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Pozvánky
● Ponitrianske múzeum,
pobočka Zlaté Moravce Vás
pozýva na výstavu Cicavce
okolo nás, ktorá sa uskutoční
od 15. 3. do 30. 4. vo výstavných priestoroch múzea na
Námestí A. Hlinku v Zlatých
Moravciach.
Výstava
je
otvorená: pondelok – piatok
od 8.00 do 11.30 h, 12.00 do
16.00 h
● Dňa 9. 4. – Žitavany,

športová hala MEGADANCE
PARTY – veľká videoprojekcia, DJ SPIRIT, DJ MOSKVA, DJ
RADY, DJ BIDLO AKA AQUA.
● ZO SZZ Chyzerovce Vás
srdečne pozýva na jubilejný
XXV. ročník degustácie vín,
ktorá sa uskutoční v sobotu 14.
apríla o 15.30 h v Kultúrnom
dome v Chyzerovciach. Otvorenie a vyhodnotenie súťaže sa
uskutoční 14. apríla o 16.00 h.
Preberanie vzoriek vína sa

uskutoční 10. apríla od 19.00
do 21.00 h v klubovni Kultúrneho domu v Chyzerovciach.
Každú vzorku treba priniesť v
troch zelených fľašiach 0,75 l.
● Dňa 25. 4. – MSKŠ Zlaté
Moravce – Čudné popoludnie
doktora Zvonka Burkeho
(Marián Miezga, Szidi Tobias,
Zuzana
Konečná,
Lukáš
Latinák, Juraj Kemka, Róbert
Jakab, réžia: Boris Farkaš),
divadlo Astorka Korzo ΄90.

Vstupné 12 €, balkón 10 €.
● Dňa 30. 4. – Stavanie mája
na Námestí Andreja Hlinku
● Dňa 30. 4. – Stavanie mája
OZ Chyzerovce – Kultúrny dom
Chyzerovce o 19.00 h
● Dňa 30. 4. – Stavanie mája
– Kultúrny dom, OZ Prílepčianka o 19.00 h
● Dňa 9. 5. – Oslavy ukončenia II. svetovej vojny

Oficialna stránka mesta www.zlatemoravce.eu a mestský blog www.zlatemoravce.info
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BUĎ EKO, BUĎ EÚ
Ministerstvo zahraničných
vecí Slovenskej republiky v
spolupráci so Zastúpením
Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou
Európskeho
parlamentu
rozbieha 15. marca 2012 informačno-komunikačný projekt
Európskej únii záleží na tom,
EKO sa na Slovensku žije.
Cieľom projektu je priniesť
bližšie k občanom informácie o
tom, ako Európska únia
svojimi legislatívnymi opatreniami prispieva k zlepšovaniu
ich každodenného života a
prostredia.
Informačnokomunikačná
kampaň
projektu Európskej únii
záleží na tom, EKO sa na
Slovensku žije je zameraná
na rozširovanie poznatkov
občanov Slovenska o politikách Európskej únie v oblasti
ochrany životného prostredia
a podpory obnoviteľných
zdrojov energie, ktoré vedú k
šetreniu s energiami, znižovaniu nákladov za ne, zvyšovaniu
kvality životného prostredia v
mieste bydliska každého
občana Slovenska a ktoré
zároveň pomáhajú mestám a
obciam
vytvárať
nové
pracovné miesta.
Projekt je zameraný na
niekoľko skupín občanov, od
žiakov základných a stredných
škôl, študentov vysokých škôl
až po seniorov. Obyvateľov
okresných miest čaká rozmanitý
program:
odborné
prednášky, hry, interaktívne
divadelné
predstavenie,
pokusy a ekologické prezentá-

cie, premietanie filmov s
ekologickou tematikou a
výsadba zelene v miestnych
parkoch.
Súčasťou programu sú i
„trhy ekonápadov“ – pracovné
stretnutia
ekologických
organizácií,
podnikateľov,
pedagógov, ktorí sa zaoberajú
eko a enviro problematikou, s
predstaviteľmi miest. Každé
mesto má zároveň možnosť

súťažiť o cenu Európske mesto
budúcnosti.
Séria podujatí sa začala 15.
marca v Zlatých Moravciach a
ďalej postupne pokračuje v
ďalších okresných mestách až
do 15. mája 2012.
Bližšie informácie k súťaži a
k programom v jednotlivých
mestách sú zverejnené na
internetovej stránke HYPERLINK "http://www.ekosloven-

