, opletenými
fľašami,
rôznymi
výšivkami,
jednoducho, každý si našiel niečo, čo
ho svojím prevedením a farebnosťou
zaujalo. Výstava sa konala v uvedené
dni v čase od 9.00 do 14.00 hodiny.
V
dopoludňajších
hodinách
prvého výstavného dňa si prišiel
šikovnosť a kreativitu žien pozrieť
aj primátor Peter Lednár. Vďaka
tomuto príjemnému zážitku sme sa
presvedčili, že nápaditosť, kreativita,
zmysel pre detail, „zlaté“ ručičky
a pocit radosti pri tvorení sú stále „in“.
-mp-
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Program Kina Tekov Od 1.4.2013 platby v pokladni MsÚ aj
PLATOBNOU KARTOU
10. – 11. – 12. 5. Hasta la vista!, BEL
Philip, Lars a Jozeph sú traja mladíci, ktorí milujú víno a ženy. Sú však
stále panici. Preto sa vydajú do Španielska s vidinou prvých sexuálnych
zážitkov. Nič ich nezastaví - dokonca ani handicap: jeden je slepý, druhý
na vozíku a tretí ochrnutý. Humorný príbeh o láske, sile kamarátstva a o
nesmiernej túžbe mladíkov, ktorí sa všemožne snažia prísť o panictvo.
Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 15 r.
14. – 15. 5. Krúdovci, USA
Krúdovci sú prvou pravekou rodinou na svete, ktorá žila v rodinnej
jaskyni až do jej zničenia. Po zničení jaskyne podniknú Krúdovci cestu
do neznáma, pri ktorej ich čaká ohromujúci výlet do krajiny plnej
neuveriteľných a nebezpečných nástrah. Celú rodinu čaká najväčšie
dobrodružstvo ich života.
Ut.: 17.00, st.: 18.00, vstupné 2 €, MP.
17. – 18. – 19. 5. Bedári, USA
Pre krádež chleba skončil na galejách, s novou identitou sa snaží očistiť
od minulosti. Jean Valjean dostal druhú šancu, začal naprávať krivdy
a pomáhať biednym. Najväčší muzikálový fenomén si môžete vychutnať
aj v našom kine.
Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.: 18.00, vstupné 2,50 €, MN do 12 r.
21. – 22. 5. Anjelský podiel, VB
Robbie má 20 rokov, je bez práce a s priateľkou Leonie čaká syna.
Keďže nemá peniaze, východisko nájde tam, kde by ho najmenej čakal v škótskej whisky. Zistí, že je to celkom dobrý biznis, ktorý zarába slušné
peniaze.
Ut.: 18.00, st.: 19.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.
24. – 25. – 26. 5. Zásnuby na dobu neurčitú, USA
V tejto romantickej komédii sa pripravte na veľa zábavy a dojatia. Príďte
si pozrieť príbeh milencov, ktorí sa nemôžu a nemôžu vziať, pretože
im v ceste za dokonalou svadbou neustále stoja nejaké pracovné
povinnosti, rodinné tlaky a veľa iných prekážok.
Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.: 18.00, vstupné 2, 20 €, MN do 15 r.
28. – 29. 5. Kauza Cervanová, SR
Pred 37-rokmi bola zavraždená študentka medicíny Ľudmila Cervanová.
Po piatich rokoch vyšetrovania odsúdili skupinu siedmych mladých
mužov, ktorí dostali spolu 108 rokov väzenia. Tí dodnes bojujú o svoju
nevinu a preto čakajú na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva
- poslednej inštancie, ktorá môže rozhodnúť, či zomrú ako vrahovia.
Ut.: 18.00, st.: 19.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.
31. 5. Absolventi/sloboda nie je zadarmo, SR
Vysokoškoláci to v dnešnej dobe nemajú vôbec ľahké. Po skončení
vysokej školy si mnohí z nich nemôžu nájsť poriadne zamestnanie.
Mnohokrát musia absolventi pristúpiť na tvrdé podmienky, mimo
svojich záujmov a predstáv.
Pi.: 18.00, vstupné 2,20 €, MP.
http://kinotekov.webs.com/

