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Špeciálne rozšírené novoročné vydanie
Rok 2012!
Dnes v čísle
Koniec sveta alebo jeho nový
začiatok?
Každopádne obrovské zmeny,
ktoré pocítia určite všetci!
Preto Vám všetkým tím redakcie mestského informačného
blogu www.zlatemoravce.info a
Tekovských novín praje do tohto
výnimočného Nového roka, v
ktorom budeme všetci prechádzať
neustálymi zmenami a veľakrát
ťažkými skúškami, aby ste na jeho
prežitie mali vždy dostatok síl, aby
každé Vaše rozhodnutie bolo to
najsprávnejšie.
Keďže je rok 2012 vysoko intuitívnym rokom, ktorý vracia späť
všetko to, čo sme dávali, ale i
rokom splnených prianí a snov,
nezabúdajme, že je veľmi dôležité
ujasniť si, čo vlastne chceme.
Naučme sa rozprávať o svojich
citoch, pocitoch a asertívnym
spôsobom (s láskou) dávať do
slov všetko, čo nás trápi a napĺňa,
aby sa problémy a nedorozumenia
riešili v prospech každého. Všetko
je o komunikácii, o láske, odpustení a prijímaní toho, čo príde.
Tento rok počúvajme svoj
vnútorný hlas, svoju intuíciu,
dávajme na pocity a snažme sa
rozum a racionálno sem-tam
potlačiť do úzadia. Nie všetko
logické a racionálne je vždy to
najsprávnejšie. Žijeme v dobe
duchovna, kedy stačí veriť,
bezpodmienečne milovať a mať
jasno vo veciach, o ktoré stojíme.
Všetko je tak, ako má byť!
Všetky sny sa v ten správny čas
splnia!
Každému z Vás prajeme aj v
mene primátora Petra Lednára
zdravie, pokoj, spokojnosť, lásku,
vieru, pochopenie a porozumenie
a zároveň z celého srdca
ďakujeme za Vašu vernosť a
priazeň :))
Ľ. Rosinská
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Pozvánky
 Honza a Franta Nedvědovci so
skupinou – DS MsKS Zlaté Moravce
22.2.2012 o 18.00 h, vstupné 12 €.
Predpredaj kancelária MsKS a Repro
mix.
Rezervácie
vstupeniek
037/6423277
 Jednota dôchodcov Základná
organizácia Zlaté Moravce Vás
srdečne pozýva dňa 27.1.2012 o
19.00 h do jedálne SOU na Ul. 1.
mája na Fašiangovú zábavu. O
dobrú náladu je postarané. Vstupné

4 €/os.
 SZZ ZO 11-22 Zlaté Moravce
Vás pozýva na Výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa uskutoční
10.2.2012 o 17.00 h v klube ROH na
Robotníckej ulici.
 ZO SZZ 11-22 Zlaté Moravce
Vás pozýva na Záhradkársku zábavu
dňa 10.2.2012 o 20.00 h v klube
ROH. Vstupné 10 €/os. O občerstvenie, zábavu a bohatú tombolu je
postarané. Kontakt: Miloš Bančák

0907521954. Svoju účasť potvrďte
do 1.2.2012.
 Pozvánka na 2. ročník „Párty
plesového typu“, ktorá sa uskutoční
dňa 28. januára o 20.00 h v kultúrnom dome Chyzerovce. Vstupenky
na jednu osobu v hodnote 20 €
nájdete v Repro Mixe (vedľa
Orange) a budú zaradené do žrebovania o hodnotné ceny.
 Výstava obrazov po celý
február v múzeu.

Oficialna stránka mesta www.zlatemoravce.eu a mestský blog www.zlatemoravce.info
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Prvého prvý 2012
Odštartovanie Nového roka
súvisí nielen s príjemnými udalosťami, ktoré sa v Zlatých Moravciach odohrali čerstvo po polnoci.
"Zákon musí platiť pre
každého, nielen pre tých, čo
platia dane" – vyjadril sa primátor Peter Lednár na margo
konfliktu, ktorý sa odohral 1. 1.
2012 a na základe uvedenej situácie a jej nezvládnutia zo strany
polície sa rozhodol poslať
ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi otvorený list:
„Vážený pán minister JUDr.
Daniel Lipšic,
píšem Vám tento list ako primátor mesta Zlaté Moravce a zároveň
aj ako znepokojený občan.
Dôvodom môjho znepokojenia
boli udalosti, ktoré sa odohrali
dňa 1. januára 2012 v meste Zlaté
Moravce. V skorých ranných
hodinách sa totiž na Robotníckej
ulici v Zlatých Moravciach stal
incident, ktorý sa aj vďaka „práci“
miestnej štátnej polície stal prototypom zle zvládnutého zásahu a
ktorý zároveň prilial oheň do už aj
tak napätej situácie ohľadom
rómskej zatiaľ menšiny. V skratke
popíšem udalosti tak, ako som bol
o nich informovaný od zhrozených občanov, ktoré v konečnom
dôsledku znamenali veľkú nevôľu
na strane slušných občanov
mesta. Na Silvestra tohto roku sa
konalo viacero spoločenských
akcií a jednou z nich bol bál zorganizovaný miestnou rómskou
komunitou. Ako to už na akciách
tohto typu býva zvykom, alkohol
tiekol prúdom, všetko prebiehalo
bez problémov až do chvíle, keď
podnapití príslušníci tejto tzv.
„marginalizovanej“ skupiny začali
údajne obťažovať okoloidúcich
občanov. Po tom, čo zábava
naberala na obrátkach, sa od
„plesajúcich“ oddelila väčšia
skupina Rómov, ktorí zhodou
okolností mali pri sebe rôzne
železné tyče, boxery a iné veci,
ktoré by sa dali určite radiť k
útočným zbraniam. Vzniknutá
slovná potýčka prerástla do fyzického násilia, údajne bili okoloidúcich ľudí vrátane dievčat a hrozilo,
že situácia sa vymkne spod
kontroly, čo sa nakoniec aj stalo.
Na zvládnutie situácie boli
privolané policajné hliadky –
celkovo 4 vozidlá. Kompetentní
príslušníci policajného zboru so
strachom v očiach pozorovali
rozzúrený
dav
Rómov
a
neúspešne sa ich snažili upokojiť.
Nakoľko násilie neprestávalo ani
v ich prítomnosti, nervozita

stúpala. Slušní občania sa pochopiteľne na týchto „strážcov
zákona“ oborili, prečo nič nerobia,
za čo sa im z ich strany údajne ušli
vyhrážky a podľa niektorých
informácií aj ďalšie kopance a to
priamo zo strany policajtov.
Možno povedať, že si príslušníci
policajného zboru plnili svoju
úlohu a to, že pomáhali a chránili
útočníkov, ktorí terorizovali
okolie. Smutnou bodkou za celým
incidentom je fakt, že napriek
nutnosti ošetrenia siedmych ľudí
(ani jeden nebol Róm), z ktorých
má jeden zlomenú lícnu kosť,
policajti nikoho na mieste nelegitimovali, neprivolali posily, čím
dosiahli, že páchatelia sú asi
nepostihnuteľní a pokračovali vo
svojej činnosti.
Záverom tohto listu Vás týmto
žiadam o dôkladné prešetrenie
celého incidentu, vrátane zistenia
páchateľov a vyvodenia konzekvencií voči príslušníkom štátnej
polície, ktorí sú tu na ochranu
riadnych občanov platiacich dane,
z ktorých je predsa financovaná aj
činnosť štátnej polície.
Verím,
že
zákony
tejto
republiky platia pre všetkých,
nielen pre tých, čo pracujú a platia
dane. Preto zdôrazňujem, že Vás
nežiadam o nič iné, iba o to, aby si
Vaši podriadení plnili zákonom
dané povinnosti bez akejkoľvek
diskriminácie
obyvateľstva.
Nekompetentnosť a neschopnosť
štátnej polície v tomto prípade
presiahla únosnú mieru a obávam
sa, že trpezlivosť zatiaľ väčšinového obyvateľstva už tiež dosiahla
svoje hranice. Osobne som proti
akejkoľvek diskriminácii a som
toho názoru, že zákon musí platiť
pre každého bez výnimky.“
S úctou primátor mesta Ing.
Peter Lednár CSc.
Lipšic v Zlatých Moravciach
Reakcia ministra Lipšica bola
okamžitá a 5. januára mesto Zlaté
Moravce navštívil, aby sa s primátorom osobne stretol a porozprával.
„Myslím si, že je veľmi
dôležité, aby bezpečnosť v štáte
vedela garantovať polícia. Vždy,
ak polícia v takomto prípade
zlyhá, bude nasledovať prísne
vyšetrovanie a vyvodzovanie
konzekvencií.“ - vyjadril sa počas
návštevy pre médiá minister
vnútra SR Daniel Lipšic počas
svojej návštevy pre médiá a podal
nasledovné vyhlásenie:
„Už dnes v ranných hodinách
som bol informovaný o incidente,
ktorý sa odohral v Zlatých Morav-

ciach. O tom, ako hliadky polície
nezakročili razantne, nezdokumentovali
priebeh
celého
incidentu, neriešili adekvátne
útočníkov... skôr je dokonca určité
podozrenie, že bol stret s jednou
osobou, ktorá bola napadnutá a
následne ošetrená na chirurgii a
následky toho je aj niekoľko osôb
poškodených na zdraví, aj keď nie
vážne. Dnes som poveril inšpekciu
vnútra preveriť konanie štátnej
polície policajného zboru obvodného oddelenia, pretože si
myslím, že za prvé – policajti
hliadkovej polície sa nesmú báť
fyzických stretov. Sú na to, aby
chránili občanov pred výtržníkmi
aj za cenu fyzického stretu. Za
druhé – policajti musia vedieť
rozlišovať útočníkov a napadnutých. Ak policajt nevie rozlíšiť
útočníka od napadnutého, nemá
čo robiť v policajnom zbore.
Ale tak isto, ako máme príbehy
úspešných policajných akcií, tak si
musíme priznať aj prípady, kedy
polícia nekonala tak, ako by mala
a nechránila občanov. Voči tomu
budeme
vždy
vyvodzovať
dôsledky. Oceňujem prístup aj
Krajského riaditeľstva. Začalo sa
trestné stíhanie pre prečin
výtržníctva, preveruje ho aj
Inšpekcia vnútra. Policajti, ktorí
budú zlyhávať pri výkone služby a
nebudú chrániť svojich občanov,
potencionálne budú chrániť viac
útočníkov, nemajú čo hľadať v
policajnom zbore a s takými sa
rozlúčime.“
Stanovisko krajskej polície:
„Krajské riaditeľstvo vstúpilo
do vyšetrovania tohto prípadu 3.
januára, ktorého podnetom bol
anonymný list s podrobným
popisom udalostí. Následne nato
sa začalo s preverovaním týchto
skutočností s tým, že vyšetrovanie

stále prebieha. Nejaké podozrenia
na nedostatočné vykonávanie
činností tam sú, ale v súčasnej
dobe je zatiaľ ešte skoro hovoriť o
konkrétnych obvineniach, ktoré
sú stále predmetom vyšetrovania.
Všetky vyšetrovacie materiály
sme poskytli Inšpekcii Ministerstva vnútra SR.“
Malí Rómovia neprišli do školy
Na základe dostupných informácií bolo zistené, že niekoľko
rodičov rómskej národnosti
odmietlo poslať svoje deti do
školy. Primátor mesta Zlaté
Moravce následne osobne ubezpečil zástupcov rómskej komunity o
tom, že sa nemusia báť o bezpečnosť svojich detí a vyzval ich, aby
nenarúšali vyučovací proces ich
neodôvodnenou absenciou. V
prípade, ak aj napriek ubezpečeniu primátora budú rodičia brániť
účasti svojich detí na vyučovaní,
podá podnet na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, aby sa vec
prešetrila a vyvodili sa prípadné
dôsledky, ak sa zistí porušenie
zákona.
Následkom
nešťastného
incidentu z Prvého prvý bolo viac
rôznych stretnutí, vyhlásení,
obvinení a osočovaní, ako aj už
dopredu avizované protestné
zhromaždenie v priestoroch
amfiteátra, ktorého organizátormi
boli nespokojní a pobúrení
občania spoločne s Mariánom
Kotlebom (Ľudová strana Naše
Slovensko). Zúčastnilo sa ho
takmer tisíc ľudí a jeho priebeh
bol až nadmieru pokojný.
Až nasledujúce dni však ukážu,
ako sa veci vykryštalizujú. Aký, na
koho a na čo, bude mať dopad
uzavretie prešetrovania prípadu
vládnou inšpekciou.
Ľ. Rosinská

 minister vnútra SR Daniel Lipšic na MsÚ v Zlatých Moravciach
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Návšteva primátora Ing. Petra Lednára, CSc., u prezidenta
Slovenskej republiky doc. JUDr. Ivana Gašparoviča
Prezident Slovenskej republiky
doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.
pozval zástupcov miest a obcí,
starostov a primátorov.
Medzi pozvanými hosťami bol
aj Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta Zlaté Moravce.
„Naše stretnutia majú pre mňa
veľmi veľký význam, význam pre
pochopenie situácií, ktoré v
mestách a obciach sú,“ povedal na
úvod
stretnutia
prezident.
Zhodnotil tiež uplynulý rok, ktorý
bol podľa neho plný politických
turbulencií, spomaľovania ekonomického rastu a zvyšovania
nezamestnanosti, rok prírodných
katastrof a z toho vyplývajúcich
následkov,
s
ktorými
sa
samosprávy museli vysporiadať.
V príhovore venoval pozornosť
aj globálnej ekonomickej kríze,
ktorá má priamy vplyv na
politickú stabilitu mnohých
štátov.
„Na Slovensku sa to prejavilo
tým, že padla vláda, čo pre
samosprávy znamená organizáciu
nových parlamentných volieb.
Verím však, že samosprávy bez
problémov zvládnu ich organizáciu. Som presvedčený, že sa
budete podieľať na tom, že voľby

 Primátor Peter Lednár a prezident Ivan Gašparovič
budú zodpovedné, že voľby
prebehnú dôstojne a podľa
všetkých pravidiel a zákonov a že
budú demokratické.“
Prezident v ďalšom vyjadril
presvedčenie, že obce a mestá sú
základom prosperity a fungovania
solidárnosti v štáte. Postavenie
starostu a primátora označil za
profesiu, v ktorej je potrebné
pochopiť nielen občana, ale aj
kolektív.
Uviedol, že veci verejné sa dajú
robiť stále dobre, v prospech

všetkých občanov. Poukázal aj na
nedostatky vo vymedzení právomoci samospráv a štátu, a to
predovšetkým
v
absencii
účinného systému efektívneho
finančného
vyrovnávania
sociálno-ekonomických rozdielov
regiónov.
Po slávnostnom prípitku sa
prezident v osobných rozhovoroch podelil aj o osobné skúsenosti v práci jednotlivých
starostov. S primátorom Ing.
Petrom Lednárom, CSc. sa venoval

aj otázke neprispôsobivých spoluobčanov v jednotlivých mestách a
obciach Slovenska. Reagoval aj na
otázku ohľadom toho, či povinnosti a zákony platia pre všetkých
rovnako.
„Určite si neviem predstaviť,
aby pre niekoho boli pripravované iné zákony, iná legislatíva.
Máme jednotnú legislatívu a
podľa tejto legislatívy sme
zodpovední rovnako všetci
občania Slovenskej republiky,“
povedal nám k tejto otázke Ivan
Gašparovič, prezident Slovenskej
republiky. Jeho hovorca Marek
Trubač potvrdil, že prezident sa k
podobnej téme už vyjadroval
viackrát. Chyba podľa neho nie je
v zákonoch, lebo tie sú nastavené
dobre. Chyba je v ľuďoch, ktorí
majú dbať na ich dodržiavanie a
bez akéhokoľvek rozdielu uplatňovať ich v praxi. „Tam sme, žiaľ,
zatiaľ nedospeli,“ dodal Marek
Trubač.
Primátor Peter Lednár zároveň
pripravuje pozvanie prezidenta
SR aj na návštevu Zlatých
Moraviec. Pozvánka však musí ísť
oficiálne cez prezidentskú kanceláriu.
-red-