 Slávnostný krst Eco dní na Slovensku v Zlatých Moravciach

 hlavná koordinátorka projektu Zuzana Michalicová a primátor Peter Lednár

sko.eu" www.ekoslovensko.eu.
Projekt realizuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v rámci
Partnerstva pre oblasť riadenia (Management Partnership)
s Európskou komisiou.
V rámci tohto celodňového
projektu, ktorý podporil a
zároveň privítal s veľkou cťou
primátor Peter Lednár, sa
vysadilo 26 stromov vo
veľkom parku a aj takto sa
symbolicky prispelo k ochrane
životného prostredia.
Pri tejto príležitosti mesto
Zlaté Moravce navštívilo zopár
významných osobností Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku, Peter Spišiak,
Tomáš
Kozák,
Miriam
Madrová, zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí, Ivan
Michna, prednosta krajského
úradu životného prostredia v
Nitre a hlavná koordinátorka
projektu Zuzana Michalicová
so svojím tímom. Spoločne
zahájili dva mesiace plné Eco
nápadov a myšlienok, ktoré sa
slávnostne pokrstili práve tu v
Zlatých Moravciach.
Na záver z príhovoru primátora Lednára k citátu Hansa
Christiana Andersena:
„Všetky knihy zožltnú, ale
kniha prírody má každý rok
nové, nádherné vydanie. Snažme sa držať tohto citátu a
prispieť k tomu, aby boli tieto
slová každým rokom reálnejšie. Príroda je naša mať a stojí
za to o ňu bojovať.“
Ľ. Rosinská
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Župný dom má novú šancu ožiť

 privítanie veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva

V pondelok 19. marca naše
mesto poctila svojou návštevou veľvyslankyňa Nórskeho
kráľovstva Trine Skymoen. Na
pôde
Zlatých
Moraviec
pobudla síce krátky čas, no
zástupcovia Mesta, primátor
Peter Lednár, viceprimátor
Jozef Škvarenina a prednosta
mestského úradu Ján Jamrich,
sa snažili predovšetkým o milé
priateľské privítanie v rámci
príjemného
odľahčeného
posedenia na Mestskom úrade,
počas ktorého veľvyslankyňu
primátor oboznámil s históriou nášho mesta, no najmä s
jedným z jeho najväčších
skvostov, Župného domu.
Návšteva veľvyslankyne v
našom meste predchádzala
predloženiu žiadosti na čerpanie financií z eurofondov na
jeho rekonštrukciu, o ktorých
bude primátor rokovať už v
nasledujúcich dňoch s Úradom
vlády. Mesto sa chce uchádzať
o získanie finančných prostriedkov v rámci Nórskeho
finančného mechanizmu, ktorý
má prispieť k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov
medzi
regiónmi
Európskeho hospodárskeho
priestoru.
Súčasťou programu bola
prehliadka Župného domu
spojená s návštevou Základnej
umeleckej školy, ktorá sídli v
jednej z jeho častí. O kultúrny
zážitok sa postarali svojim
spevom Soňa Meňhertová,
Zuzana Molnárová a hrou na

 veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Trine Skymoen a primátor mesta Zlaté Moravce Peter Lednár počas prehliadky miniatúry Nitrianskeho hradu Miloša Lukáča

 stretnutie veľvyslankyne s deťmi ôsmych družobných krajín
na nádvorí Župného domu