Mestský úrad Zlaté Moravce oznamuje všetkým občanom, že miestne
dane, miestne poplatky a všetky ostatné platby je možné uhradiť:
- na účet správcu dane bankovým prevodom,
- poštovou poukážkou,
- v hotovosti pri platbách do 300 € v pokladni MsÚ,
- od 1.4.2013 aj bezhotovostným prevodom v pokladni MsÚ cez
platobný terminál, t.j. platobnou kartou.
Pri platbe v pokladni je potrebné predložiť rozhodnutie, v ktorom
bola daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová povinnosť. Pri platbe
platobnou kartou je potrebné oznámiť túto skutočnosť zamestnankyni
pokladne vopred.
Pokladničné hodiny:
P 7:30 – 11:15

12:00 - 15:00

U 7:30 – 11:15

12:00 - 15:00

S 7:30 – 11:15

12:00 - 16:00

Š 7:30 – 11:15

-------------

P 7:30 – 11:15

12:00 - 14:00

Terénna sociálna práca
Terénna sociálna práca v Zlatých Moravciach organizuje zbierku
ošatenia, obuvi, hračiek, kuchynských potrieb a iných potrieb do
domácnosti.
Občania môžu priniesť pre nich nepotrebné veci a tak prispieť do
zbierky, ktorá sa realizuje v MŠ Slnečná 2, v pracovných dňoch v čase
od 7.30 – 11.30 h.
„Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia.“
Sídlo terénnej sociálnej práce je:
MŠ Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce
e-mail: terennasocialnapraca @gmail.com
tel.č.: 0917 098 048

Predám tuje mlynianske a
smaragdové, výška 1 meter,
cena 9 € za kus. Kontakt: 0905 962 875
5/009/2013/PČ, 5/009/2013-69/DZ

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností aj v Nitriaskom kraji
Po vstupe do Európskej
únie sa Slovenská republika
prostredníctvom
Štatistického
úradu SR zapojila do realizácie
Zisťovania
o
príjmoch
a životných podmienkach
domácností (EU SILC) ako
projektu európskych štatistických
zisťovaní. Zisťovanie EU SILC
(Statistic on Income and Living

TEKOVSKÉ NOVINY

Conditions)
sa
uskutočňuje
v období od 1. apríla do 31. mája
2013 aj v 44 obciach Nitrianskeho
kraja (okrem iných aj Zlaté Moravce,
Choča, Topoľčianky).
Údaje v náhodne vybraných
754 domácnostiach Nitrianskeho
kraja bude zisťovať 43 odborne
vyškolených
opytovateľov
–
externých spolupracovníkov ŠÚ

SR, ktorí priamo v domácnostiach
vyplnia požadované údaje a zapíšu
ich do príslušného dotazníka.
Pred vstupom do domácností
je opytovateľ povinný preukázať
sa poverením vydaným ŠÚ
SR a občianskym preukazom.
Opytovatelia
vykonávajúci
zisťovanie sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o dôverných údajoch,

s ktorými sa oboznámia. Vážení
občania, obraciame sa na Vás
so žiadosťou o spoluprácu pri
realizácii uvedeného zisťovania.
Za vašu ochotu, ústretovosť
i porozumenie Vám ďakujeme.
Štatistický úrad
Slovenskej republiky
Ing. Renáta Dušová, riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Nitre
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Poďakovanie

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým priateľom
a známym, ktorí sa dňa
19.4.2013 prišli do krematória
v Nitre navždy rozlúčiť s naším
milovaným synom, otcom,
manželom, bratom a švagrom

S hlbokým smútkom
oznamujeme všetkým
priateľom a známym, že nás
dňa 16.4.2013 navždy opustila
vo veku 91 rokov naša milovaná
mama a stará mama