Tekovské noviny sa zmenia pravdepodobne na mesačník alebo občasník
Na poslednom zasadnutí
mestského zastupiteľstva bol
jedným z prerokovaných
bodov programu aj programový rozpočet Mesta Zlaté
Moravce na rok 2012.
Na rôzne návrhy poslancov
bol rozpočet krátený a na
jeden z týchto poslaneckých
škrtov doplatia hlavne čitatelia Tekovských novín.
Aj napriek tomu, že do
mestského rozpočtu na redakciu Tekovských novín boli
zahrnuté výdavky len za
grafiku a tlač, mali zástupcovia
mestského
parlamentu
potrebu stiahnuť z celoročného balíka 8.000 €. A to nie je
málo. Ukrátiť noviny o takú
sumu peňazí, má totiž ďalekosiahlejšie
následky,
než
predpokladali. Pozmeňujúci
návrh predniesol Milan Galaba

s argumentáciou, že nie je
potrebné, aby boli noviny
tlačené na taký kvalitný
papier, ako je tomu teraz a nie
je potrebné investovať do
tohto periodika v takom
rozsahu. Takže poslanci, hoci
na nesúhlas niekoľkých z nich
v konečnom dôsledku tento
návrh podporili, našich čitateľov obrali o polovicu výtlačkov v roku, pretože...
Po cenovej ponuke na
zmenu tlače s použitím iného,
najlacnejšieho novinového
papiera pri zachovaní dvojtýždenníka, je cenový rozdiel na
jeden kus výtlačku 0,037 €
(len tretina z jedného centa),
čo znamená necelých 300 €
ušetrených za celý rok.
Problém by bol zažehnaný
len pri zmene farebnej tlače
naspäť na čiernobielu. V

dnešnej dobe však pôjdeme
späť?
Keďže sa predajnosť Tekovských novín len zvyšuje a
zásluhu na tom má nemalou
mierou aj ich nový šat, nepripadá do úvahy návrat do
minulosti. Noviny si potrebujú
udržať
určitý
štandard,
predajnosť a keďže sú vizitkou jednak Mesta, ako aj práce
primátora Petra Lednára, na
návrh redakčnej rady a
rozhodnutie primátora, bude
do zasadnutia mestského
zastupiteľstva posunutý návrh
na schválenie nového štatútu
Tekovských novín, ktoré určí
nové pravidlá a podmienky
korešpondujúce so značne
obmedzujúcim rozhodnutím
poslancov.
Najbližšie zasadnutie sa
koná 16. februára a podľa

postoja našich poslancov na
zmenu periodicity mestského
plátku, sa nedá s určitosťou
povedať, ako a kedy sa budú
Tekovské noviny v stánkoch a
obchodoch predávať ďalej. Z
tohto dôvodu sa ospravedlňujeme hlavne predplatiteľom,
pretože toto je vec, ktorá
nemôže byť zachovaná za
rovnakých podmienok a v
súčasnej situácii je celkom
neriešiteľná, ako aj nové
zmluvy so stálymi odberateľmi.
Štatút Tekovských novín sa
doplnil o zmenu redakčnej
rady, v ktorej sú po novom
traja zástupcovia mestského
parlamentu.
Poslanci
si
spomedzi seba zvolili Jozefa
Škvareninu, Eriku Babockú a
Denisu Uhrinovú.
Ľ. Rosinská
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Úspešní vo výzve Úradu vlády Slovenskej republiky
V minulom roku 2011 Mesto
Zlaté Moravce reagovalo na výzvy
v rámci riešenia nepriaznivej
situácie sociálne odkázaných
skupín obyvateľov.
Snahou bolo nadviazať na už
úspešný projekt - „Komunitná
sociálna práca v Zlatých Moravciach“, ktorý bude financovaný
Fondom sociálneho rozvoja.
Mesto sa zapojilo aj do výzvy
sprostredkovanej splnomocnen-

com Úradu vlády Slovenskej
republiky pre rómske komunity.
Projekt komunitnej sociálnej
práce, na základe ktorého budú v
meste pracovať dvaja sociálni
pracovníci za obdobie dvoch
rokov, je stále v štádiu schvaľovania. V rámci druhej uvedenej
výzvy už prebehla realizácia
projektu.
K výzve na podporu sociálnych,
kultúrnych potrieb a riešenia

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, bolo Mesto
Zl. Moravce úspešné s projektom „Technické vybavenie komunitného centra, podpora práce
komunitných sociálnych pracovníkov v meste Zlaté Moravce“.
Prostredníctvom tohto projektu
sa zabezpečilo vybavenie kancelárie komunitných sociálnych
pracovníkov prostriedkami informačnej techniky, ktoré sú základ-

nou nevyhnutnosťou pre ich
prácu v prospech sociálne odkázaných obyvateľov mesta.
Tento projekt bol realizovaný s
finančnou podporou Úradu vlády
SR. Za obsah projektu výlučne
zodpovedá Mesto Zlaté Moravce
(výška zazmluvnených dotačných
zdrojov je 2 000 € a Mesto na
projekte participuje čiastkou
312,15 €).
-red-

Ďalšia posila Mestskej polície
Na jednom zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva poslanci
podporili žiadosť o nenávratný
finančný príspevok v rámci
projektu „Chránené pracovisko –
obsluha bezpečnostného kamerového systému“.
Získaním príspevku z Európskeho sociálneho fondu sa vytvorili štyri pracovné miesta pre
zdravotne postihnutých obyvateľov mesta (celkové náklady
projektu = 65 830 €, výška
príspevku = 38 625,76 €).
V rokoch 2006 (apríl) až 2009
(marec) sa Mesto Zlaté Moravce
zúčastnilo projektu, pomocou
ktorého sa vytvorilo pracovisko,

ktoré sa stalo súčasťou Mestskej
polície. Po skončení projektu (3
roky) sa toto pracovisko zrušilo
celkom a až so zmenou vedenia a
príchodom primátora Petra
Lednára, prišlo k jeho znovuzrodeniu.
Pracovnou náplňou nových
zamestnancov MsÚ je dôslednejším
dohliadaním
pomocou
kamerového systému prispieť do
väčšej miery k dodržiavaniu
zákonov a predpisov, k čistote
mesta a tým aj k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu kriminality v
našom meste.
-lr-

 Peter Lednár, Slavomír Vrábel, Nikoleta Danáčová, Ing.
Daniela Šutková, Jozef Virág, Ing. Peter Doskoč

Primátor na návštevách
Mesto Zlaté Moravce okrem
krásnych dominánt ukrýva aj veľa
dobrých a výnimočných ľudí. Ich
výnimočnosť spočíva v zastrešovaní rôznych organizácií a
združení,
nezištnej
pomoci
ľuďom, ktorí ju potrebujú, prezentácii nášho mesta v oblasti umenia
ako je sochárstvo, maliarstvo,
alebo písanie. Spoločným a
základným
pojítkom
veľkej
skupiny dobrosrdečných ľudí je
ľudský prístup, láskavosť a stála
pripravenosť pomáhať alebo
tvoriť. Práca je náročná, ale s o to
väčšou radosťou a elánom ju
vykonávajú každodenne. Mali by
sa stať vzorom pre mladšie
generácie, pretože sami sú
dôkazom toho, že všetko sa dá
zvládnuť bez toho, aby sme sa
vzdávali. O milé a nečakané
prekvapenie obyvateľov nášho
mesta a to konkrétne Ladislava
Lukáča (Asociácia nepočujúcich
Slovenska ANEPS), Emílie Pálení-

kovej (ZO Jednota dôchodcov),
Mgr. Ľudovíta Andora (ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých), Júlie Búryovej (Slovenský
zväz zdravotne postihnutých –
rodič, dieťa, mládež a dospelí),
Anny Gubovej (Zväz diabetikov
Slovenska ZO), Anny MichalkocKudrejovej (OZ Prílepčianka),
Jozefa Šveca (Združenie kresťanských seniorov), Františka Kolompára (odbojár), Karola Martinca
(sprievodca na zájazdoch), Anny
Šoóšovej (tajomníčka ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých), Piusa Bieleho (spisovateľ),
Štefana Partla (akad. sochár,
maliar), Antona Kaisera, Jána
Kramára, Jozefa Mráza, Heleny
Solčianskej (stará sa o okolie
DOS), Anny Mášikovej (pomáha
susedom) sa postaral primátor
mesta Zlaté Moravce Ing. Peter
Lednár, CSc spolu s prednostom
Ing. Jánom Jamrichom. Navštívili
ich priamo v ich príbytkoch so

sladkým darčekom a prianím
všetkého dobrého do Nového
roku 2012. Každé dvere, na ktoré
sa zaklopalo, boli otvorené s
úprimným prekvapením a následnou obojstrannou radosťou. K
navštíveným miestam patril aj

Dom opatrovateľskej služby na
Rovňanovej ulici, kde s jeho
obyvateľmi primátor bezprostredne komunikoval, vďaka
čomu dopomohol k úsmevu na
nejednej utrápenej tvári.
-mp-

 primátor Peter Lednár u spisovateľa Piusa Bieleho
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Zoznam investičných akcií mesta realizovaných v roku 2011
1. Riešenie havarijného stavu strechy v Materskej škole
na Slnečnej ulici
2. Úprava kanalizačných poklopov na Ul. 1. mája
3. Komplexná rekonštrukcia Murgašovej ulice
4. Kompletná dezinfekcia mesta a mestských častí
5. Zmeny a doplnky č.3 k územného plánu pre prípravu
realizácie výstavby obytného komplexu „štvorlístok„ na
Ul. 1. mája
6. Obstaranie nového územného plánu Mesta Zlaté
Moravce
7. Inžiniering a projektová dokumentácia pre výstavbu
obytného komplexu „štvorlístok“ na Ul. 1. mája
8. Organizovanie petície na ďalšie zazmluvnenie zdravotníckych výkonov so VšZP v nemocnici v Zlatých Moravciach
9. Vysporiadanie a zazmluvnenie odberov vody pre
Mestskú časť Prílepy
10. Realizácia novej vodovodnej prípojky pre záhradkárov
– lokalita Remanancie – Horné vinice
11. Podanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky na
realizáciu investičnej akcie Zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko
12. Spevnenie prístupovej cesty k Tekovskej bytovke

13. Rekonštrukcia strechy, šatní a technológie na zimnom
štadióne v Zlatých Moravciach
14. Úspešné aktivity pre zachovanie jestvujúceho stavu na
križovatke pri reštaurácii Fáro na Beňadickej ceste
15. Výstavba a odovzdanie do užívania stavby Hypermarket Tesco
16. Rekonštrukcia mestského kúpaliska v Zlatých Moravciach
17. Základná škola na Robotníckej ulici – výmena podlahovej krytiny
18. Materská škola na Slnečnej ulici – výmena kotla ÚK
19. Spevnenie prístupovej komunikácie – lokalita Horný
majer
20. Župný dom – úprava priestorov vnútorného dvora
21. Mojmírova ul. – osadenie zábradlia pri ZŠ
22. Bezbariérová úprava priechodov pre chodcov v rámci
mesta
23. Oprava a údržba MK a chodníkov v meste
24. Výmena a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia na území mesta a jeho častí
25. Výmena a obnova dopravného značenia na nechránených železničných priecestiach v rámci k. ú. Zlaté Moravce

Pravá slovenská zabíjačka

Nefalšovaný Trojkráľový punč

Na námestí A. Hlinku sa v druhú
februárovú sobotu konala pravá
slovenská zabíjačka, slávnostne
otvorená preseknutím vyveseného
prasaťa primátorom mesta Zlaté
Moravce Petrom Lednárom.
Domáce zabíjačky, príznačné
takmer pre celé územie Slovenska,
boli ešte nedávno tradičnou udalosťou stretávania sa blízkych ľudí.
Veľakrát boli dobrou príležitosťou na
upevnenie nielen príbuzenských, ale
aj susedských a priateľských vzťahov.
V takomto symbolickom duchu, s
výbornou náladou všetkých účastníkov, účinkujúcich a usporiadateľov,
v skvele vytvorenej atmosfére, sa
podávali rôzne typické zabíjačkové
špeciality slovenskej kuchyne
pripravené „Penziónom u Adama“.
Majiteľ Adam Cencora a jeho hlavný
mäsiar Ivan Seneši - človek, ktorý na
prípravu jedál po celý čas zodpo-

vedne dozeral, zhodnotili túto akciu
za veľmi úspešnú a zároveň ďakujú
všetkým „koštujúcim“ za úprimný
prejav spokojnosti a vďačnosti. O
tom, že všetkým na námestí chutilo,
svedčí aj počet vydaných porcií – cez
1200 a množstvo skonzumovaných
jedál pripravených z troch ošípaných - 35 kg žobráckej kaše, bravčového perkeltu z 10 kg mäsa, 65 kg
klobások, 60 kg jaterníc, 70 kg diviačieho gulášu, obrovské množstvo
oškvariek, tlačeniek, kapustnice atď.
Primátor v úvode vyslovil myšlienku a zároveň prianie, ktoré hovorí
snáď za všetkých, ktorí sa v sobotu,
14. januára 2012 na zlatomoravecké
námestie prišli pozrieť, zaspomínať
si, zabaviť sa a zaspievať na ľudovú
nôtu: „Bol by som rád, keby sme sa tu
takto stretávali i naďalej v plnom
zdraví a sile každý ďalší rok.“
Ľ. Rosinská

 Slávnostný akt zahájenia zabíjačky

Príjemné prekvapenie čakalo na
ľudí v Zlatých Moravciach, ktorí sa v
piatok zúčastnili na svätej omši pri
príležitosti pripomenutia si Zjavenia
Pána. Primátor mesta Ing. Peter
Lednár, CSc. všetkých občanov
mesta pozýval na pravý Primátorský trojkráľový punč, ktorý sa
podával pred vstupom do kostola.
„Ide o prvý ročník tohto podujatia
a nazdávam sa, že z toho môže
vzniknúť celkom pekná tradícia“ povedal nám Peter Kereš z
Mestského kultúrneho strediska v
Zlatých Moravciach. Spoločne so
svojimi kolegami vdýchol podujatiu
skutočne historickú atmosféru,
keďže
prichádzajúcim
punč
ponúkali v dobových odevoch, ktoré
si zapožičali z Divadla Andreja
Bagara v Nitre. Bolo však ťažké
určiť, ktorý z nich je Baltazár,
Gašpar, či Melichar.
Dozvedeli sme sa, že punč bol
vyrobený podľa originálnej recep-