 Župný dom

klavíri a fagote Tomáš Bodor a
Tomáš Kečkéš.
Bonbónikom pre vzácnu
návštevu bolo milé stretnutie s
deťmi v zastúpení ôsmych
krajín družobných základných
škôl, medzi iným aj Nórskym
kráľovstvom,
ktoré,
ako
povedala pri rozlúčke pani
veľvyslankyňa, sa nemalou
mierou
podpísalo
pod
nezabudnuteľné zážitky z jej

návštevy tohto prekrásneho
slovenského mesta.
Župný dom je najvýznamnejšou dominantou a pýchou
jadra mesta. Ako jeden
komplexný celok vznikol po
prestavbe viacerých renesančných domov. V súpise pamiatok
sa
spomína
ako
jednoposchodová, renesančná
stavba zo začiatku 17. storočia.
História tohto skvostu siaha až

do obdobia roku 1573, ktorý
sa spája s vypálením a drancovaním
mesta
tureckými
hordami. Zaujímavosťou je, že
budova Župného domu prešla
do majetku župy v roku 1735,
keď ju predal ako svoj dom
Juraj Paluška za 6000 zlatých.
Niekdajší panský dom bol
postupne
rozšírený
na
honosný trojkrídlový poschodový objekt s kaplnkou a
ústredným nádvorím. K roku
1879 bola datovaná prestavba
budovy v barokovom slohu,
pričom dnešnú podobu získal
na konci 19. storočia. Po
zániku župy sa tieto priestory
využívali ako väznica či
kasárne. V dnešnej dobe je
stavba, ktorá je vzácnou historickou pamiatkou znehodnotená
nielen
technickými
prestavbami prispôsobenými
na strojovú výrobu bývalého
podniku Kovoplast, ale i
veľkým zubom času.
Tento dom, ako jeden z
najväčších župných domov na
Slovensku si zaslúži obrovskú
pozornosť a dá sa povedať, že
je veľkou prioritou Petra
Lednára, aby prispel k jeho
záchrane. Jeho snahou je a aj
bude, vdýchnuť do starých, už
mnoho rokov chátrajúcich
múrov doslova nový život a
dejiny budú tak znovu písať o
ďalšom významnom medzníku
tohto hodného kultúrneho
dedičstva.
Ľ. Rosinská

TN 03 2012:TN 03 2012

02.04.2012

16:06

Stránka 4

4
Novým viceprimátorom sa stal...
Dňa 13. marca 2012 primátor
Ing. Peter Lednár, CSc. vymenoval
za svojho nového zástupcu
poslanca Ing. Jozefa Škvareninu
(Smer-SD, KDH, HZDS).
Jozef Škvarenina sa narodil v
Zlatých Moravciach a má 39
rokov. Po Gymnáziu Janka Kráľa
pokračoval v štúdiu na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre,
ktoré úspešne ukončil ako inžinier
ekonómie. Jeho prvým zamestnaním bolo Stredné odborné učilište
v Zlatých Moravciach, kde vyučoval ekonomiku a informatiku.
Pôsobil ako vedúci odboru informatiky na Okresnom úrade práce
a neskôr sa stal zástupcom
prednostu Okresného úradu.
Informatike a počítačom sa venuje
dodnes. Okrem pôsobenia vo
verejných pozíciách pôsobil v
reklame a marketingu. Poslancom

Mestského zastupiteľstva je už
druhé volebné obdobie. Za koalíciu kandidoval ako nominant
Smer-SD. V tomto volebnom
období je členom Mestskej rady a
predsedom finančnej komisie.
Patrí medzi poslancov, ktorí
hľadajú rozvážnu, v čo najširších
kruhoch akceptovateľnú dohodu
o smerovaní mesta, jeho rozvoja a
pri riešení každodenných problémov občanov. Jeho hobby je
totožné s jeho prácou. Zaujíma sa
aj o históriu a umenie. Býva v
panelákovom byte na sídlisku.
Na otázku, ako si predstavuje
výkon funkcie zástupcu primátora,, odpovedal: „Je to veľká
pocta a možno to súvisí s mojou
doterajšou prácou v samospráve.
Pri výkone tejto funkcie cítim
veľkú zodpovednosť a pokoru.
Dúfam, že nikoho nesklamem.