MUDr. Milanom Tomom
z Nitry, rodákom zo
Zlatých Moraviec,

Mária Bíbelová,
rod. Poliačiková

ktorý nás náhle opustil
dňa 16.4.2013 vo veku 53
rokov. Zároveň všetkým
ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.
5/008/2013/PČ, 5/008/2013-68/DZ

Pozvánky
n V Mestskom kultúrnom dome
sa dňa 12. mája o 14.00 h uskutoční
program, ktorým si deti svojím krásnym
vystúpením uctia všetky mamičky. Pre
všetky zúčastnené mamky je prichystaná
kvetinka.
n Občianske združenie Chyzerovce
všetkých pozýva na Slávnostný program
ku Dňu matiek do kultúrneho domu
mestskej časti Chyzerovce dňa 12. mája o
17.00 h.
n Deň matiek si 12. mája o 15.30 h
pripomenú aj v mestskej časti Prílepy.
Nech sa páči, do Kultúrneho domu v
Prílepoch.
Od 2. mája sa v Mestskom múzeu
koná výstava z príležitosti 900. výročia
prvej písomnej zmienky o našom meste.
Výstava bude sprístupnená verejnosti do
konca mesiaca máj.
n Mesto Zlaté Moravce, Spolok Srbov
na Slovensku, Mesto Novi Sad pozývajú
na výstavu „Nezabudnime“. Výstava Stane
Ribiča s dokumentárnymi fotografiami
Martina Candira venovaná 14. výročiu
bombardovania Srbska je sprístupnená od
6. mája (9.00 – 16.00 h) v priestoroch MSKŠ
Zlaté Moravce (bývalá knižnica) a potrvá
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Týmto sa chceme
poďakovať všetkým priateľom,
známym a vedeniu ZO
SZPB za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Zároveň
vyjadrujeme poďakovanie
Pohrebnej službe Nostalgia.
Smútiaca rodina.
5/007/2013/PČ, 5/007/2013-67/DZ

do 31. mája. Záštitu nad výstavou prevzali
J.E. Radmila Hrustanović - veľvyslankyňa
Srbskej republiky v SR a primátor mesta
Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc.
Realizované s finančnou podporou Úradu
vlády Slovenskej republiky, Program
Kultúra národnostných menšín 2013
n MEGA DANCE PARTY – najväčšia
tanečná párty opäť tu, 24. mája, v piatok,
Spirit Birthday 25 party, Green-T, Dominika
Mirgová, DJ MARK VAN DEE & DJ ULPO.
Len na jednu noc sa motokárová dráha
prerobí na veľký a plne vybavený klub.
Ozvučenie privezené z Maďarska,
Laserova show, Plameňomety, Svetelný
park, Videoprojekcia, Spirit show woodoo
night bar.
n Chyzeroveckí záhradkári Vás srdečne
pozývajú na slávnosti vinohradníkov pri
príležitosti sviatku patróna vinohradníkov
sv. Urbana, ktoré sa budú konať tradične
na chyzeroveckých viniciach 25. mája o
16.00 h.
n Pripomíname Veľký deň detí, ktorý
sa znovu usporiadáva na mestských
športoviskách 2. júna od 13.00 h. Nebudú
chýbať rôznorodé detské atrakcie a
vystúpenia a penové delá.