 Traja králi

túry so všetkými ingredienciami,
ktoré do neho patria.
„Jeho výroba sa začína tým, že
spolu s cukrom sa zvarí voda. Na liter
nápoja sa pridá asi šesť decilitrov
červeného vína, potom kúsky citróna,
pomaranču, jablka, kvapka broskyňového likéru, klinčeky a škorica. Ovocie
by sa malo variť pri teplote
maximálne osemdesiat stupňov
Celzia, lebo nám sa ho spočiatku
trochu podarilo rozvariť“ - povedal s
úsmevom Peter Kereš. Punč podávali
s ovocím, ktoré sa v nápoji vlastne
takto vymacerovalo. Pre obyvateľov
pripravili sto litrov skutočne
chutného a na široko rozvoniavajúceho primátorského punču.
Gašpar, Melichar a Baltazár boli
traja mudrci (králi), ktorí na základe
jasne svietiacej hviezdy priniesli do
Betlehema dary pre práve narodeného spasiteľa Ježiša Krista,
budúceho židovského kráľa.
-osk-
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Miestne dane a poplatky od 1. januára 2012
Mestským
zastupiteľstvom
mesta Zlaté Moravce boli dňa
15.12.2011
schválené
nové
všeobecne záväzné nariadenia
mesta Zlaté Moravce o miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území
mesta Zlaté Moravce ( VZNm č.
11/2011 ) a o miestnych daniach
na území mesta Zlaté Moravce (
VZNm č. 10/2011 ), ktoré
nadobudli účinnosť dňa 1. januára
2012.
Daň za psa:
- pes chovaný v rodinných
domoch
6,00 € / rok
- pes chovaný v domácnostiach,
ktoré sú v bytových domoch 35,00 € / rok
Za každého ďalšieho psa u toho
istého daňovníka sa daň progresívne navýši o 20 %
- pes chovaný v chovnom priestore, ktorý vlastní právnická
osoba - 25,00 € / rok alebo
podnikateľ
Daň za ubytovanie - 0,35 € /
osoba / noc
Daň za predajné automaty 50,00 € / kus / rok
Daň za nevýherné automaty:
- mechanické
150,00 € / kus
/ rok
- elektronické
185,00 € / kus
/ rok
Miestny
poplatok
za
komunálny odpad:
Fyzická osoba: 16,00 € / rok
Právnické osoba alebo podnikateľ – množstvový zber
Sadzba
poplatku
za
množstvový zber:
nádoba 110 lit. / 0,0155 € / l lit.
= 1,705 € / 1 vývoz/1 ks
nádoba 1100 lit./ 0,0081 € /1
lit. = 8,91 € / 1 vývoz/1 ks
Zníženie poplatku ( čl. 8
VZNm č. 11/2011 )
1) Mesto poskytne zníženie
miestneho poplatku:
a) občanom – jednotlivcom v
hmotnej núdzi vo výške 50
% z ročnej sadzby poplatku,
táto skutočnosť sa dokladuje
potvrdením z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny do
31. 1. bežného kalendárneho
roka
b) študentom stredných škôl a
vysokých škôl študujúcim v
SR mimo územia Zlatých
Moraviec vo výške 50 % z
ročnej sadzby poplatku. Táto
skutočnosť sa dokladuje

c)

d)

e)

2)

3)

potvrdením o návšteve školy a
o ubytovaní, resp. o prechodnom pobyte v mieste štúdia do
31.01. bežného kalendárneho
roka. V prípade, že študent
navštevuje 1. ročník od
septembra kalendárneho roka
a do septembra sa zdržiaval na
trvalom pobyte, sa táto úľava
neposkytne.
občanom starším ako 70
rokov vo výške 30 % z
ročnej sadzby poplatku ( vek
dovŕšený k 01.01. daného
kalendárneho roka ) bez
dokladovania danej skutočnosti.
občanovi
za
obdobie
prechodného pobytu v inom
meste pri ponechaní si
trvalého pobytu v meste Zlaté
Moravce na základe potvrdenia obecného (mestského)
úradu o prechodnom pobyte v
inej obci (meste) a úhrade
poplatku
za
komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady v mieste prechodného
pobytu vo výške 50 % z
ročnej sadzby poplatku.
Danú skutočnosť je potrebné
dokladovať do 30.06. bežného
kalendárneho roka.
držiteľom Preukazu občana
s
ťažkým
zdravotným
postihnutím vo výške 30 %
z ročnej sadzby poplatku,
ktorých mesačný príjem
dvojice nepresiahne 600 € a
jednotlivca 305 €. Táto
skutočnosť sa dokladuje
fotokópiou Preukazu ŤZP a
dokladovaním príjmu dvojice,
alebo jednotlivca do 31.01.
bežného kalendárneho roka.
Poplatníci si môžu uplatniť
nárok na zníženie poplatku na
základe žiadosti alebo v
hlásení o vzniku poplatkovej
povinnosti doložením dokladov preukazujúcich dôvody na
poskytnutie úľavy najneskôr
do 31. januára bežného kalendárneho roka ( okrem zníženia podľa písm. d), pričom
doklady je nutné predkladať
každoročne. Tieto doklady nie
je možné nahradiť čestným
prehlásením. Poplatník môže
požadovať v príslušnom
kalendárnom roku len jeden
typ úľavy.
Ak si v zdaňovacom období
poplatník neuplatní nárok na

zníženie poplatku v súlade s čl.
8 ods. 1. podaním žiadosti a
doložením príslušných dokladov, nárok na zníženie
poplatku na toto zdaňovacie
obdobie zaniká.
Odpustenie poplatku (čl. 9
VZNm č. 11/2011)
1) Mesto
poplatok
odpustí
občanovi za obdobie:
a) dlhodobého pobytu v zahraničí (viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov) na základe
potvrdenia od zamestnávateľa
alebo školy na dobu uvedenú
v potvrdení o dĺžke zamestnania, resp. štúdia, pracovného
povolenia alebo potvrdenia o
pobyte na území iného štátu.
Poplatník doloží s dokladom aj
jeho preklad do slovenského
jazyka. Osobám pracujúcim v
zahraničí, ako napr. au-pair,
potvrdenie vystavené fyzickou
osobou, ktorá ich zamestnáva,
neslúži ako hodnoverný
doklad
pre
odpustenie
poplatku.
b) počas ktorého neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený
užívať viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní na základe
potvrdenie od príslušnej obce,
v ktorej sa zdržiava spolu s
potvrdením
o
zaplatení
poplatku,
potvrdenia
o

dlhodobom pobyte v ústavoch
zdravotníckej alebo sociálnej
starostlivosti.
c) vojenskej základnej služby , na
základe potvrdenia územnej
vojenskej správy.
d) užívania nehnuteľnosti, ktorej
je vlastníkom na území inej
obce, pri ponechaní si trvalého
pobytu v meste Zlaté Moravce,
po predložení dokladu o jej
vlastníctve a o úhrade
poplatku
za
komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady v danej obci.
e) výkonu trestu odňatia slobody
dlhšej ako 6 mesiacov, táto
skutočnosť sa dokladuje
potvrdením z nápravnovýchovného ústavu.
2) Poskytnutie oslobodenia si
poplatník
uplatňuje
na
základe písomnej žiadosti
alebo ohlásenia o vzniku
poplatkovej povinnosti s
doloženými hodnovernými
dokladmi v príslušnom kalendárnom roku.
3) Zníženie poplatku a odpustenie poplatku nemožno poskytnúť
poplatníkovi,
ktorý
neuhradil miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za predchádzajúce kalendárne roky.
-red-

Združenia a organizácie
pôsobiace v oblasti
kultúry a športu pozor!
Mesto Zlaté Moravce oznamuje predĺženie termínu predkladania žiadostí o dotácie podľa VZN č. 12/ 2012 do 29.
februára 2012. Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje
podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre
oblasť kultúry, športu a voľno časových aktivít z rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce.
Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám (s
výnimkou ktorých je zakladateľom) a fyzickým osobám
(podnikateľom), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
mesta a ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na jeho území
alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Zlaté Moravce.
Bližšie podmienky a informácie poskytnutia dotácie s tlačivom
na
vyplnenie
žiadosti:
www.zlatemoravce.eu/userfiles/document/vzn_12.pdf
Dotácie budú schvaľované Mestským zastupiteľstvom dňa
26. apríla 2012.
-lr-
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D a ň z ne h n u te ľn o s t í n a r o k 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté
Moravce č. 9/2011 o dani z nehnuteľností.
Toto VZN upravuje podmienky určovania,
vyrubovania, platenia a vyberania dane z
nehnuteľností, ako aj podmienky zníženia a
oslobodenia od platenia dane z nehnuteľností
na území mesta Zlaté Moravce.
VZN č. 9/2011 o dani z nehnuteľností
nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012.
DAŇ Z POZEMKOV
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady
KÚ Zlaté Moravce vo výške0,37 % zo základu
dane
KÚ Prílepy
0,37 % zo základu dane
KÚ Hoňovce
0,37 % zo základu dane
b) trvalé trávne porasty
KÚ Zlaté Moravce vo výške 0,53 % zo základu
dane
KÚ Prílepy
0,53 % zo základu dane
KÚ Hoňovce
0,53 % zo základu dane
c) záhrady
0,35 % zo základu dane
d) lesné pozemky
0,26 % zo základu dane
f) zastavané plochy a nádvoria0,35 % zo
základu dane
g) stavebné pozemky 0,34 % zo základu dane
h) ostatné pozemky 0,35 % zo základu dane
DAŇ ZO STAVIEB
a/ 0,139 € za stavby na bývanie a drobné
stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b/ 0,139 € za stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na sklado-

vanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu
c/ 0,453 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
d/ 0,592 € za samostatne stojace garáže a
samostatné stavby hromadných garáží a
stavby určené alebo používané na tieto
účely, postavené mimo bytových domov
e/ 1,219 € za priemyselné stavby, stavby
slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátanie stavieb na
vlastnú administratívu
f/ 1,916 € za stavby na ostatné podnikanie a
na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
g/ 0,592 € za ostatné stavby neuvedené v
písmenách a/ až f/
Správca dane určuje pri viacpodlažných
stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie - 0,09 € za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
a) 0,139 € za byty
b) 0,592 € za nebytové priestory
Oslobodenie od dane a jej zníženie:
(1)
Správca dane poskytuje oslobodenie
od dane z pozemkov takto:
 pozemky verejne prístupných parkov,
priestorov a športovísk.
(2)
Správca dane poskytuje zníženie
dane z pozemkov takto:

 50 % z daňovej povinnosti na pozemky,
ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej
núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na
ich osobnú potrebu
(3)
Správca dane poskytuje zníženie
dane zo stavieb a dane z bytov takto:
 50% z daňovej povinnosti na stavby na
bývanie a na byty vo vlastníctve občanov v
hmotnej núdzi, ako aj prevažne alebo
úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na
ich trvalé bývanie.
Doklady preukazujúce dôvody pre zníženie
dane predloží daňovník v termíne na podanie
daňového priznania do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
PLATENIE DANÍ
– fyzické osoby
a/ ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe
nepresiahne 17 € je splatná naraz do 31. mája
b/ v ostatných prípadoch nad 17 € je splatná
v dvoch rovnakých splátkach
1. splátka do 31. mája
2. splátka do 30. septembra
-právnické osoby
a/ ak ročná daň vyrubená právnickej osobe
nepresiahne 170 €, je splatná naraz do 31.
mája
b/ v ostatných prípadoch nad 170 € je
splatná v troch rovnakých splátkach:
1. splátka do 31. mája
2. splátka do 31. júla
3. splátka do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia
Úplné
znenie
VZN
č.9/2011
http://www.zlatemoravce.eu/menu/rok2011

Prenájom voľných nebytových priestorov
Záhradnícke služby mesta,
m. p. Zlaté Moravce, ako
nájomca priestorov určených
na prenájom, 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
právnych predpisov a Zásady
hospodárenia s majetkom
mesta poskytne do priameho
prenájmu nebytový priestor
v budove SOV, na poschodí
Duklianskej ul. č. 2/A, Zlaté
Moravce: 84,84 m² - kancelárske priestory,
nebytové priestory v
budove SOV, na poschodí
Duklianskej ul. č. 2/B, Zlaté
Moravce 54 m² - kancelárske

priestory, 35 m² - kancelárske
priestory, 35 m² - kancelárske
priestory, nebytové priestory
v Dome služieb na poschodí
Sládkovičovej ul. č. 1, Zlaté
Moravce: 65,5 m² - obchodné
priestory /kancelárie a sklad/.
Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov
určená v súlade so zákonom
č.116/1990 Zb. o nájme a
prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších
predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta
platnými od 01.01.2005, 34,€/m² ročne - priestory
využívané ako kancelária a
17,- €/m² ročne - priestory
využívané ako sklad.

Predpokladaná
doba
prenájmu: Doba určitá.
Ostatné
podmienky
prenájmu: V cene prenájmu
nie je zahrnutá spotreba
elektrickej energie, vykurovanie, vodné + stočné a odvoz
odpadu.
Podmienky predloženia
cenovej ponuky:
Záhradnícke služby mesta,
m. p. Zlaté Moravce, ako
nájomca, stanovuje lehotu na
doručenie návrhov nájomných
zmlúv rešpektujúcich uvedené
podmienky pre záujemcov o
prenájom uvedeného majetku
Mesta Zlaté Moravce do 7. 2.
2012, najneskôr do 15.00 h a
to do kancelárie Záhradníckych služieb mesta, m. p.
Zlaté Moravce, Sládkovičova

ul. č. 1, 953 01 Zlaté
Moravce, na poschodí v
Dome služieb.
Návrhy
podnájomných
zmlúv obsahujúce najmä
konkrétny účel prenájmu a
konkrétnu výšku nájomného je
potrebné doručiť v určenom
termíne v písomnej forme v
zalepenej obálke označenej
heslom
„Prenájom
ZsM/2012 – Neotvárať!“ na
Záhradnícke služby mesta, m.
p. Zlaté Moravce, Sládkovičova
ul. č. 1 , 953 01 Zlaté Moravce
(rozhodujúci je čas prijatia
obálky do dňa 3. 2. 2012 do
15.00 h) Informácie na tel. č.
037/6421145 u p. Balážovej.
Marian Tomajko
riaditeľ ZsM
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MESTO ZLATÉ MORAVCE a
RIADITEĽSTVÁ ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL oznamujú, že ZÁPIS DO I.
ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK
2012/2013 sa uskutoční 7. - 9.
februára 2012 v čase od 9.00
do 16.00 h
Slávnostné zápisy na jednotlivých školách:
ZŠ - Mojmírova ul. - 7. februára
o 14.00 h
ZŠ - Pribinova ul. - 8. februára
o 14.00 h v novej budove
ZŠ - Robotnícka ul. - 7. februára
o 15.00 h
Pri zápise zákonný zástupca
predloží občiansky preukaz a
rodný list dieťaťa. Zákonný
zástupca je povinný predložiť pri
zápise tieto osobné údaje:
- meno a priezvisko dieťaťa,
dátum narodenia, rodné číslo,
miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko

- svoje meno a priezvisko,
adresu zamestnávateľa, trvalé
bydlisko
Základná škola organizuje
zápis detí za účasti zákonného
zástupcu a dieťaťa. Žiak plní
povinnú školskú dochádzku v
základnej škole v školskom
obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko, ak sa zákonný zástupca
nerozhodne inak. Zákonný
zástupca môže zapísať dieťa
iba na jednu školu.
V súlade so zákonom č.
245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov, je zákonný zástupca
dieťaťa povinný prihlásiť na
zápis dieťa, ktoré do 31. augusta
2012 dovŕši šiesty rok veku, ako
aj dieťa, ktorému bol odložený
začiatok školskej dochádzky o
jeden rok pri zápise v roku 2011

Gymnázium J. Kráľa v Zlatých Moravciach, Ul. SNP 3 ponúka na
prenájom priestory nachádzajúce sa na streche budovy školy s
výmerou 1 m², vhodné pre inštalovanie antén s dobou nájmu na 1
rok. Cena nájmu – minimálne 83 €/m² ročne. V prípade záujmu,
cenové ponuky zasielajte na adresu GJK, Ul. SNP 3, 95301 Zlaté
Moravce, do 8. 2. do 15.00 h v označenej obálke - „Nájom“. Bližšie info:
037/ 642 30 15, RNDr. Marián Bátora, riaditeľ školy
1/006/2012/PČ, 1/006/2012-23/SZ

najneskôr do 15.2.2012.
Odporúčanie, ak chce rodič
dochádzku dieťaťa odložiť:
- zákonný zástupca pri zápise
písomne požiada riaditeľa školy
o odklad
- dôvodom odkladu môže byť
psychická nezrelosť, zdravotný
stav dieťaťa alebo dlhodobý
pobyt v cudzine
- žiadosť doloží odporučením
všeobecného lekára pre deti a
dorast a odporučením zariadenia
výchovného poradenstva a
prevencie
Odporúčanie, ak chce rodič

zapísať dieťa, ktoré do
31.08.2012 nedovŕši 6 rokov:
- zákonný zástupca má právo
požiadať o výnimočné prijatie
dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty
rok veku
- zákonný zástupca k žiadosti
predloží súhlasné vyjadrenie
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné
vyjadrenie všeobecného lekára
pre deti a dorast
O prijatí dieťaťa na základné
vzdelávanie rozhodne riaditeľ
školy do 31. mája 2012.
-red-

Zápis detí do materských škôl na školský rok 2012 / 2013 v
Zlatých Moravciach sa bude konať od 15. februára do 15. marca
2012.
Bližšie informácie sa dozviete u riaditeliek v jednotlivých materských školách: MŠ Slnečná, MŠ Parková - mestská časť Prílepy, MŠ
Štúrova, MŠ Žitavské nábrežie, MŠ Kalinčiakova

Deň otvorených dverí na Obchodnej
Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. SNP 5, Zlaté Moravce,
ponúka odborné vzdelanie vo sfére ekonomiky, marketingu, obchodu
a služieb. Škola Vás pozýva na Deň otvorených dverí dňa 16. februára
2012 od 8.30 h do 16.00 h.