 Ing. Jozef Škvarenina
Som odmalička spojený so sídliskom, preto skvalitňovanie života v
tejto časti mesta je moja priorita.
Dôležitými sú aj celomestské
projekty, ktoré chceme v tomto

volebnom
cykle
realizovať.
Výstupmi našej práce musíme
občanov presvedčiť, že sme tu pre
nich a naše mesto.“
-red-

Mestský parlament
Na podnet občanov zverejňujeme zoznam poslancov zvolených
do Mestského zastupiteľstva
(2011 – 2014) za jednotlivé
volebné obvody, aby ste v prípade
dotazov, návrhov alebo neriešených problémov vedeli, koho je

potrebné osloviť, na koho sa
obrátiť a kto by Vám s problémami mohol pomôcť.
I. volebný obvod: Erika
Babocká, Eva Dubajová, Mgr.
Milan Galaba, PharmDr. Ivona
Vicianová

II. volebný obvod: Ľudovít
Chládek, PaedDr. Pavol Petrovič,
Miroslav Zachenský
III. volebný obvod: Ing.
Ladislav Boršč, Ing. Peter Hollý,
PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter
Lisý, Ing. Viliam Rumanko, Mgr.

Denisa Uhrinová
IV. volebný obvod: Vladimír
Kľučiar, Ivan Madola, Mgr. Pavel
Šepták, Ing. Jozef Škvarenina
V. volebný obvod: Ivan Hritz,
Ing. Jozef Tonkovič
-lr-

 Erika Babocká

 Dubajová Eva

Mgr. Milan Galaba

 PharmDr.
Vicianová

 Ľudovít Chládek

 PaedDr. Pavol Petrovič

 Miroslav Zachenský

 Ing. Ladislav Boršč

Bc.

Ivona
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Mestský parlament

 Ing. Peter Hollý

 PaedDr. Dušan Husár

 Ing. Peter Lisý

 Ing. Viliam Rumanko

 Mgr. Denisa Uhrinová

 Vladimír Klučiar

 Ivan Madola

 Mgr. Pavel Šepták

Predvolánky vystriedali papuče

 Ing. Jozef Tonkovič

 Ivan Hritz

Podviedli dôchodkyňu
Policajti zo Zlatých Moraviec pátrajú po podvodníkoch, ktorí vylákali od 74
dôchodkyne finančnú hotovosť 600,-€. . Babičke v piatok 23. marca zatelefonovala osoba, ktorá jej povedala, že je jej vnuk a pýtal od nej peniaze na
kúpu auta.
Pani Alžbeta peniaze odovzdala neznámej dievčine ešte v ten istý deň, na
autobusovej zastávke v Zlatých Moravciach. Potom, ako popoludní vnuk
svoju starú mamu navštívil vyšlo najavo, že žiadne peniaze od nej nepýtal a
ani s ňou netelefonoval. Dôchodkyňa sa tak stala ďalšou obeťou podvodníkov.
Polícia znovu upozorňuje najmä starších ľudí, aby si skôr, ako niekomu
cudziemu dajú finančnú hotovosť, preverili či skutočne komunikovali so
svojim príbuzným.
Za prečin podvodu hrozí v tomto prípade trest odňatia slobody na dva
roky.
o prípade informovala Kpt. Mgr. Božena Bruchterová
hovorkyňa KR PZ v Nitre