S

poločenská kronika

Narodili sa

Opustili nás

18. 03. Sabrina Kotlárová, (N) Nitra
24. 03. Justin Stojka, (N) Nitra
29. 03. Matej Drgoňa, (N) Nitra
08. 04. Leona Vargová, (N) Nitra
08. 04. Nela Vargová, (N) Nitra
08. 04. Noemi Víglaská, (N) Nitra
13. 04. Milan Rebek, (N) Levice
14. 04. Natália Hastie, (N) Topoľčany
15. 04. Lukáš Kuruc, (N) Nitra
15. 04. Maximilián Žák, (N) Levice
19. 04. Lukáš Petrovič, (N) Levice
22. 04. Timotej Danko, (N) Nitra
23. 04. Eduard Brezina,
(N) Topoľčany

Povedali si áno
06. 04. Tibor Drgoňa, Tekovské
Nemce a Jana Valachová, Tekovské
Nemce
13. 04. Pavol Strapko, Zlaté Moravce
a Darina Bebčáková, Zlaté Moravce
13. 04. Michal Gábriš, Bratislava
a Mária Hlásna, Bratislava
19. 04. Martin Hatala, Brehy
a Zuzana Gálová, Žitavany
20. 04. Jozef Jób, Voznica a Helena
Drgoňová, Tekovské Nemce
20. 04. Ľubomír Zaťko, Slepčany
a Mária Pokrifková, Zlaté Moravce

Jubilanti
01. 05. Júlia Cigáňová,
Zlaté Moravce, 80 r.
04. 05. Barbora Kaboureková,
Zlaté Moravce, 80 r.
08. 05. Terézia Deáková,
Zlaté Moravce, 80 r.
08. 05. Mgr. Vincent Geleneky,
Zlaté Moravce, 85 r.
12. 05. Jozef Šinka, Zlaté Moravce, 85 r.
21. 05. Alexander Sendlai,
Zlaté Moravce, 85r.

05. 04. Mária Starovecká, 1919, Zlaté
Moravce
07. 04. Milan Brunclík, 1940, Zlaté
Moravce
07. 04. Mária Zálesňaková, 1921,
Topoľčianky
07. 04. Štefan Chren, 1930, Zlaté Moravce
10. 04. Emília Sýkorová, 1931, Zlaté
Moravce
13. 04. Alojz Raffaj, 1921, Topoľčianky
13. 04. Mária Jankulárová, 1930,
Kostoľany pod Tribečom
13. 04. Jozef Urban, 1938, Slepčany
14. 04. Barbora Ondriášová, 1920, Zlaté
Moravce
15. 04. Ján Gogora, 1957, Zlaté Moravce
16. 04. Gustáv Prachár, 1936, Obyce
16. 04. Juliana Szántová, 1920, Zlaté
Moravce
16. 04. Mária Bíbelová, 1922, Zlaté
Moravce
17. 04. Štefan Nipča, 1921, Zlatno
20. 04. Juliana Kováčová, 1927, Zlaté
Moravce
23. 04. Mária Kukučková, 1938, Zlatno
24. 04. Mária Ďurkovičová, 1926, Zlaté
Moravce
24. 04. Karol Ištok, 1941, Lovce
24. 04. Ladislav Szelényi, 1946, Skýcov
25. 04. Mária Kapšová, 1928, Vinodol
25. 04. Jozef Solčianský, 1926, Malé
Vozokany
25. 04. Jozef Kobes, 1945, Zlaté Moravce
26. 04. Mária Bernátová, 1930, Skýcov
26. 04. Elena Vargová, 1932, Vráble,
26. 04. Etela Zajacová, 1926, Veľké
Chyndice
28. 04. Margita Eliášová, 1925, Sľažany
27. 04. Viktor Krejči, 1945, Zlaté Moravce
29. 04. Etela Marciová, 1942 Zlatno
30. 04. Peter Čurgala, 1941, Mankovce

Pohotovosť lekární
V dňoch 2. – 12. 5. Lekáreň IRIS, Námestie A.
Hlinku 28, počas pracovných dní v čase od 7.00 do
21.00 h, víkendy a dňa 8. 5. od 8.00 do 20.00 h.
V dňoch 13. – 26. 5. Lekáreň U ŠKORPIÓNA,
Bernolákova 24, počas pracovných dní v čase od
7.00 do 21.00, víkendy od 8.00 do 20.00 h.
Počas dní 27. – 31. 5. Lekáreň TULIP, Hviezdoslavova
64 A, v čase od 18.00 do 21.00 h.