20/108/2011/PČ,20/078/2011/SZ
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Bývanie, ktoré vyčarí ÚSMEV
Mestu Zlaté Moravce pribudlo
sociálne zariadenie, ktoré poskytuje svojim klientom sociálne
služby nielen v bežnom štandardnom režime.
Nezisková organizácia Úsmev
DSS založila sociálne zariadenie –
Dom seniorov Úsmev.
Prvotná myšlienka jeho zrodu
vznikla dva a pol roka dozadu,
kedy dlhodobo nevyužívaný
objekt, v minulosti slúžiaci ako
internát, začal chátrať. Od samého

začiatku bolo jasné, že tento
investičný projekt bude veľmi
náročný. Z tohto dôvodu bola
vítaná možnosť zapojiť sa do
operačného programu pre regionálny rozvoj a dnes, po kompletnej rekonštrukcii, ústretovosti
všetkých zúčastnených strán a
investovaní
1,5 milióna EUR, Dom Úsmev
stojí a slúži svojmu účelu.
Jeho kapacita predstavuje 57
lôžok a z toho 35 je určených pre

zdravotne postihnutých. Plánovaný konečný stav personálu je 25
ľudí, čiže sa vytvorilo 25 pracovných kvalifikovaných miest.
Klienti
majú
zabezpečenú
celoročnú starostlivosť, ktorá
ponúka možnosť nadštandardných služieb. V ponuke budú
služby, ktoré nie sú bežné v
podobných zariadeniach. V zariadení je kompletná zdravotná
ambulancia, v ktorej je zabezpečená zdravotná starostlivosť,

vodoliečba, vírivka, poskytovanie
masérskych a kozmetických
služieb. Pre klientov sú všetky
podmienky vytvorené tak, aby sa
po zverení do láskavej a kvalitnej
opatery pracovného kolektívu
Domu Úsmev cítili čo najlepšie,
najdôstojnejšie a hlavne mali pocit
úcty a teplého domova.
Bližšie
informácie:
www.usmevdss.sk, tel.č.: 037/ 64
223 08, 0917 150 633
-lr-

 Gabriela Pavlíková, Vladimír Raček, Jozef Pavol, Iveta Parkániová

 Dom seniorov "Úsmev"

JEDNOTA SD NITRA ZO ZLATÉ MORAVCE BILANCUJE
V roku 2011 boli pre členov
Jednoty v Zlatých Moravciach
uskutočnené pekné akcie, ktoré
zožali veľký úspech, hodnotiac
podľa dopytu po nich a spokojnosti účastníkov zájazdov. Naša
členská základňa je jednou z
najväčších, o čom svedčí aj počet
2360 členov.
Spoločne sme zrealizovali
brigádu na úpravu okolia
Discontu Jednota. Natreli sme
zábradlie rampy a vyčistili sme
celé okolie, z čoho mali všetci
okoloidúci určite dobrý pocit.
Poskytli sme sponzorské ZUŠ v
hodnote 60,00 eur. Informovali
sme o činnosti členskej základne
publikovaním 6 článkov v Tekovských novinách a v Slovenskej
bráne. Informácie o činnosti a
pripravovaných podujatiach si
môžu členovia prečítať na stále
aktualizovaných
nástenkách.
Nezabúdame ani na jubilantov,
ktorých sme navštívili.
Uskutočnili sme zájazdy do
Schönbrunnu - kráľovský zámok v

susednom Rakúsku, na kúpalisko
Vadas v Štúrove spojenú s prehliadkou Ostrihomskej Baziliky v
Maďarsku, navštívili sme zábavný
park „Familienpark“ pri Neziderskom jazere v Rakúsku, kde sa
pobavili ako mladí, tak i starší
účastníci. Veľkému záujmu sa tešil
10-dňový zájazd do Prímorského
strediska Bibione v Taliansku,
spojeného s návštevou slnečného
ostrova Grado a s cestou výletnou
loďou na ostrov Barbana, kde sa
zjavila Panna Mária. Dožinkové
tradície videli účastníci zájazdu v
Schloßhofe v Rakúsku a tiež
prehliadku zámku a ZOO. Pred
Vianocami sme navštívili vo
Viedni vianočné trhy so 150
stánkami s prekrásnou vianočnou
výzdobou, videli sme Stephansdom, Hofburg, Parlament, hradné
divadlo, Park Márie Terézie.
Vianočné trhy si prezreli členovia
Jednoty aj v zámku Schönbrunn.
Tu mali možnosť obdivovať
obrovský zámocký komplex,
navštíviť historické skleníky s

tropickým pralesom a púštny dom
a najstaršie ZOO v Európe.
Pri organizovaní podujatí sa
berie ohľad na záujmy či už skôr
narodených, ako i mladšej generácie, aby si každý prišiel na svoje.
Mladšia generácia nás reprezentuje svojim tancom a umeleckým
vystupovaním aj na našich
mestských podujatiach.

 členovia Jednoty na výlete

Je krásne vedieť, že medzi nami
žijú ľudia, ktorí nešetria svoj
voľný čas a snažia sa pre svoje
okolie niečo pekné a pozoruhodné
pripraviť, keď sa vedia navzájom
obdarovať hlavne v čase sviatkov,
tešiť sa spolu a podať pomocnú
ruku vždy tam, kde ju potrebujú.
E. Mihalková
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Gaudeamus Igitur...
Stužková slávnosť znamená v
živote
každého
študenta
významný okamih, okamih, keď
mu pripnutou zelenou stužkou
dávajú najavo, že dospel. November je mesiac, kedy sa aj na našej
škole, Obchodnej akadémii v
Zlatých Moravciach, uskutočnili
stužkové slávnosti.
Všetci sme pred nimi mali
najrôznejšie pocity a myšlienky.
Ani sme neverili, že po štyroch
rokoch nastal ten čas, keď to
konečne prišlo. Program sme mali
vopred pripravený, aj keď
veľakrát pomohla práve improvizácia. Veľkou oporou celého

Deň otvorených
dverí na SOŠ polytechnickej
Riaditeľ SOŠ polytechnickej v
Zlatých Moravciach, Ing. Ján
Solčiansky, pozýva všetkých
žiakov
deviatych
ročníkov
základných škôl na Deň otvore-

večera boli naši triedni profesori,
ktorí s nami prebrali každý detail,
aby sme my a aj naši rodičia mali
na tento večer tie najkrajšie
spomienky. Všetko dopadlo super,
o čom svedčili obrovské ovácie
publika. Nakoniec aj naša nervozita opadla po prvých tanečných
krokoch a bavili sme sa až do rána.
Naše stužkové zostanú pre nás
aj našich rodičov neopakovateľným životným zážitkom.
Všetky tri stužkové slávnosti sa
vydarili a každá z nich bola
svojská, pekná a jedinečná.
Želám svojim spolužiakom a aj
ostatným štvrtákom, aby im elán

vydržal a aby sa im tak isto
vydarili aj maturity, pri ktorých
im prajem veľa úspechov.

ných dverí, ktorý sa bude
konať dňa 2. februára 2012 od
9 – 15 hod. Môžete sa tešiť na
prezentáciu
študijných
a
učebných odborov, zaujímavé
poznatky našich žiakov z
dvojtýždňovej stáže v Belgicku a
týždňovej stáže v Nemecku.
Ukážeme Vám jednotlivé učebné

priestory školy a odborného
výcviku, učebne výpočtovej
techniky, ktoré sú doplnené o
nové počítače. V telocvični si
môžete pozrieť ukážky „florbalu“,
„badmintonu“ a iných známych
loptových hier. Ukážeme Vám aj
samostatnú
stolnotenisovú
miestnosť a dievčatá určite

 Maturanti Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach
Dominika Hanzlíková IV.B
Obchodná akadémia
zaujme pohybová miestnosť s
fitloptami a gymnastickými
pásmi. Ak si to nestihnete pozrieť
počas dňa otvorených dverí, radi
Vás privítame v sprievode
rodičov kedykoľvek aj počas
vyučovania. Na vašu účasť sa teší
vedenie a kolektív SOŠ polytechnickej.

Stáže žiakov SOŠ polytechnickej zo Zlatých Moraviec v
„Európskych školách“ v Nemecku a v Belgicku

Stáž žiakov v Belgicku
V rámci projektu Leonardo da
Vinci od 20.11. - 3.12.2011 absolvovalo 12 žiakov zo študijného
odboru Technické lýceum a
učňovského odboru Autoopravár
dvojtýždňové zahraničné praktikum na partnerskej škole v
Zeebruge v Belgicku. Žiaci
navzájom prezentovali v anglickom jazyku rôzne odborné, ale aj
populárne témy, napr. záujmy vo
voľnom čase. Zúčastnili sa vyučovania v učebniach, kde pracovali a

riešili problémy z odborných
predmetov, hlavne z elektroniky.
Našim žiakom sa páčili športové
aktivity, napr. zápasy, kde mottom
bolo "zápasiť, ale neublížiť". V
meste Bruggy (Benátky severu) a
v Bruseli na nich zapôsobila
vianočná atmosféra. Ohromila ich
aj prehliadka priestorov vojenskej
námornej flotily v prístave v
Zeebrugge, kde si žiaci prezreli aj
rôzne vojenské torpéda.

Stáž žiakov v Nemecku
V dňoch 28.11.- 4.12.2011 sa
zúčastnili desiati žiaci z odboru
Autoopravár a Prevádzka a
technika dopravy pracovnej stáže
na partnerskej škole BBS Rotenburg v Nemecku. Žiaci absolvovali prednášky z automobilovej
problematiky so zameraním na
CAN BUS vodiče vo vozidle,
meranie výkonu motora na
motorovej brzde, hybridný pohon
automobilov na vozidle Toyota
Prius. Navštívili závod na úpravu
a prestavbu motorových vozidiel,

mestá Rotenburg, Hamburg a
Hannover. Od nemeckých kolegov
dostali učebnicu a pracovné
zošity, ktoré budú využívať na
odbornom predmete. Čo najviac
utkvelo v pamäti žiaka IV.R triedy
Lukáša Lukáča? " Absolútne som
spokojný s prehliadkou futbalového štadióna HSW Hamburg,
páčili sa mi vianočné trhy v
Hannoveri
a
neuveriteľný
aquapark v Rotenburgu".
Pripravil: Ing.Vaškovičová
SOŠ polytechnická ZM
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Odovzdávanie Janského a Kňazovického plakiet
V mesiaci december sa uskutočnilo v obradnej sále MsKS odovzdávanie Janského (bronzová,
strieborná, zlatá, diamantová) a
Kňazovického plakiet.
Sú to ocenenia, ktoré sa odovzdávajú dobrovoľným darcom krvi
bez nároku na príspevok. Mesto
Zlaté Moravce a okolité dediny sa
môžu právom popýšiť hojným
počtom darcov, za čo im patrí naše
veľké ďakujem. Celá akcia bola
zastrešená organizáciou Červeného kríža, ktorá tu mala viacero
svojich zástupcov. Úvod aj
samotné príhovory boli naozaj
zaujímavé. Veď v konečnom
dôsledku tak, ako život sám. Práve
o jeho záchranu povestnými
kvapkami krvi ide. Primátor
mesta Peter Lednár vo svojom
príhovore uviedol krásnu myšlienku v znení - „Šťastie človeka
nespočíva v jeho sláve, ale v tom,
koľko ľudí urobil šťastnými“. A
preto veríme, že sa darcom krvi
vďaka svojmu humánnemu činu,
podarilo veľa ľudí urobiť
šťastných.
K
prevzatiu
bronzovej
Janského plakety boli pozvaní:
Baťo Ľuboš – Obyce, Benčatová
Dana – Zl. Moravce, Bošanský
Vladimír – Beladice, Bošiak Matúš
– Jedľové Kostoľany, Bošiak
Štefan – Jedľové Kostoľany,

Bucheňová Zuzana – Zl. Moravce,
Dubaj Radoslav – Ladice, Flajs
Adam – Zl. Moravce, Godál Mário
– Slepčany, Haspra Peter – Topoľčianky, Herda Pavol – Žitavany,
Hošek Michal – Beladice, Lehnertová Jana – Beladice, Lénart Igor –
Zl. Moravce, Lipčeyová Anna –
Zlaté Moravce, Marták Ľudovít –
Zl. Moravce, Martinec Vladimír –
Žitavany, Ondriášová Mária –
Tesárske Mlyňany, Pupák Milan –
Zl. Moravce, Rajnoha Miroslav –
Čierne Kľačany, Rajtár Vladimír –
Tesárske Mlyňany, Sabo Adrián –
Malé Vozokany, Sarková Oľga –
Čaradice, Sasák Viktor – Beladice,
Szegényová Renáta – Kostoľany
pod Tríbečom, Tížňovský Jozef –
Lovce, Tonka Pavol, Ing. – Zl.
Moravce, Valkovič Peter – Zl.
Moravce, Varga Milan – Zl.
Moravce, Zaťková Eva – Zlatno.
K
prevzatiu
striebornej
Janského plakety boli pozvaní:
Gábriš Marián – Topoľčianky,
Gracz Ján, Ing. – Zl. Moravce,
Haspra Pavol – Hosťovce, Horvátová Slávka – Zl. Moravce-Prílepy,
Chrenová Helena – Žitavany,
Kaštílová Lenka – Zl. Moravce,
Kordoš Branislav – Zl. Moravce,
Kuťka Roman – Zl. Moravce,
Obročník Ľubomír, Ing. – Zl.
Moravce, Pavková Dana – Skýcov,
Rajtár Vladimír – Tesárske

Mlyňany, Sakáč Peter – Hosťovce,
Solár René – Čierne Kľačany,
Staňo Pavel – Sľažany, šabík Juraj
– Červený Hrádok, Valašík
Mikuláš – Zlaté Moravce.
K prevzatiu zlatej Janského
plakety boli pozvaní:
Budáčová Beáta – Zl. Moravce,
Ďuriš Štefan – Zl. Moravce,
Havetta Jozef – Čierne Kľačany,
Herda Ľubomír – Žitavany,
Hitková Katarína – Tesárske
Mlyňany, Hlubinová Zuzana, Ing. –
Zl. Moravce, Chren Klement,
RNDr. – Zl. Moravce, Ivan Vladimír
– Čaradice, Jankovič Peter –
Sľažany, Kaplán Michal – Červený