Od dňa 23. marca vás pri nesprávnom zaparkovaní svojho motorového vozidla môže prekvapiť namontovaná známa „papuča“ na jeho
kolese nasadená mestskými policajtmi už aj v Zlatých Moravciach.
Aby ste sa vyhli zbytočným zdržiavaním s jej odstránením, Mestská
polícia znovu upozorňuje všetkých vodičov predovšetkým na dodržiavanie ustanovenia § 25 ods. 1 písm. D/ zákona 8/ 2009 Z.z., kde:
„Vodič nesmie zastaviť ani stáť na križovatke a vo vzdialenosti
kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou. Tento zákaz
neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivej strane vyúsťujúcej cesty.“
Nerešpektovaním sa vystavujete možnosti postihu za priestupok v
zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 písm. K/ zákona 372/ 1990 Z.z. o priestupkoch!
-lr-
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MDŽ očami pani Velšicovej
Tohto roku si pri príležitosti
sviatku Medzinárodného dňa žien
Mesto Zlaté Moravce uctilo všetky
ženy skvelým kultúrnym vystúpením Maji Velšicovej. Tí, ktorí
prijali pozvanie, mi určite dajú za
pravdu, že stálo zato. Okrem
kvietku si každý odnášal bohaté
zážitky z vystúpenia, ktoré prekypovalo
krásnymi
životnými
príbehmi a myšlienkami. Nie raz
stislo každému srdiečko, či pohladilo dušu.
Ponúkame Vám rozhovor zo
zákulisia s pani Velšicovou,
umelkyňou s veľkým „U“ a človekom s veľkým „Č“.
Dobrý deň pani Velšicová,
práve sme si pozreli Vaše vystúpenie.
Bolo
nádherné,
prekrásne, vitajte v našom
meste. Koľkýkrát sa tu nachádzate a ako sa Vám u nás páči?
Ďakujem pekne. Koľkýkrát, to
Vám nebudem vedieť povedať,
pretože tá medzera, kedy som tu
nebola, je taká veľká, že som si
myslela, že diváci už na mňa
zabudli.
Ale
chvalabohu,
nezabudli a bolo to aj pre nás s
Mirkom Švábom povznášajúce a
myslím, že diváci aj diváčky sa s
nami cítili veľmi dobre.
Počas Vášho vystúpenia
zaznelo veľa pekných životných
múdrostí, dokonca aj rýmovaných. Prezraďte nám, kde
beriete inšpiráciu?
Ono to nepríde ľahko, ani z
večera do rána. Na takom

programe treba trošku zapracovať. Nie som priateľom toho, že aj
na obrazovky môžeme priniesť
niečo, čo nás práve napadne. Nad
pointou rozmýšľame niekedy aj
dva týždne. Ja si uctím diváka,
ktorý sedí pred obrazovkou alebo
v tom hľadisku... že je to divák
vzdelaný, že si už všeličím prešiel,

archaické a opočúvané. Takže
verím, že zas prinesieme pekný
vianočný vánok do Zlatých
Moraviec.
Zaznelo tu veľa piesní
pravdepodobne z Vášho nového
CD. Takže, koľko ich je na svete
a predstavte nám to posledné.
„Kráľovná nebies“ je to

 Maja Velšicová
že si už všeličo vypočul a záleží mi
na tom, aby som prišla s niečím, čo
ho osloví.
Robíte aj iné vystúpenia ako k
sviatku MDŽ? Ak áno, kde a aké
bude to najbližšie?
Musím Vám prezradiť a na to sa
už veľmi teším, že máme pripravený veľmi pekný vianočný
program. Sú to piesne, ktoré ľudia
poznajú, ale niektoré sú celkom
nové a v takej úprave, aby to
nebolo príliš moderné ani príliš

posledné a mám ich osem. Ale
vzhľadom k tomu, že „Kráľovná
nebies“ a „Mariánske piesne“,
ktoré sme spoločne s Mirkom
Švábom a Mariánom Mariakom
naspievali, sa rýchlo vypredali, v
máji chystáme ich druhé pokračovanie. Prvá edícia týchto piesní má
pekný ohlas u poslucháčov, čo nás
veľmi teší. Pripravovali sme ju s
veľkou pokorou a zodpovednosťou. Vianočných a náboženských
piesní, cédečiek a albumov je dosť.