TEKOVSKÉ NOVINY

Mesto Zlaté Moravce, zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc.,
primátorom mesta, vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona
č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA ODKÚPENIE
nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453), ktoré sa
nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Viničnej ul. 1 v Zlatých Moravciach),
konkrétne:
pozemkov:
parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/3 o výmere 1703
m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
a stavieb:
stavby súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc.
zariadenie) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2
stavby súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúcej sa na
pozemku parcela č. 2606/3
stavby súpisné č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec) nachádzajúcej
sa na pozemku parcela č. 2606/4
stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok)
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/5
stavby súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúcej sa na
pozemku parcela č. 2606/6
stavby súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na
pozemku parcela č. 2606/8
drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň)
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/12
a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13,
vŕtaná studňa, vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne,
kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné rozvody, kanalizačná vpusť,
spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, chodník pri
objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka) v súčasnosti využívané na
podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach.
Znenie súťažných podmienok je možné získať na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach, Oddelenie správy majetku mesta,
kompetentná osoba Ing. Mesková, 2. poschodie, č. dverí 59, na úradnej
tabuli mesta Zlaté Moravce /pred vchodom do budovy MsÚ/, alebo
na internetovej stránke www.zlatemoravce.eu, /Mesto, ÚRADNÁ
TABUĽA MESTA, 2013, INÉ INFORMÁCIE/.
Ďalšie informácie môžete získať na tel. č. 037/6923922, 037/6923928
alebo osobne na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, oddelenie
správy majetku mesta, 2. poschodie, č. dverí 59, prípadne č. dverí 55, kde
si môžete dohodnúť aj obhliadku predmetných nehnuteľností. Lehota
na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 30.05.2013 o 1300 h.
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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INFORMÁCIA o prenájme voľných
nebytových priestorov a pozemkov
Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce (VZN č.
6/2011 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2) poskytne do priameho
prenájmu
n nebytové priestory v administratívnej budove súpisné
číslo 1330, Hviezdoslavova ul. 183, Zlaté Moravce, ktoré sa
nachádzajú:
- na III. poschodí za účelom využitia ako kancelárske, prípadne
skladové priestory:
miestnosť č. 303 /17,50 m2/, č. 304 /17,50 m2/, č. 305 /17,50 m2/, č. 306
/17,50 m2/, č. 307 /17,50 m2/, č. 308 /17,50 m2/, č. 309a /17,87 m2/, č. 309b
/17,87 m2/, č. 310 /18,00 m2/, č. 311 /17,75 m2/, č. 312 /17,50 m2/, č. 313
/17,50 m2/, č. 314 /17,50 m2/, č. 315 /17,50 m2/,
- na I. poschodí za účelom využitia ako kancelárske, prípadne
skladové priestory:
miestnosť č. 110 /36,57 m2/, č. 106 /18,40 m2/,
- na prízemí za účelom využitia ako obchodné, kancelárske,
prípadne skladové priestory:
miestnosť č. 010 /118,80 m2/.
n nebytové priestory v budove SOV súpisné číslo 1572,
Duklianska ul. 2A, 2B , Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú:
- na I. poschodí za účelom využitia ako obchodné, kancelárske,
prípadne skladové priestory:
nebytový priestor - v minulosti využívaný ako športovorelaxačný priestor /84,84 m²/, nebytový priestor - vedľa kaderníctva
/35 m²/, nebytový priestor - oproti prevádzkarni BUDHA BAR /35,00
m²/, nebytový priestor /18,00 m²/
- na prízemí za účelom využitia ako obchodné, kancelárske,
prípadne skladové priestory:
nebytový priestor - bývalá predajňa vína /34,50 m²/
n pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 4038)
za účelom využitia na podnikateľské účely:
- pozemok o výmere 419 m2 - parcela KN reg. „E“, č. p. 171/5 (druh
pozemku: ostatné plochy)
- časť pozemku parcely KN reg. „E“, č. p. 167/1 (druh pozemku: ostatné
plochy) o výmere 206 m2
- časť pozemku parcely KN reg. „E“, č. p. 198/1 (druh pozemku: ostatné
plochy) o výmere 43 m2 .
Lehota na predkladanie návrhov ponúk končí dňa 30.05.2013 o
13.00 h.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nehnuteľností získate
na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce
n www.zlatemoravce.eu, /Mesto, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2013, INÉ
INFORMÁCIE/, prípadne na č. telefónu 037/6923922 alebo 037/6923928
(oddelenie správy majetku mesta).