Občianske združenie Život a
zdravie v spolupráci s Denným
centrom Zlaté Moravce Vás
pozýva na pokračovanie 8. ročníka
cyklu prednášok Klubu zdravia
Zlaté Moravce. V príjemnej
atmosfére,
pri
zaujímavých

témach a v spoločnosti ľudí si
môžete aktívne odpočinúť a
nabrať silu i motiváciu pre zdravší
a šťastnejší život. Naučíte sa
pripravovať nové, zdravé a chutné
jedlá, ktoré môžete i ochutnať.
1. 2. 2012 - Najdokonalejšia

chemická továreň (Pečeň a naše
trávenie)
Andrea Turzová
(lektorka Klub zdravia Púchov)
15. 2. 2012 - Deväť dní v kóme
(skutočný príbeh - video)
Miesto: Denné centrum (klub
dôchodcov) Zlaté Moravce,

Hrádok, Koprda Eduard –
Slepčany, Kováč Karol – Machulince, Kováč Roman – Topoľčianky, Laktiš Pavel – Topoľčianky,
Levický Vladimír – Tesárske
Mlyňany, Novácky Stanislav –
Velčice, Valkovič Jaroslav – Zlaté
Moravce.
K prevzatiu diamantovej
Janského plakety bol pozvaní:
Katula Jozef – Neverice.
K prevzatiu Kňazovického
plakety boli pozvaní:
Mravík Igor – Zl. Moravce,
Petrovič Miloslav – Zl. Moravce.
-mp-

 Slávnostný ceremoniál z odovzdávania Janského plakiet
Mojmírova 6
Čas: 17.00 hod.
Kontakt: Jaromír Novota; tel.:
0915 276 958; j.novota@slovanet.sk http://www.zivotazdravie.sk/klub-zdravia-zlatemoravce/

Vítanie detí a úcta k jubilantom
Mesiac december patril
privítaniu detí do života a
zápisu do pamätnej
knihy, v ktorej zvečnili
svoje podpisy aj jubilanti
v krásnom, úctivom veku.
Tento obrad sa koná raz
štvrťročne. Všetci si
odniesli okrem príjemných pocitov kvety,
darčeky
a
finančný
príspevok.
Pozvanie
prijali rodičia s deťmi a
k slávnostnému privíta-

niu pristúpili menovite:
Sebastián Kotlár, Samuel
Frajka, Denis Stolár,
Viktória Krpalová, Adrián
Šútor, Ivan Chlup, Miriam
Petrovičová, Eva Molnárová, Richard Kotlár,
Mária Križová, Vivien
Jakubovičová,
Matúš
Baláž, Eduardo Rafael,
Adela
Parkányiová,
Richard Uhrin, Soňa Holá
a
Nathaniel
Mužík.
Príjemnú atmosféru a

zároveň dôležitosť tohto
aktu
podčiarkovala
príjemná hudba a úvodný
spev.
Po vítaní detí pokračoval slávnostný obrad
pre prítomných jubilantov: Michal Školník,
Magdaléna
Vanková,
Alžbeta
Slosjarová,
Katarína
Gordíková,
Marek Paukov, Helena
Rozborová,
František
Pavlov, Pavel Vaňo,

Jolana
Maureryová,
Helena Kozaiová, Marta
Ehrenbergerová, Terézia
Farkašová,
Vincencia
Moravová,
Libuša
Krkošová, Martin Loiš,
Anna Lencsesová, Emília
Šabíková, Anna Šemrová,
Irmgart Blašková.
Všetkým želáme veľa
zdravia a lásky, s ktorou
sa vždy životom kráča
jednoduchšie a istejšie.
-mp-
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Dúha o niečo krajšia
Vďaka získaným finančným
prostriedkom, ktoré zabezpečila
riaditeľka MŠ – Dúha na Žitavskom nábreží Anna Zelenková, sa
môžu v určitých častiach vymeniť
staré okná za plastové. Toto sa
uskutočnilo listom, ktorý riaditeľka napísala pod hlavičkou
Rodičovského združenia MŠ Žitavské nábrežie č. 1. Tento list bol

adresovaný na Úrad vlády SR
premiérke Prof. PhDr. Ivete
Radičovej, PhD. Táto obnova časti
budovy skvalitní výchovno –
vzdelávací proces, ako aj celkový
estetický vzhľad Materskej školy.
Bližšie informácie o činnosti našej
MŠ môžete získať na internetovej
stránke www.msduha.eu.
Tatiana Kováčová, MŠ Dúha

Kreslenie trochu inak
Veríte, že kresliť sa môže
naučiť každý a dokonca
nepotrebujete k tomu žiadny
talent? Stačia vám len tri dni,
dobrá lektorka a navždy sa
zbavíte pocitu neschopnosti
nakresliť pekný obrázok.
Dôkazom budú vaše vlastné
práce. Jediné, čo k tomu potrebujete, sú vaše ruky, mozog,
chuť skúsiť niečo nové a
vedieť ako na to. Táto zvláštna
metóda sa nazýva Kreslenie
pravou mozgovou hemisférou.
Jej autorkou je Dr. Betty
Edwardsová z Californie, ktorá
patrí k renomovaným pedagógom v oblasti umenia a kreativity. Vytvorila ju v roku 1979 a
dnes sa považuje za najefektívnejšiu vyučovaciu metódu
kreslenia. Základom tejto
učebnej techniky je rozlíšenie
rozdielov medzi funkciami
ľavej a pravej mozgovej hemisféry pomocou praktických
cvičení. Ľavá mozgová hemisféra je zameraná na analýzu,
detaily, je v nej stres, posudzuje. Je ohraničená logikou,
časom a priestorom. Pravá
hemisféra nepozná strach, sú v
nej uložené sny, city, fantázia,
tvorivosť. Jej vyjadrovacími
prostriedkami sú hudba a
spev, kreslenie a maľovanie,
meditácia. Malé deti využívajú
väčšinou pravú hemisféru, ale
pôsobením
výchovy
sa
postupne prelaďujú na ľavú.
Ideálne by bolo, keby obidve
hemisféry fungovali v rovnováhe. Na pravú tvorivú hemis-

féru sa môžeme naladiť
pomocou jednoduchých a dosť
nelogických cvičení, ako je
napr.
kreslenie
obrázku
pomocou predlohy, ktorá je
„hore nohami“. Výsledkom
tejto zábavnej činnosti je
dokonale zvládnutý portrét.
Dokáže to naozaj každý. Tento
kurz je kľúčom k uvoľneniu a
využitiu nám všetkým vrodenej tvorivosti a umenia kresliť.
Zbavíme sa strachu a obáv,
začneme svet okolo nás
vnímať inak, akosi citlivejšie.
Je škoda, že potenciál pravej
mozgovej hemisféry sa na
našich školách nedoceňuje a
nerozvíja. Kurz je určený pre
kohokoľvek od 12 rokov.
Absolventkami
kurzu
Kreslenie pravou mozgovou
hemisférou, ktorý sa nedávno
konal v Bratislave a viedla ho
česká lektorka Martinka
Beránková z Centra INDIGO
České Budějovice, boli aj dve
dievčatá zo Zlatých Moraviec –
Mirka Ivanová zo ZŠ sv. Don
Bosca a Sofi Lukačková z GJK.
Obe sa zaradili medzi tých,
ktorí odchádzali z kurzu s
úžasnými vlastnými prácami, s
príjemným pocitom a nadšením z toho, čo sa naučili počas
troch dní a čo dokázali vytvoriť v príjemnej atmosfére
tohto špeciálneho kurzu. A už
odteraz sa tešia na jarné
pokračovanie pod názvom
Pastelky.
Mgr. Elenn Waltersteinová

 Materská škôlka "Dúha"

Beseda s Andreou Coddington
Mestská knižnica v Zlatých
Moravciach usporiadala vo
svojich priestoroch besedu so
súčasnou slovenskou spisovateľkou Andreou Coddington.
Beseda sa uskutočnila na
podnet Z. Záhorskej, riaditeľky
Špeciálnej základnej školy,
ktorá sa so spisovateľkou
pozná osobne.
Andrea
Coddington
pochádza z Radošiny. Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej
fakulte
Univerzity
Komenského v Bratislave.
Pracovala
v
niekoľkých
slovenských médiách. Po páde
dvojičiek odišla do New Yorku
ako
zahranično-politická
redaktorka rádia OKEY. V
Amerike sa zoznámila s
mužom, kvôli ktorému sa
rozhodla zostať v New Yorku.
Vzali sa a narodili sa im dve
deti, dcéra Sára a syn Mark.
Manžel tragicky zahynul a
Coddington zostala v Amerike
sama so svojimi deťmi. Po 10
rokoch života v Amerike sa
spisovateľka vracia späť na
Slovensko, kde rozbieha svoju
spisovateľskú činnosť.
Ešte počas pobytu v Amerike
jej na Slovensku vyšiel
autobiografický román „Mal to
byť pekný život“. Je to
skutočný príbeh Slovenky
žijúcej v New Yorku na
Manhattane. Autorka príbehom vyznáva lásku mužovi jej

života, svojim deťom a dvom
milovaným
krajinám
–
Amerike a Slovensku.
V r. 2010 vyšiel jej druhý
román „Židovka“. Skutočný a
veľmi silný príbeh dcéry
židovky odvlečenej nacistami
do Osvienčimu počas druhej
svetovej vojny. Každá postava
románu je autentická a za
každým príbehom sú overené
historické fakty. Kniha získala
cenu Platinová kniha 2011 za
predaj viac než 25 tisíc výtlačkov.
V súčasnosti vyšiel autorke
tretí román „Cudzia krv“. Je to
román o troch priateľkách,
obyčajných ženách. S dvomi
prežila autorka určitú časť
života na Slovensku a tretiu
stretla v Amerike. Príbeh
zachytáva ich životy „od
mladého idealistického až po
zrelý“. Je to tiež skutočný
príbeh.
Andrea Coddington je veľmi
bezprostredná a milá žena,
beseda s ňou prebiehala v
príjemnej
a
priateľskej
atmosfére. Otvorene nám
porozprávala o svojom živote
a o tom, kde čerpá námety k
svojim románom. Na záver
besedy sa uskutočnila autogramiáda spojená s predajom
kníh. Stretnutie sa nám, aj
návštevníkom, veľmi páčilo a
sú naň pozitívne ohlasy.
Anna Šútorová
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Čas rýchlo letí...
Čas rýchlo letí, no v nás doznievajú pocity spolupatričnosti a
nádeje z najkrajších sviatkov roka.
Občianske združenie Maják už
šiesty rok pripravilo Vianočnú
kapustnicu 24. 12. 2011 pre
osamelých ľudí. V sociálnom
centre zneli koledy, voňala
kapustnica a vianočné dobroty. Z
množstva darčekov pod stromčekom sa tešili najmä deti. Potreba
lásky a spolupatričnosti je to, čo v
štedrovečerný deň spojilo Maják,
služobnice Ducha svätého a
osamelých ľudí. Spolu tak asi 30
ľudí
vytvorilo
sviatočnú

atmosféru v nádeji pokoja a
požehnania pre všetkých ľudí.
Občianske združenie Maják tak
napĺňa svoje priority, pomoc
ľuďom v hmotnej núdzi, ľuďom
po výkone trestu ako aj diskriminovaným minoritám nielen počas
roka, ale aj vo chvíľach sviatočných. Touto cestou vyslovujeme
poďakovanie Reštaurácii Eminent
za dlhoročnú bezplatnú prípravu
kapustnice a Kongregácii Služobníc Ducha svätého za ich ochotu
poslúžiť 24. decembra tým, čo boli
v ten deň osamelí.
OZ Maják

Olympiáda v anglickom jazyku
Dňa 17.1.2012 sa v Základnej
škole na Robotníckej ul. v Zlatých
Moravciach uskutočnilo obvodné
kolo olympiády v anglickom
jazyku. Do súťaže sa zapojilo 9
škôl z okresu. Spolu 17 súťažiacich si zmeralo svoje vedomosti a
komunikatívne schopnosti v
dvoch kategóriách.
Výsledky sú nasledovné:
Kategória 1A: 1.miesto a
postup do krajského kola si
vybojoval Lukáš Novota zo ZŠ
Pribinova, 2. miesto získala Radka
Vicianová zo ZŠ sv. Don Bosca, 3.
miesto patrí Dávidovi Košúthovi

zo ZŠ Robotnícka.
Kategória 1B: 1. miesto a
postup do krajského kola si zabezpečil Pavol Kramár zo ZŠ Pribinova, 2. miesto obsadil Jonáš
Sudakov zo ZŠ Robotnícka, 3.
miesto získal Matúš Rusňák zo ZŠ
Mojmírova.
Odborná porota a predsedkyňa
OK OAJ víťazom srdečne blahoželá a praje veľa šťastia a
úspechov v krajskom kole, ktoré
sa bude konať dňa 13.2.2012 v
Gymnáziu vo Vrábľoch.
Mgr. E. Strapáčová
predsedkyňa OK OAJ v ZM

Európsky učiteľ jazykov roka 2011
V tomto roku Gymnázium Janka
Kráľa
nominovalo
učiteľku
nemeckého jazyka Mgr. Vieru
Mihalkovú na ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka 2011, za
zaujímavé a inovačné aktivity v
jazykovom vzdelávaní. Na základe
rozhodnutia národnej poroty
iniciatívy Európskej komisie v
jazykovom vzdelávaní s názvom
Európska značka pre jazyky jej bol
na
slávnostnej
ceremónii
15.11.2011 v hoteli Mercure v
Bratislave udelený certifikát,
ktorý prevzala z rúk zástupcu
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a šport SR. V rámci
ocenenia získala aj jazykový pobyt
v Nemecku. Najväčšou odmenou
však bola krásna kytica kvetov z
rúk predsedníčky národnej poroty

PaedDr. Evy Obžerovej so slovami
poďakovania a úcty.
Vyhlásenie výsledkov súťaže,
ktorej sa zúčastnili aj riaditelia
ocenených škôl, bolo súčasťou
konferencie Európska značka pre
jazyky pri príležitosti 10. výročia
Európskeho dňa jazykov. Na
konferencii boli prezentované
najnovšie trendy a výzvy v jazykovej politike Európskej komisie,
jazykové vzdelávanie na Slovensku a tiež súbežné pracovné
skupiny, kde vystúpili autori
víťazných projektov.
Medzi najzaujímavejšie realizované aktivity ocenenej učiteľky
určite patrí projekt „V cudzine sa
nestratíme“. Tento projekt sa
uskutočnil vďaka programu
Nadácie Orange Školy pre budúc-

 Ocenená Mgr. Viera Mihálková
nosť, kde získala finančné prostriedky na zážitkové vyučovanie vo
Viedni. Svojich študentov neustále
zapája do rôznych jazykových

súťaží (recitačná súťaž Jazykový
kvet, jazyková štafeta v rámci
Európskeho dňa jazykov).
Eva Valentová

Vý r o čná sc h ôd z a z v äz u d i abetikov
Nedávno ma opäť pozvala predsedníčka okresného zväzu diabetikov,
pani Annna Gubová na výročnú schôdzu zväzu. Schôdza sa konala piatok
9.12.2011 o 15:00 hod. a keďže som ako väčšina tínedžerov mala nejaké
plány na piatok, nemyslela som si, že sa schôdze zúčastním, ale šla som
a neľutujem to. Organizácia bola opäť dopodrobna rozvrhnutá, po
zahájení schôdze boli členovia oboznámení s činnosťou zväzu v roku
2011 a zároveň každý obdržal plán činnosti na rok 2012. Dozvedeli sme
sa aj zaujímavú skutočnosť, že počet členov v zväze sa za rok 2011 zdvojnásobil, čo je pre zväz pozitívnym a zároveň povzbudzujúcim znakom. Po
oficiálnom začiatku schôdze prišiel na rad pestrý program. Už tradične
vystúpil zbor Babičky a zaujímavú prednášku si pripravila pani Eva
Pacalajová, zdravotná sestra na diabetológií v Zlatých Moravciach.
Okrem toho vystúpili aj deti z tanečného súboru Lupienok z Chyzeroviec. Po programe prišlo na rad občerstvenie a posedenie pri káve.
Schôdza trvala približne tri hodiny a tak som stihla aj stretnutie s
priateľmi.
L. Pacalajová

 Členovia okresného zväzu diabetikov
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Ekonómovia nás vyzývajú pre rok 2012 "šetriť"
Určite pracujúci občan nevie,
ako mu porastie mzda v roku
2012!
Hovorí sa, že to bude cca 0,3 %.
Ale len dôchodca vie, ako mu
porastie v tomto roku jeho dôchodok (zhruba o 3,3 %).
Dúfam, že Vám nezaskočila
rybia kosť v krku a že ste si
sviatky užili v zdraví a v pokoji,
keď ste počuli, že pre rok 2012
pripravuje URSO navýšenie cien
energií (plyn, vodné-stočné,
el.energia, teplo) na základe
požiadaviek a preukázateľných
nákladov výrobcov energií.
V meste Zlaté Moravce je dôležitým prvkom pre viac ako tisíc
domácností cena tepla pre rok 2012.

Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví dňa 12.12.2011 pre rok
2012 stanovil svojím rozhodnutím cenu tepla takto:
- variabilná zložka maximálnej
ceny tepla pre domácnosti 0,0454
€/kWh
- variabilná zložka maximálnej
ceny tepla pre odberateľov a
konečných
spotrebiteľov okrem domácnosti 0,0454 €/kWh
- fixná zložka maximálnej ceny
tepla s primeraným ziskom
208,0049 €/kW pre odberné
miesta v meste Zlaté Moravce
Uvedené ceny sú bez DPH.
Regulovaný subjekt Prvá energetická a teplárenská spoločnosť

Brúsenie: mlynčeky na mäso, nože, nožnice, nožnice na plech,
sekery, sekáče, vrtáky, frézy, pílové kotúče HSS i TK stolárske náradie,
hobľovacie nože, automobilové hlavy. Pneuservis – práce: sústružnícke, frézarské, zváranie.
Odťahová služba BV servis, Viničná 1, Zlaté Moravce
Kontakt: 0905 643 611
1/005/2012/PČ, 1/005/2012-14/SZ

Miroslav Pius jubiluje
16. februára t.r. sa básnik, prozaik
a autor literatúry faktu, Miroslav
Pius dožíva okrúhlych sedemdesiatich rokov. Narodil sa v roku 1942 v
dedine pri Vrábľoch, v Novej vsi nad
Žitavou. Maturoval na pedagogickej
škole v Leviciach a pôsobil ako
učiteľ v ZŠ v Starom Tekove. V
rokoch 1963 – 1968 študuje na FF
UK v Bratislave, kde v literárnom
časopise Mladá tvorba uverejňuje
svoje prvé básnické pokusy. V roku
1966 debutuje básnickou zbierkou
Pyrománia, za ktorú mu vydavateľstvo Smena udelilo cenu. V obrodnom procese aktívne prispieva do
vysokoškolského časopisu Echo.
Angažuje sa za Dubčekov „socializmus s ľudskou tvárou.“ Po ukončení
štúdia nastupuje ako literárny
redaktor do Československého
rozhlasu. Po okupácii krajiny
vojskami Varšavskej zmluvy sa
aktívne zúčastňuje ilegálneho vysielania rozhlasu pod krycím menom
„mesto na Dunaji.“ Po nástupe
normalizácie bol nútený na konci
roku 1969 z rozhlasu odísť. V
komunistickej Pravde a v knihe
Vasila Biľaka „Čierne na bielom“ bol
označený ako “protistranícky, protisocialistický a protisovietsky živel.“
Mal problémy nájsť si prácu a ako
autor sa ocitol na „čiernej listine“
nežiaducich a zakázaných autorov.
Pracoval ako osvetár, korektor,

náborár v podniku CHZJD v Bratislave. Počas „Nežnej revolúcie“
zakladá VPN v ZS KNV v Bratislave,
stáva sa riaditeľom Školskej správy
Bratislava VII a je plne občiansky a
politicky rehabilitovaný. Začína s
odstupom
dvadsiatich
rokov
vydávať všetky zakázané básnické a
prozaické diela. V roku 1966 ho
minister kultúry menuje za generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave, neskoršie
vykonáva funkciu riaditeľa Domu
Matice slovenskej v Bratislave. Pred
desiatimi rokmi sa presťahoval do
Levíc, kde písal literatúru faktu, v
ktorej sa odrážajú staré dejiny
Pohronia a Požitavia. Oprašuje
archeologické artefakty, ktoré
nepriazňou osudu a ľudí upadli do
zabudnutia.
V súčasnosti žije v rodnom dome
v Nemčiňanoch pri Zlatých Moravciach. Miroslav Pius je autorom 4
kníh poézie, 2 kníh pre deti, 2 kníh
literárnej histórie, 2 kníh prózy a 7
kníh literatúry faktu. Za niektoré
svoje práce dostal ceny vydavateľstiev a čestné uznania. Je nositeľom
veľkej medaily sv. Gorazda MŠ SR,
medaily Daniela Licharda MK SR,
predseda vlády SR mu udelil
pamätný list a obec Nemčiňany
medailu za „kultúrny rozvoj obce.“
-red-

s.r.o., Hviezdoslavova 84, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 35 785 225:
Porovnajme ceny!
Od 1.1. - 31.5.2011 – variabilná
zložka 0,0319 €/kWh,
fixná zložka 173,54 €/kW
Od 1.6. - 31.12.2011- variabilná
zložka 0,0374 €/kWh, nárast
117,24%,
fixná zložka 208,077 €/kW,
nárast 119,9 %
Od 1.1. - 31.12.2012- variabilná
zložka 0,0454 €/kWh, nárast
121,39 %,
fixná zložka 208,0049€/kW,
pokles 0,4 %
Nová cena platí od 1.1.2012 a
pre občana to bude zvýšenie ceny
tepla o približne 4 – 5 € mesačne.

V roku 2011 z dôvodu zvyšovania ceny tepla sa odpojili od
1.energetickej a teplárenskej
spoločnosti s.r.o. Zl. Moravce
podnikatelia z Centra Žitava
I.poschodie. V roku 2012 sa odpojí
od 30.6.2012 Materská škôlka –
Žitavské nábrežie. Kto bude v
budúcnosti ten ďalší???
Záverom by ma zaujímal rozsah,
štruktúra a výška oprávnených
nákladov na variabilnú zložku,
ktorou presvedčili URSO na takéto
zvýšenie ceny - o 21,3 %. V
mnohých letákoch PETS presviedča občanov, že cena tepla v
Zl.Moravciach bude každoročne
klesať. Naozaj klesá ?
Ivan Laktiš

Výstavba bytových domov
Oznamujeme, že v obci Čierne Kľačany bude v roku 2012 realizovaná výstavba 2 až 8 bytových domov. V bytovom dome budú 3 –
trojizbové byty s rozlohou 62 m², 3 – dvojizbové byty s rozlohou 48
m² a 2 – jednoizbové byty s rozlohou 34 m².
Záujemcovia si môžu podávať žiadosti na obecnom úrade v
Čiernych Kľačanoch. V žiadosti je potrebné uviesť veľkosť bytu. Ak
má žiadateľ e-mailovú adresu, môže ju uviesť vo svojej adrese.
Pôdorysy bytových domov nájdete v podstránke Obec. www.cierneklacany.sk
1/007/2012/PČ, 1/007/2012-24/SZ

Vyhodnotenie v stolnom tenise
Dňa 9.12.2011 zorganizovalo
CVČ z poverenia KŠÚ v Nitre
Majstrovstvá okresu v stolnom
tenise žiakov základných škôl a
13.12. v stolnom tenise žiačok SŠ.
Počet účastníkov: 20.
Výsledky stretnutí z 9.
decembra:
ZŠ Pribinova ZM - Sľažany 3 : 4,
ZŠ Pribinova ZM - ZŠ Žitavany 5 :
2, ZŠ Robotnícka ZM - ZŠ Žitavany
6 : 1, ZŠ Žitavany - ZŠ Sľažany 4 : 3,
ZŠ Robotnícka ZM - ZŠ Pribinova
ZM 4 : 3, ZŠ Robotnícka ZM - ZŠ
Sľažany 6 : 1
Konečné poradie:
1.miesto ZŠ Robotnícka, Zl.
Moravce, 2.miesto ZŠ Pribinova,
Zl. Moravce, 3.miesto ZŠ
Sľažany, 4.miesto ZŠ Žitavany,
5.miesto GJK Zl. Moravce,
6.miesto ZŠ Sv. Don Bosca, Zl.
Moravce, 7.miesto ZŚ Tekovské
Nemce, 8.miesto ZŠ Beladice,
9.miesto ZŠ Červený Hrádok,
10.miesto ZŠ Mojmírova, Zl.
Moravce, 11.miesto ZŠ Obyce
Do krajského kola postupujú

žiaci ZŠ Robotnícka Zlaté
Moravce.
Výsledky
stretnutí
z
13.decembra:
GJK ZM - SOŠ obchodu a služieb
ZM 7 : 0
SOŠ obchodu a služieb ZM Obchodná akadémia ZM 3 : 4
SOŠ obchodu a služieb ZM - SOŠ
Prílepská 6 ZM 7 : 0
SOŠ, Prílepská 6 ZM - GJK ZM 0 :
7
GJK ZM - Obchodná akadémia
ZM 5 : 2
Obchodná akadémia ZM - SOŠ
Prílepská 6 ZM 6 : 1
Konečné poradie:
1.miesto GJK, Zl. Moravce,
2.miesto Obchodná akadémia,
Zl. Moravce, 3.miesto SOŠ
obchodu a služieb, Zl. Moravce
4.miesto SOŠ Prílepská 6, Zl.
Moravce.
Do krajského kola postupujú
žiačky GJK Zlaté Moravce.
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ
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Program Kina Tekov
24. – 25. 1. Twilight saga: Úsvit,
USA
Súmrak je tu znova a ak ste ho
ešte nevideli, tak si ho príďte
pozrieť. O tejto upírskej ságe vám
už vlastne nemusíme ani nič písať,
pretože diváci, ktorí milujú tento
film, poznajú jeho scenár úplne
podrobne.
Ut. 17.00, st. 17.00, vstupné
2,30 €, MN do 12 r.
27. – 28. – 29. – 30. 1. Moja
krásna učiteľka, USA
Sklamaný chlap už od života
veľa nečaká, no dostane prekvapivú lekciu. Pri šarmantnej
učiteľke Mercedes priateľský
Larry rýchlo pookreje. Optimistický príbeh o tom, že nikdy nie je
neskoro začať odznova.
Pi. 17.00, so., ne.: 18.00, po.
17.00, zľ. 2 €, vstupné 2,30 €, MN
do 12 r.
31. 1. – 1. 2. Silvestrovská noc,
USA

Je tu veľmi dobrá komédia,
ktorá oslavuje lásku, nádej, odpustenie, druhé šance, ale aj nové
začiatky v najrušnejšom meste
sveta – New Yorku počas najočarujúcejšej noci roka.
Ut. 18.00, st. 17.00, vstupné
2,50 €, MN do 12 r.
2. – 3. – 4. – 5. – 6. 2. Kocúr v
čižmách, USA
Prešibaný kocúr opäť zabáva v
kinách úplne všetky vekové
kategórie. So svojou mačacou
zlodejkou Cicou Labkou sa vydáva
za veľkolepým dobrodružstvom.
Preto neváhajte a doprajte vašim
deťom túto úžasnú zábavu, v
ktorej výnimočný kocúr boduje na
celej čiare.
Št., pi., so., ne.: 17.00, po. 17.00,
zľ. 2 €, vstupné 2,30 €, vhodné pre
všetky vekové skupiny maloletých.
Program kina na
www.kinotekov.eu
www.jatt.szm.sk

S p o m i e n k y

S hlbokým žiaľom v srdci
oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás dňa
8. januára 2012 opustila vo veku
81 rokov naša drahá

Spoločenská kronika
Narodili sa
15.11. Nidal Bsaissa, (N)
Bratislava
16.11. Adela Šalingová, (N) Levice
22. 11. Mia Fevereiro, (N) Nitra
22.11. Tomáš Filo, (N) Levice
23.11. Natália Micheličová, (N)
Nitra
25.11. Ján Rajnoha, (N) Nitra
29.11. Zara Hasprová, (N) Nitra
5. 12. Bieliková Ema, (N)
Bratislava

5. 12. Tomáš Rybár, (N)
Banská Štiavnica
7. 12. Aneta Chrenová, (N)
Topoľčany
7. 12. Mária Šteklová, (N) Levice
16.12. Sarah Pechová, (N) Nitra
22.12. Veronika Búryová, (N)
Levice
25.12.Kiara Škulová, (N)
Partizánske

Opustili nás
1. 1. Hermína Mášiková, 1936,
Zlaté Moravce
1. 1. Vincent Valkovič, 1929,
Tekovské Nemce
8. 1. Alžbeta Stanová, 1930,
Beladice

8. 1. Zuzana Jakabšicová, 1925,
Žitavany
9. 1. Ing. Bohumír Barta, 1940,
Zlaté Moravce
9. 1. Alžbeta Klimanová, 1925,
Slepčany

Povedali si áno
19. 11. MUDr. Matej Mezey, Bratislava a Monika Valentová, Žitavany
26. 11. Karol Filipčík, Sľažany a Jana Pupáková, Hostie

Jubilanti
23. 12. Anna Šemrová, Zlaté Moravce,
24. 12. Irmgart Blašková, Zlaté Moravce
1. 1. Anna Kinclová, Zlaté Moravce
1. 1. Ing. Jaromír Gábriš, Zlaté Moravce
2. 1. Anna Baranovská, Zlaté Moravce
6. 1. Mária Benčíková, Zlaté Moravce
9. 1. Mária Bíbelová, Zlaté Moravce
16. 1. Ing. Andrej Miklóš, Zlaté Moravce
21. 1. Ján Pintér, Zlaté Moravce
24. 1. Anna Szegényová, Zlaté Moravce

Alžbeta Stanová,
rod. Molnárová
Odpočívaj v pokoji!
Smútiaca rodina
Zároveň ďakujeme ú Záhradníckym službám mesta, riaditeľovi
Mariánovi Tomajkovi a celému
pracovnému tímu.

80 r.
80 r.
90 r.
80 r.
80 r.
85 r.
90 r.
85 r.
80 r,
85 r.

S p o m i e n k a

1/001/2012/PČ, 1/001/2012-10/DZ

„Tak veľmi som Vám chcela ešte
pomáhať, tak veľmi som chcela
ešte žiť, ale prišla tá osudná
chvíľa, keď som vás musela
opustiť.“
Dňa 6. februára 2012 uplynie 5
rokov, čo nás navždy opustila
moja
milovaná
manželka,
mamička, stará mama, svokra,
svatka

Ľubomíra Kováčová

„To, že sa rana zahojí, je len
klamné zdanie. V srdci bolesť
zostala a tiché spomínanie.“
Dňa 4. 1. uplynuli 4 roky, čo nás
opustil náš drahý syn, brat a ujo

Ing. Jozef Chrenko
Smútiaca rodina Chrenková
1/003/2012/PČ, 1/003/2012-12/DZ

„Boh mal právo rozhodnúť, pri
tebe však priskoro. Tvoj čas ešte
nemal prísť, stretneme sa na
novom.“
Dňa 23.1.2012 si pripomenieme
smutné 5. výročie úmrtia nášho
manžela, otca

Karola Povodu
So spomienkou manželka a
synovia
1/004/2012/PČ, 1/004/2012-13/DZ

S láskou spomína manžel a deti
s rodinami
1/002/2012/PČ, 1/002/2012-11/DZ

Pohotovosť lekární

V dňoch 20. – 22. 01. Lekáreň U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, piatok
20. 01. od 7.00 do 21.00, sobota 21. 01. od 8.00 do 20.00, nedeľa 22.
01. od 8.00 do 20.00. V dňoch od 23. 01. – 29. 01. Lekáreň U ZLATÉHO
HADA, Župná 54, v pracovné dni od 18.00 – 21.00, sobota 28. 01. od
8.00 do 20.00, nedeľa od 8.00 do 20.00. V dňoch od 30. 01. – 5. 02.
Lekáreň U ZLATÉHO HADA, Župná 54, v pracovné dni od 18.00 do
21.00, sobota 4. 02. od 8.00 do 20.00, nedeľa od 8.00 do 20.00.
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F ut sa l o v ý tu r n aj o P o h á r p rim átora
Vo sviatok Troch kráľov, 6.
januára 2012, sa v športovej hale
mestského
podniku
Správa
športových zariadení konal prvý
ročník Futsalového turnaja o
Pohár primátora. Vďaka organizátorom - Mgr. Michalovi Cimmermannovi, Branislavovi Králikovi a
spolupráci s Oblastným futbalovým zväzom Nitra, dopadol nad
očakávania.
Turnaja sa zúčastnilo veľa
mužstiev, najmä však tímy Futsalovej ligy zo Zlatých Moraviec a
rovnako i z okolitých miest a
dedín. Hoci bol záujem o Pohár
ďaleko väčší, v konečnom
dôsledku pre nedostatok miesta,
hlavne šatní a chýbajúcej tribúny
pre divákov, bol maximálny počet

družstiev „iba“ 18. Tieto boli
rozdelené do 4 skupín a vždy
dvaja najlepší z každej skupiny
postupovali ďalej.
Hráči aj diváci sa mohli občerstviť v bufete, kde sa predával
guláš, pečené mäso, pivo a kofola.
Okrem Pohára primátora, o ktorý
zabojovali vo finále mužstvá z
Levíc (po penaltovom rozstrele
zvíťazil KMF Atletico Deska Bar
Levice), sa súťažilo aj v iných
kategóriách. Najlepším strelcom
sa stal Marián Pintér (strelil 13
gólov), titul najlepšieho brankára
dostal Peter Molnár a cenu najlepšieho hráča celého turnaja si
odniesol Gabriel Švec.
Hlavní organizátori by touto
cestou chceli poďakovať všetkým

 súťažiaci tím "BLUE ARMOWS"
sponzorom, najmä primátorovi
mesta Zlaté Moravce Petrovi
Lednárovi, Mestu Zlaté Moravce,
všetkým zúčastneným tímom a

divákom, ktorí prišli podporiť
svojich favoritov.
Erika Babocká

Úspechy a plány členov Horolezeckého klubu
Horolezecký klub sa od októbra
2011 pýši novou bouldrovkou
(lezecká stena do 4 m s dopadom
do matracov), ktorá bola postavená na SOŠ Technickej. Stena je
sprístupnená nielen na tréningy
lezcom, ale aj verejnosti. Začiatkom nového roka sa plánuje ešte
jej dostavba a rozšírenie o ďalších
50 m2. V prípade záujmu o lezenie
a ďalšie informácie volajte na
tel.číslo 0915 360 950.
V klube je v súčasnosti niekoľko
detí, ktoré naberajú skúsenosti a
reprezentujú na pretekoch po
celom
Slovensku.
Najlepšie
umiestnenie tento rok dosiahli na
pretekoch v Modre, kde Juraj
Šumný obsadil 3.miesto v kategórii A, Tomáš Havetta 4.miesto a
Ivan Solčiansky 5.miesto v kategórii B. V Slovenskom pohári dosiahol najlepšie umiestnenie Ivan
Solčiansky a to 6.miesto. „Je to aj
vďaka nášmu trénerovi Timotejovi Šumnému“, hovorí Ivan.
V ženskej kategórii mesto aj
klub už niekoľko rokov úspešne
reprezentujú aj sestry Simona a
Lucia Korcové, ktoré sa od tohto
roku rozhodli zamerať na novú a
vo svete veľmi populárnu disciplínu – lezenie na rýchlosť. Na
Majstrovstvách Slovenska v tejto
disciplíne, ktoré sa konali v
Banskej Bystrici obsadila Lucia
1.miesto a Simona 2.miesto.

Ukázalo sa, že na Slovensku medzi
ženami zatiaľ v tejto disciplíne
nemajú konkurenciu. Prvýkrát
naostro si lezenie na rýchlosť
vyskúšali na svetovom pohári v
Miláne, kde na 15 m trati dosiahli
čas 20:78 s a cez leto už sestry
štartovali na Majstrovstvách sveta
v talianskom Arcu. Na MS sa
zúčastnilo celkovo 56 krajín z 5
kontinentov a vyše 700 pretekárov. Slovensko reprezentovalo

dokopy 7 pretekárov v troch
rôznych disciplínach. Najlepšie sa
umiestnila Simona, keď si s časom
15:60 s na 15 m ceste vybojovala
celkové 33.miesto z celkového
počtu 55 pretekárok. „Ak sa podarí,
tak ďalší rok máme v pláne štartovať na niekoľkých svetových
pohároch práve v tejto disciplíne a
všetko by malo vyvrcholiť v
septembri účasťou na Majstrovstvách sveta v Paríži, na ktoré

začíname tréningovú prípravu už v
januári. Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať hlavne našim
sponzorom, vďaka ktorým máme
možnosť naše plány realizovať,“
hovoria sestry.
Všetkým lezcom, malým aj
veľkým, držíme palce v ich
ďalšom dosahovaní svojich cieľov
a hlavne nech im to lezie bezpečne
a rýchlo.
Horolezecký Klub

 Bouldrova lezecká stena, sestry Simona a Lucia Korcové
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BARAN
Rok sa vám začne až priam bizarne. Hlavu v smútku budete mať predovšetkým kvôli financiám, no bude
sa jednať len o dočasný nedostatok, ktorý bude v priebehu roka štedro vykompenzovaný. Obrovským
bonusom bude pre baranov rýchle a priame rozhodovanie, mnohí sa rozhodnú za celou minulosťou
spraviť hrubú čiaru a začať doslovne od nuly. Veľké rozhodnutie ich čaká aj v pracovnej sfére, príde
ponuka, ktorú si už nedovolia odmietnuť. Nový začiatok sa rovná aj nová práca. Celý rok však budete
zraniteľnejší, citlivejší a vnímavejší, čo môžu mnohí vo vašom prípade aj zneužívať. Okrem nájdenia
správneho partnera a zamilovanosti očakávajte aj prekvapenie od vašich detí. Nedajte sa zastrašiť
akýmkoľvek citovým a hlavne psychickým vydieraním, ktoré bude cielené a vykonštruované. Zdvihnutý
prst sa ukazuje v prípade zdravia, ktoré zanedbávate, posilňujte imunitný systém a začnite si vážiť sami
seba. Sem tam vykukne do popredia pocit stereotypu a dusenia sa pod návalom nepochopených emócií.
V tomto prípade pre vás platí nadhľad, obrovská dávka lásky a venovanie sa tomu, čo vás naozaj zaujíma.
Šťastena vám bude naklonená počas celého roka. Nezadaní a bezdetní môžu tento stav zmeniť.
Anjelská karta radí:
Všetko začína mať vo vašom živote zmysel. Každá jedna situácia má svoj význam a predovšetkým zámer. Vo všetkom zlom hľadajte
aj to dobré a vo všetkom dobrom hľadajte zároveň upozornenie. Nedovoľte si zaspať na vavrínoch. Nehnevajte sa na nikoho, ale
pokiaľ chcete začať obviňovaním, pozrite sa do zrkadla a začnite u seba. Všetko sa dá napraviť a vždy sa začína od sebavedomia, tak
smelo do toho. Vašou kartou je ZÁMER.

BÝK
Stále budete čakať na ospravedlnenie a odpovede od jedného človeka, ktorý vám z vášho pohľadu ublížil.
Skúste spraviť prvý a pre vás oslobodzujúci krok, ktorý vám dopomôže prispieť k pokoju a harmónii, ktoré
tak veľmi potrebujete. Pokiaľ túžite po práci v zahraničí, naozaj žiadna prekážka nebude existovať a smelo
sa môžete na túto cestu za hranice Slovenska vydať. Kľúčovým sa stane kontakt s vašou milovanou
osobou, vďaka čomu môže prísť k dlhému odlúčeniu až k ukončeniu vzťahu. Ste ľudia, ktorí milujú pocit
slobody a zrazu jej budete mať až príliš. A preto prehodnoťte svoje priority a stanovte si ciele. Vaša chuť
po nových informáciách bude naozaj uspokojená len v prípade, že konečne nadobudnete silu a energiu,
ktorú vložíte do štúdia. Ste prirodzený talent na učenie, chápanie, logiku. Jazyky by mali byť pre vás
hračkou, záleží len a len na vás, čo a do akej miery chcete. Všeobecne sa vám bude dariť v práci, v oblasti
financií a aj v cestovaní, jedinými pokrivkávajúcimi budú emócie a láska. Získate tak čas sami na seba, na
to, aby ste sa pochopili, zocelili a pripravili na príchod nového, plnohodnotného vzťahu. Začnite sa
usmievať a aj svet sa bude usmievať na vás. Zabojujte s pocitom strachu, že ste opúšťaní a že opúšťanými
aj zostanete. Tieto pocity vám býkom nepatria.
Anjelská karta radí:
Vašou kartou je POŽEHNANIE, čo znamená len samý prospech, prosperitu a úspech. No za dôležité sa pokladá upozornenie, aby toto
všetko nespôsobilo zmenu vašej osobnosti. Vyhnite sa tomu, aby vaše ego víťazilo a ubližovalo všetkým naokolo. Vážte si každý
pokrok, posun vo vašom živote. Napriek vášmu vzostupu nezabúdajte na nezištnosť, oporu a pomoc tým, ktorí nemajú také šťastie
ako vy. Ľudskosť nech všade kráča s vami.

BLÍŽENCI
V priebehu roka budú pri vašom znamení značné výkyvy vo všetkých oblastiach. Starosti a vrásky na tvári
vám bude robiť výchova vašich detí. Niektoré veci nebudete zvládať, ako by ste chceli. Pri výchove bude
u vás dôležité zhodnúť sa s partnerom na rovnakom princípe vychovávania, aby nedošlo k nechcenému
vzájomnému podkopávaniu dôvery pred deťmi. Všetci nezadaní majú zelenú na vzťahy, ale v prvom rade
na manželstvá. Ste pokojní a strategickí ľudia, čo vám pomôže všetko prekonať s humorom a istou dávkou
nadhľadu. V práci by nemali nastať nijaké zmeny, ale vy by ste sa mali naštartovať a robiť niečo pre to,
aby vás konečne nadriadení videli. Finančne sa pripravte na nečakané výdavky, ktoré pohltí vaše obydlie.
Nechtiac budete hodení do pozície rozhodcu a stanete sa na dlhší čas bútľavou vŕbou pre niekoho veľmi
blízkeho, ktorý má problémy v rodine, ale v tomto prípade si stanovte vopred hranice odkiaľ pokiaľ ste
ochotný počúvať. Všetko pôjde vo vašom prípade ako na húsenkovej dráhe, ale s povestnou radosťou, čo
je len k plusu. Verte, pretože práve viera vás bude opúšťať, no tento postoj nebude správny. S vierou príde
aj splnenie snov, pokoj a tak vytúžená harmónia v rodine. Zmeny, ktorými budete prechádzať, budú len
k vášmu prospechu.
Anjelská karta radí:
PRÍRODA je vaším tichým spojencom a zdrojom nikdy a nikde nekončiacej energie. Splyňte s ňou, dovoľte jej, aby vás prijala a
rozmaznávala vás aspoň na ten čas, čo si to doprajete. Stromy vás obdaria energiou vplývajúcou na vaše telo a srdce. Voda vám
pošepká tajomstvo a odplaví všetku vašu bolesť a smútok. V kvetoch nájdete nežnosť a vo zvieratách pomocníkov, ktorí sú vám
oddaní a verní. V prírode nájdete pokoj a možno aj sami seba.

RAK
Tento rok je priam ideálny na odpútanie sa od všetkého starého, čo súvisí s minulosťou, ako aj od
všetkého nefunkčného. Krásny rok plný šťastných chvíľ prežitých s tými, na ktorých vám záleží a ktorým
záleží na vás. Vo finančnej oblasti rátajte s prilepšením, nie je vylúčené, že vám bude zvýšený plat. Do
cesty vám príde obrovské pokušenie vo forme krásneho stvorenia. Budete prehodnocovať pre a proti,
lenže v tomto prípade bude víťaziť vernosť. Hrozia vám milostné trojuholníky. Očakávajte, že budete
postavení pred veľmi dôležité a dá sa povedať, že životné rozhodnutie. Pokiaľ si nebudete svojimi krokmi
istí, zamerajte sa na vaše najhlbšie ja a dopomôžte si intuíciou a srdcom. Tento rok budete žiť veľmi
spoločenským životom. Čakajte samé pozvania do veľkej partie. Môže prísť k zásnubám, manželstvu ako aj
k počatiu nového života. Veľkým prekvapením bude vaša minulosť, ktorá o sebe dá vedieť, ale s vami to už
nepohne. Nejaká staršia osoba (rodič, starý rodič) bude veľmi túžiť po vašej spoločnosti, tak nezabúdajte
podávať o sebe aspoň priebežné správy. Na poriadok by sa mali dať všetky rodinné vzťahy a utriasť by sa
mali aj súrodenecké konflikty a žiarlivosť. Budete plní energie, ktorá bude vyžarovať len samú čistotu
a lásku. V zdravotnej oblasti majte stále pod kontrolou tráviaci systém.
Anjelská karta radí:
Intuícia je to, čím sa máte riadiť. Nájdite si voľné chvíľky, v ktorých si dovoľte byť sami a premýšľajte nad tým, kto ste, čo chcete
a kam smerujete. Viesť vás budú znamenia, na ktoré budete narážať na každom kroku. Neobávajte sa toho, že ich nepochopíte, budú
príliš priame na to, aby sa vám dostali do vedomia a pod kožu. Budete priťahovať ľudí ako nočné motýle priťahuje svetlo,
neodmietajte ich, pokojne si ich vypočujte, poraďte, pomôžte.
Karta BOŽSKÉ VEDENIE

LEV
Začiatok roka bude náročný, ale to „vyvŕbenie“ sa udalostí a to, čo vás čaká v druhom polroku, naozaj stojí
za to. Kľúčovým sa pre vás stane deň a slnko, čo znamená, aby ste v noci spali a cez deň pracovali.
Budete veľmi náchylní na únavu a tým pádom na robenie chýb. Veľmi skoro sa vám vráti zo zahraničia
nejaký príbuzný. Tento človek má veľkú tendenciu sa na vás „nacucnúť“ a oberať vás o každý kúsok
energie. Trvať to bude len krátko, následne si pôjde svojou cestou. Ohrozené tu máte zdravie, na ktoré by
ste si mali posvietiť, do poriadku treba dať predovšetkým zuby a oči. V práci vynaložíte maximum úsilia,
ktoré nezostane nepovšimnuté. Čakajte tento rok veľmi dôležitú, aj keď ďalekú cestu, vďaka ktorej
pochopíte, čo vlastne chcete. Po konfliktoch, nedorozumeniach, vysvetľovaniach, ktoré budú prebiehať
prvý polrok, nastane prelom. Ocitnete sa v oáze pokoja a precitnete v plnohodnotnej rodine, pre ktorú
bude typická nielen finančná hojnosť, ale aj vernosť a pohoda. Môžete bojovať s nečakaným
tehotenstvom niekoho vo vašej blízkosti, čo vás síce poteší, ale zároveň vám spraví škrt cez rozpočet.
Pôjde o rýchlo riešiteľné záležitosti. Do popredia dávam jednu falošnú a úlisnú osobu, ktorá chce z vás
vytiahnuť čo najviac informácií. Preto by tento rok mal byť pre vás levov aj skúškou dôvery, lojality a hlavne mlčania. Prehodnocujte
čo, kde, kedy a hlavne ako poviete, môžete nechtiac ublížiť mnohým ľuďom.
Anjelská karta radí:
Karta HOJNOSŤ svedčí o tom, že ste správne naladení, ale nezabúdajte na okolnosti, ktoré k hojnosti vedú. Nepreceňujte svoje sily
a hlavne neurýchľujte a „neznásilňujte“ čas. Všetko má svoje načasovanie a sled. Dôverujte v to, že vesmír pracuje vo váš prospech.
Prijímajte aj tie zložitejšie a smutnejšie záležitosti, vďaka ktorým budete bližšie k vašim snom. Trpezlivosť ruže prináša a vo vašom
prípade to platí o to viac.