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Vyhodnotenie Majstrovstiev okresu

Zlaté Moravce v orientačnom

behu žiakov a žiačok ZŠ, SŠ

Dňa 25.4.2013 zorganizovalo
CVČ Zlaté Moravce z poverenia
Obvodného úradu Nitra, odbor
školstva MO v orientačnom
behu žiakov a žiačok ZŠ, SŠ.
Podujatie
sa
uskutočnilo
v Mestskom parku v Zlatých
Moravciach. Počet účastníkov
98. Konečné výsledky:
Kategória jednotlivci:
Dievčatá SŠ: 1. Jana Ružičková
– SOŠ OaS A, ZM, 2. Katarína
Rybárová – GJK, ZM, 3. Michaela
Šimonová – SOŠ OaS A, ZM
Chlapci SŠ: 1. Adam Mravík SOŠ polytechnická, ZM, 2. Patrik
Miller - SOŠ polytechnická, ZM,
3. Peter Škvarka - SOŠ OaS A, ZM
Dievčatá
ZŠ:
1.
Jana
Trubáčiková – ZŠ, Sľažany,
2. Barbora Turbanová – ZŠ,
Mojmírova ul., ZM, 3. Kristýna
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Zoznam postupujúcich na
Majstrovstvá kraja v Nitre
Kategória dievčatá SŠ: 1.
SOŠ obchodu a služieb A, ZM,
2. SOŠ obchodu a služieb B, ZM
Jednotlivci:
Katarína
Rybárová – GJK, ZM, Adela
Katrincová – GJK, ZM, Veronika
Rondelová – GJK, ZM
Kategória chlapci SŠ: 1. SOŠ
polytechnická, ZM, 2. SOŠ OaS
A, ZM
Jednotlivci: Tomáš Kvaššay –
GJK, ZM, Stanislav Hamar - SOŠ
OaS B, ZM, Patrik Molnár - SOŠ
technická, ZM