PANNA
Pokiaľ chcete vyraziť vpred, v každom smere je nutné zabojovať so „samotrpiteľstvom“. To jediné vás
brzdí a núti vás stáť na jednom mieste. Pokiaľ prijmete fakt, že realita je aká je, budete napredovať. Veľká
zmena by sa mala uskutočniť v zamestnaní, od ktorého sa bude odvíjať aj vaša finančná oblasť. Máte tu
nielen novú prácu (príležitosť), ale aj väčší príjem. Jediným mínusom môže byť, že za prácou budete
dochádzať omnoho ďalej ako doteraz. Prehodnocovať budete bývanie, čo môže byť spojené s predajom
alebo kúpou nehnuteľnosti. Pripravte sa na to, že viaceré priateľské vzťahy sa začnú trhať a mnohí hodia
„dištanc“ alebo sa vám otočia chrbtom. Nehnevajte sa na nich, je čas, aby šiel každý svojím smerom a nie
je vylúčené, že práve na tej vašej ceste stretnete mnoho zaujímavých, vám lahodiacich ľudí. Vaša samota
a nepochopenie sa blíži ku koncu, spolu s jeseňou sa vám vráti aj váš povestný úsmev a v srdci sa usídli
láska, s ktorou začne narastať chuť po rodine a usadení sa. Zadané panny si trošku viac zabojujú o svoju
pozíciu vo vzťahu a budú bojovať so žiarlivosťou svojho partnera. V zdravotnej oblasti si treba dávať
pozor na kĺby a celkovo na pohybový systém. Šťastie nájdete tam, kde ste ho doteraz nehľadali.
Anjelská karta radí:
Priam najvyšší a ideálny čas na POČÚVANIE. Majte uši nastražené, aby vám neunikli dôležité informácie, ktoré by ste mohli zúročiť
vo svoj prospech. Počúvali ste len toho, koho ste chceli a to, čo ste uznali za vhodné. Vyberte si imaginárne štuple z uší a pozorne
vnímajte všetko, čo je adresované práve vám. V konečnom dôsledku by nebolo zlé, keby ste začali počúvať aj sami seba.

VÁHY
Pred sebou máte rok plný skúšok a výziev. Všetko, čo vám do dnešného dňa robilo radosť, sa akosi
vytratilo. Precitnete len vo svojich problémoch a nepochopení iných. Hlavu hore, všetko má a aj dáva svoj
zmysel, stačí sa na chvíľu zastaviť, vydýchnuť si a uvidíte to aj vy. Dôležité kroky budete podnikať
v pracovnej sfére a budete postavení pred neľahké rozhodnutie, ktoré po prehodnotení s ľuďmi, ktorí do
toho vidia, bude určite správne. Na cestách by ste mali byť viac opatrní a všímať si všetko, čo sa okolo vás
deje. Pocítite túžbu zotrvať na jednom mieste dlhší čas, no budete zvažovať, či si to môžete dovoliť.
Rodina je to, čo je pre vás dôležité a posvätné a nakoniec aj to, čo u vás víťazí. Veľký pozor si dávajte na
peniaze, ku ktorým prídete poctivo a rýchlo, ale zároveň tak rýchlo môžete o ne aj prísť. Vo vzťahu dôjde
k istým zmenám. Veci naberú na obrátkach a vy chytíte druhý dych a chuť všetko riešiť priamo a razantne.
Pokiaľ nad vzťahom viseli mraky, tieto sa rozplynú pod vplyvom okolností, ktoré vás milo zaskočia. So
všetkým si budete vedieť poradiť, pokiaľ budete mať jasnú a čistú hlavu. K tomu vám dopomôže relax
alebo rozhovor s dobrými priateľmi, ktorí vám zverujú svoje tajomstvá. Čo takto zveriť sa so svojimi
boľačkami tiež? Všetko tajomné sa pre vaše znamenie odtajní, naozaj sa je na čo tešiť.
Anjelská karta radí:
Sústredenosť je práve to, čo by vám nemalo byť ľahostajné. Venujte sa jednej veci poriadne a až keď ju dokončíte, začnite ďalšiu.
Pokiaľ by vaša sústredenosť na chvíľu poľavila, veľa vecí by ste museli dávať spätne na poriadok. Pokiaľ budete všetko robiť precízne,
dočkáte sa krásnej, sladkej odmeny. Pripravte sa aj na nové začiatky, ktoré na seba nenechajú dlho čakať. Karta SÚSTREDENOSŤ
hovorí sama za seba.

ŠKORPIÓN
Samoľúbosti, maznavosti a hlavne nestálosti v partnerskom vzťahu je koniec. Začiatkom roka budete
úročiť len to, čo ste zasiali a naozaj to nebudú pekné veci. Nechali ste za sebou mnoho zlomených sŕdc
a boľavých duší. Ale tomu je koniec, do vášho srdca príde pokoj a začnete otázkou bývania. Pokiaľ sa
rozhodnete pre kúpu či rekonštrukciu, dávajte si pozor na to, aby ste neboli oklamaní. Pokiaľ o bývanie
postarané už máte, nasleduje ustálenie v práci aj keď za menší plat, no tento bude mať časom tendenciu
stúpať. Následne v spoločnosti spoznáte spriaznenú dušu, ktorá sa stane vašou polovičkou, ale iba ak si to
vy sami dovolíte a city pripustíte. Môžu sa u vás vyskytnúť zdravotné komplikácie už pri existujúcich
a vám známych problémoch. Pokiaľ ste zanedbali nejakú návštevu lekára mimo váš domov, tak to
neodkladajte a dajte si to na poriadok. Počas celého roka si dávajte pozor, aby ste mali poriadok, no
hlavne prehľad vo všetkých dokladoch, ktoré môžete potrebovať na vybavovanie mnohých úradných
záležitostí. Zaujmete vážny bojový postoj voči názoru jedného z členov rodiny. Dobre uvážte, či na tom čo
hovorí, naozaj nie je kúsok pravdy, veď sami viete, že bez vetra sa ani lístok nepohne.
Anjelská karta radí:
Karta ROMANCA vám naznačuje, že tápaniu a hľadaniu pravej polovičky je koniec. To po čom túžite, máte na dosah ruky, len si
dávajte pozor, aby ste ho/ju vďaka svojej malichernosti nestratili. Získať si opäť vašu dôveru už nebude také ľahké ako v iných
prípadoch. Všetko je správne načasované a o to intenzívnejšie to budete prežívať a pociťovať. Preto nastražte všetky svoje zmysly
a sledujte dianie okolo vás.

STRELEC
Vašej náročnosti a materializmu, ktorému ste dovolili, aby vás ovládol, by malo čím skôr odzvoniť. Váš
partner to znáša veľmi ťažko a mnohé si vyčíta on sám. Pokiaľ chcete, aby rodina fungovala tak, ako má,
znížte zo svojich nárokov. Neublíži vám to, práve naopak, mnohé veci začnete vnímať tak, ako sa patrí.
Hrozí vám milenecká avantúra, máte v sebe tú silu a moc, aby ste to nepripustili a preto v tomto prípade
žiadne výhovorky a alibizmus platiť nebudú. Robte ako cítite a uznáte za vhodné, no bilancujte okrem
plusov aj všetky mínusy. Pokiaľ ste sa uväznili v stereotype, nezabúdajte, že ste tak učinili dobrovoľne,
stále sa s tým dá niečo robiť. Hlavu hore, pozrite sa realite priamo do očí a konajte tak, ako cítite. Bude to
možno náročné, ale všetko zvládnete a koniec akejkoľvek záležitosti, ktorú budete riešiť, bude šťastný.
Možno nastala len chvíľa, kedy by ste si mali prehodnotiť rebríček svojich hodnôt. V zdraví môžu vykuknúť
problémy so zadýchaním sa a zvýšenú pozornosť venujte aj šmykľavým povrchom. Budete sa cítiť
ohrozený ženou, ktorá je vám až príliš blízka a preto zvážte, či to, čo vidíte je fakt, alebo si s vami zahráva
len vaša fantázia. Z toho vyplýva, že budete nútený rozlišovať realitu a fikciu, čo vám bude len ku
prospechu.
Anjelská karta radí:
MEDITÁCIA je to, čo vám pomôže zahĺbiť sa do hlbín vašej duše. Len vy sami viete, akí v skutočnosti ste, otázkou je, akými chcete
byť. Doprajte si chvíľku len pre seba, či už pri dobrej knihe alebo pri šálke čaju, ale stále majte na mysli, ako konáte voči ľuďom,
ktorých máte naozaj radi a na ktorých vám záleží. Kedy ste im naposledy prejavili akúkoľvek náklonnosť?

KOZOROŽEC
Ďalšie zo znamení, ktoré má možnosť začať od úplného začiatku. Tápete a bránite sa akýmkoľvek zmenám,
ktoré vám so sebou prináša nový rok. Akoby ste ho ani neakceptovali, že vôbec prišiel a že vám ponúka
veľa možností, vďaka ktorým dospejete k spokojnosti a pochopeniu. Hneď začiatkom roka budete mať
tendenciu hnevať sa na celý svet, ale čo vám spravil? Pustíte sa s vervou do práce s vedomím, že na
všetko pozemské zabudnete. No to sa mýlite, ono si vás to nájde. Keď z vás opadá prvotná zmes
zmiešaných pocitov s prímesou zloby, tak si uvedomíte krásu vášho okolia. Prijmete pozvanie na kávu,
uvedomíte si, kto stojí po vašom boku, pochopíte význam priateľstiev a objatí. Máte šancu spoznať
pozitívne pocity, ktoré vám každodenné bytie ponúka, tak sa tomu nebráňte. Usmejte sa na svet a on sa
usmeje na vás, aj keď bez akéhokoľvek dôvodu, urobte to len tak. Následne tu máte len pozitívne správy,
ktoré sa budú ku vám dostávať a kľúčovým slovom v tento rok je pre vás dom, byt, rodina. Pokiaľ sa cítite
sám, tak si zaobstarajte domáceho maznáčika, ktorý sa vám určite postará o veľa pekných chvíľ. Pre vás
tento rok nie je o kartách, ale o spôsobe, ako sa na svet a ľudí v ňom pozeráte, tento rok je o vás samých.
Popasujte sa s tým, alebo to aspoň skúste.
Anjelská karta radí:
ZHMOTNENÉ PRIANIA je vaša karta. Naozaj môžete mať to, po čom túžite, len treba odhodiť zatrpknutosť a veriť, že všetko, čo
chcete, aj môžete mať bez akéhokoľvek konkrétneho dôvodu. Dávajte si však pozor na to, čo vysielate k ľuďom všeobecne, lebo to
isté sa odráža smerom ku vám. Nezabúdajte aj na precíznosť, ktorú by ste do všetkého, čoho sa dotknete, mali aj vkladať.

VODNÁR
Pred problémami naozaj neutečiete, nech idete kamkoľvek. Nebojte sa priznať, že ste schybili, veď ste len
človek a ten je omylný. Dajte si na poriadok všetky nevysporiadané dlhy, či už finančného charakteru
alebo záležitosti týkajúce sa vášho prisľúbenia. Nezbavujte sa zodpovednosti, ktorú naozaj nesiete
a radšej pomaly a isto si všetko dajte do poriadku. Pokiaľ budete konať s pokorou, nie je dôvod, aby ste sa
dočkali odsúdenia u ľudí, ako si to vy sami myslíte. Prvé mesiace sa vám budú zdať až príliš jednoducho
zdolané, ale to, čo si vás má nájsť, si vás aj nájde a príde to okolo apríla. Následne sa všetko upokojí
a hladina bude tichá a voda priezračná. Na všetko sa rýchlo zabudne a vy si budete môcť vychutnávať
každý jeden deň tak, ako ste vždy túžili. Nájdete pochopenie aj u tých, na ktorých ste už dávno zabudli.
Ste veľmi podnikavým, inteligentným človekom, tak ako vás samotné znamenie predurčuje. Veci
doťahujete vždy do konca, tak dotiahnite aj toto a následne môžete začať s čistým štítom. V podnikaní
buďte opatrní, aj pri výbere spoločníkov, či celkovo nového zamestnania. V zdraví pozor na časté bolesti
hlavy – skúste viac ventilovať. Začnete si všeobecne budovať dôveru.
Anjelská karta radí:
Všetko, čo sa vám bude diať, má na svedomí váš DUCHOVNÝ RAST. Na veci začnete mať tretí a ten správny uhol pohľadu, už nebude
existovať len variant čierna-biela, ale uvidíte široké spektrum farieb. Možno v niektorých situáciách nebudete spoznávať sami seba,
ale netreba sa toho zľaknúť, je to dobré, lebo duchovne rastiete, vďaka čomu pomôžete mnohým iným, ktorí sa pohybujú vo vašej
blízkosti.

RYBY
Prestaňte ubližovať sami sebe vašou domýšľavosťou. Celý rok bude kópiou vašich myšlienok, ktoré nosíte
vo svojich hlavách. Začali ste sa vzdávať svojich snov a túžob, potrebujete sa znovu naštartovať a uveriť
v to, že zázraky sa naozaj dejú a v to, že aj vy môžete byť šťastní, záleží na vás, či to vlastne chcete. Máte
tu ustálenie vo vašom zamestnaní, alebo vám príde nová, lákavá a veľmi dobrá pracovná ponuka. Okrem
seba bojujete s mnohými vecami, na ktoré sami nemáte dosah. Veľmi ľahko dovolíte, aby si vás pripútali
a tak často konáte, ako sa od vás očakáva. Máte vysokú pravdepodobnosť úspešného roku plného
úsmevov, radosti, lásky, len sa nebojte prijať to. Jeden priateľ, pre ktorého je typická záľuba v autách
a rýchlych strojoch všeobecne, vás sklame a preto sa pokúste tomuto sklamaniu predísť vaším triezvym
rozumom. Poriadok by ste si mali spraviť aj vo všetkých papieroch, šekoch a hlavne dať na poriadok
záležitosti, ktoré súvisia s návštevou inštitúcie, kde máte svoje úspory uložené. Nepodliehajte smútku,
ktorý sa vám za každú cenu vtiera do priazne, nie ste znamenie, ktoré by malo trpieť. Milujete vodu, slnko,
teplo, tak sa tešte aj z týchto maličkostí. Vo vzťahu sa blížite k harmónii a dokonca plánovaniu budúcnosti.
Anjelská karta radí:
Karta SILA vás upozorňuje na to, že na zdolávanie všetkých problémov a starostí nie ste sám. Máte okolo seba veľa dobrých ľudí,
ktorí pri vás stáli a vždy stáť budú. Základom je, aby ste to nebrali ako samozrejmosť a z času na čas im poďakovali alebo dali najavo
svoju náklonnosť. Drieme vo vás veľká sila, ktorú sa bojíte využiť a použiť a práve vďaka nej by ste všetko zdolávali jednoduchšie
a rýchlejšie.

Autorom týchto horoskopov je redaktorka Tekovských novín a mestského informačného blogu www.zlatemoravce. info
Ing. Mária Petrovičová. Na webe pravidelne nájdete jej týždenné horoskopy v priečinku „Voľný čas – horoskopy“.