Kategória dievčatá ZŠ: 1.
ZŠ s MŠ, Červený Hrádok, 2. ZŠ
Mojmírova ul., ZM
Jednotlivci: Jana Trubáčiková
– ZŠ, Sľažany, Júlia Balčiráková –
ZŠ, Topoľčianky, Hana Cigárová
– ZŠ, Topoľčianky
Kategória chlapci ZŠ: 1. ZŠ,
Mojmírova ul., ZM, 2. ZŠ s MŠ,
Červený Hrádok
Jednotlivci: Patrik Borčin –
ZŠ, Topoľčianky, Denis Hudák –
ZŠ, Robotnícka ul., ZM, Emanuel
Švec – ZŠ, Topoľčianky
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Vargová - ZŠ s MŠ, Červený
Hrádok
Chlapci ZŠ: 1. Adam Zbojek
– ZŠ, Mojmírova ul., ZM, 2.
Patrik Borčin – ZŠ, Topoľčianky,
3. Matúš Laurinec - ZŠ s MŠ,
Červený Hrádok
Kategória družstvá:
Dievčatá SŠ: 1. SOŠ obchodu
a služieb A, ZM, 2. SOŠ obchodu
a služieb B, ZM, 3. GJK, ZM
Chlapci
SŠ:
1.
SOŠ
polytechnická, ZM, 2. SOŠ OaS
A, ZM, 3. GJK, ZM
Dievčatá ZŠ: 1. ZŠ s MŠ,
Červený
Hrádok,
2.
ZŠ,
Mojmírova ul., ZM, 3. ZŠ, Sľažany
Chlapci ZŠ: 1. ZŠ, Mojmírova
ul., ZM, 2. ZŠ s MŠ, Červený
Hrádok, 3. ZŠ, Robotnícka ul.,
ZM
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Dúhový Máj v dúhovej škôlke
Na zachovávanie ľudových
tradícií sa špeciálne zameriava
Materská škôlka na Žitavskom
nábreží. Aj tohtoročné postavenie
Mája bolo už neodmysliteľnou
súčasťou jej činností.
Už samotný názov tejto škôlky
„Dúha“, prezrádza pestrofarebnosť
akcií, ktoré sa v nej celoročne
konajú.
Celé predpoludnie v Dúhe sa v
posledný aprílový deň v mesiaci,
za krásneho slnečného počasia,
nieslo v duchu ľudových piesní a
zvykov tak, ako na ne spomíname
z rozprávania našich prastarých
mám. K úprimnému detskému
smiechu a spokojnosti prispela
moderovaním celej akcie učiteľka
Tatiana Kováčová a veľkú radosť so
sebou priniesli aj riaditeľ ZUŠ Gejza
Hlavatý, učiteľka hry na akordeón
Katarína Bošanská a zástupkyňa
ZUŠ Soňa Meňhertová – učiteľka
vyučujúca spev, ktorí si spoločne
s deťmi zahrali a zaspievali v
prírodnom amfiteátri v areáli
škôlky. Vďaka spojeniu týchto
dvoch škôl sa znovu podarili
vytvoriť deťom nádherné zážitky,
na ktoré budú ešte dlho spomínať.
Škôlka však nekvitla len v tento
deň. Žiari doslova celoročne a
nielen vďaka dobrým a pevným
vzťahom
pedagogického
kolektívu pod vedením riaditeľky
Anny Zelenkovej, ale obrovským
prínosom vo chvíľach veselých,
smutných a niekedy až ťažkých, je
ochota rodičov detí, bez ktorých

by dnes škôlka nebola taká krásna
a útulná.
V dňoch 25. – 28. februára
prebehla v MŠ inšpekčná kontrola
zameraná na riadenie školy, jej
úroveň a podmienky výchovy
a
vzdelávania.
Výsledkom
konečného hodnotenia bola tá
najlepšia známka. To, že v súčasnej
situácii táto škôlka funguje na
vysokej úrovni a že spĺňa všetky
požiadavky, na ktoré sa kladie
najväčší dôraz, potvrdzuje záver
inšpekcie, podľa ktorej je súčasná
riaditeľka skvelým manažérom
tohto školského zariadenia.
Pani riaditeľka nám skromne
prezradila, že zásluhu na tomto
úspechu nemá len ona, ale
predovšetkým celý jej kolektív
zanietených učiteliek, ktoré majú
veľmi rady deti, pracujú s veľkou
radosťou a vďačne odovzdávajú
svoje skúsenosti a poznatky ďalej,
aby ich raz tieto deti mohli využiť
a odovzdať ďalej, vo svojej vlastnej
budúcnosti.
„Som právom hrdá, že môžem
pracovať práve v tejto škôlke a
dúfam, že si aj Mesto naše úsilie
za skutočne dobré hodnotiace
výsledky cení a že bude rovnako
hrdé a pyšné, že zastrešuje práve
túto našu škôlku,“ vyjadrila sa Táňa
Kováčová. „Ďakujeme všetkým,
ktorí nám pomohli a ďalej
pomáhajú.“
Ľubomíra Rosinská
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