My sme však chceli byť iní, osobití,
chceli sme priniesť niečo nové a
dúfam, že sa nám to podarilo.
Vráťme sa teraz naspäť k
sviatku MDŽ. Čo by ste chceli
odkázať ženám, ktoré si nepozreli Vaše vystúpenie a boli oň
ukrátené?
Som už na javisku dosť dlho a
viem sa cez všeličo preniesť. Ale
keď sa pozriem do hľadiska, vždy
mi je ľúto pri pohľade na prázdne
miesto. I keď bolo dnes dosť žien
a som veľmi spokojná, je mi ľúto,
že tá jedna žena neprišla a nebola
tu a trošku si nepožila. Pretože
tých príležitostí život nenúka až
toľko,
aby
sme
príjemnú
atmosféru, ktorá sa vytvorí len v
kruhu spoločnosti, v ktorej je
smiech nákazlivý, nevyužili.
Spomínali ste, že ste tu dlhšiu
dobu neboli. Ja ale verím, že na
to ďalšie Vaše vystúpenie –
vianočné, prídete určite potešiť
nielen naše ženy v Zlatých
Moravciach, ale že tých prázdnych miest bude menej a menej
aj každou Vašou návštevou.
Takže prajem ešte veľa pracovných úspechov a veľa šťastia do
života.
Ďakujem veľmi pekne. Som
toho názoru, že najlepšou reklamou je dobrá odozva. Keď nám
ľudia budú veriť aj naďalej a budú
si myslieť, že sa im oplatí prísť na
náš program, tak o to budeme
radšej.
rozhovor robila, Ľ. Rosinská

Poďakovanie za vzornú starostlivosť
Dňa 22.1.2012 som bola prijatá
na Interné oddelenie nemocnice
prof. Dr. R. Korca, DrSc. v Zlatých
Moravciach.
Chcem vyjadriť vďaku personálu celého oddelenia - pani
primárke MUDr. Končálovej,
MUDr. Šindlerovej, MUDr. Gunarovej, všetkým sestričkám a upratovačkám. Je obdivuhodné, že pri
takej ťažkej a zodpovednej práci si
dokážu zachovať dôstojnosť a

všetko okolo pacientov robia s
úsmevom na tvári. Chcem pripomenúť, že aj v kuchyni je dobrý
personál, lebo strava je dobrá.
Priala by som si, a nielen ja, aby
táto nemocnica pôsobila ešte dlhé
roky. Ešte raz všetkým patrí moje
poďakovanie a obdiv za to, že mi
môj pobyt v nemocnici spríjemnili. Srdečná vďaka.
Terézia Horvátová
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Pozor! Zmena VZN - prevádzkovanie výherných automatov
Dňa 13. marca 2012 nadobudol účinnosť „Dodatok č. 1 k VZN
č. 7/2011 o podnikateľskej
činnosti a určení času predaja v
obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Zlaté Moravce“,
ktorý bol schválený uznesením č.
266/2012 na 13. zasadnutí
mestského
zastupiteľstva
v
Zlatých Moravciach (zo dňa 23. 2.
2012).
Schválenie uvedeného dodatku
prinieslo nasledovné zmeny:
Prevádzková doba v špecializovaných herniach určených na
prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktorá bola do
nadobudnutia účinnosti tohto
dodatku určená v rozpätí od 6.00
h do 4.00 h nasledujúceho dňa, sa
upravuje nasledovne:
► pondelok, utorok, streda,
štvrtok a nedeľa - od 6.00 h do
24.00 h
► piatok, sobota - od 6.00 h
do 4.00 h nasledujúceho dňa
Prevádzkovatelia špecializovaných herní určených na prevádzkovanie
hazardných
hier

prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi,
telekomunikačnými zariadeniami
a videohrami, ktorým bola
prevádzková doba určená podľa
doterajších predpisov, do 30 dní
po nadobudnutí účinnosti tohto
dodatku č.1 k VZN č.7/2011 o
podnikateľskej činnosti a
určení času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na
území mesta Zlaté Moravce (t. j.
do 12. apríla 2012), ohlásia
Mestu Zlaté Moravce určenie
prevádzkovej
doby
svojej
prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto dodatku k VZN.
Ďalšie zmeny, ktoré boli schválené týmto dodatkom, spočívajú v
žiadosti a v schvaľovaní jednorazového predĺženia prevádzkovej
doby z dôvodu konania neverejnej
spoločenskej akcie pre uzavretú
spoločnosť, alebo z dôvodu
konania nepravidelnej verejnej
akcie s prísluchovou hudbou
alebo hudobnou produkciou. Z
uvedeného dôvodu sa pôvodné
VZN doplnilo o prílohu č. 3 -

Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkovej doby prevádzkarne na území mesta Zlaté
Moravce z dôvodu konania
neverejnej spoločenskej akcie pre
uzavretú spoločnosť a prílohu č.
4 Ohlásenie jednorazového
predĺženia prevádzkovej doby
prevádzkarne na území mesta
Zlaté Moravce z dôvodu konania
verejnej - nepravidelnej akcie.
Jednorázové
predĺženie
prevádzkovej doby z dôvodu
konania neverejnej spoločenskej
akcie pre uzavretú spoločnosť
(promócia, kar, svadba, firemná
akcia,
konferencia)
ohlási
prevádzkovateľ Mestu Zlaté
Moravce na uvedenom tlačive
(príloha č. 3) najneskôr tri
pracovné dni pred konaním akcie.
Oddelenie správy majetku mesta
MsÚ v Zlatých Moravciach vydá
buď súhlasné alebo zamietavé
stanovisko k určeniu jednorazového predĺženia prevádzkovej
doby prevádzkarne.
Jednorazové
predĺženie
prevádzkovej doby prevádzkarne
z dôvodu konania nepravidelnej

verejnej akcie, ako je napr. diskotéka alebo tanečná zábava, je
podnikateľ povinný ohlásiť MsÚ v
Zlatých Moravciach (Oddelenie
správy majetku mesta) na tlačive,
ktoré tvorí prílohu č. 4 tohto VZN,
najneskôr 7 dní pred konaním
takejto akcie /po oznámení tohto
podujatia Mestskému stredisku
kultúry a športu, príspevkovej
organizácii v Zlatých Moravciach/.
Oddelenie správy majetku mesta
MsÚ v Zlatých Moravciach vydá
buď súhlasné alebo zamietavé
stanovisko k určeniu jednorazového predĺženia prevádzkovej
doby prevádzkarne.
Uvedené tlačivá - www.zlatemoravce.eu (Menu, Tlačivá iné),
alebo osobne na Oddelení správy
majetku mesta MsÚ Zlaté
Moravce.
Úplné znenie „Dodatku č. 1 k
VZN č. 7/2011 o podnikateľskej
činnosti a určení času predaja v
obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu (Mesto,
Samospráva VZN mesta, rok
2012).

Rozmiestnenie kontajnerov na jarné upratovanie
Technické služby mesta Zlaté
Moravce oznamujú občanom
mesta a mestských častí Prílepy
a Chyzerovce, že v rámci
jarného upratovania budú
veľkoobjemové
kontajnery
rozmiestnené na obvyklých
miestach nasledovne:
m. č. Prílepy: Nová ul.,
Parková ul. - od 26. 3. do 23. 4.
m. č. Chyzerovce: Palárikova
ul., Družstevná ul., Ul. B. S.
Timravy - od 26. 3. do 23. 4.
Ulice:
Spojovacia,
Záhradnícka,
Žitavské nábrežie, Robotnícka,
Tekovská - od 26. 3. do 23. 4.
1. Radlinského - od 26. 3. do
2. 4., 2. Jesenského č. 15 - od 26.
3. do 2. 4., 3. križovatka ulíc M.
Urbana – Dlhá - od 2. 4. do 10.

4., 4. križovatka ulíc Štefánikova – Dlhá - od 2. 4. do 10. 4.,
5. križovatka ulíc Tolstého –
Dlhá - od 10. 4. do 16. 4., 6.
križovatka ulíc Kollárova – Dlhá
- od 10. 4. do 16. 4., 7. križovatka ulíc Vajanského – Dlhá od 16. 4. do 23. 4., 8. koniec
Dlhej ulice č. 62 - od 16. 4. do
23. 4.
Ďateliniská:
1. Šoltésova č. 23 - od 26. 3.
do 2. 4., 2. križovatka ulíc Slov.
armády – Krátka - od 26. 3. do
2. 4., 3. križovatka ulíc Slov.
armády – Rázusova - od 2. 4. do
10. 4., 4. križovatka ulíc
Rázusova – krížna - od 2. 4. do
10. 4., 5. križovatka ulíc
Potočná – Rázusova - od 10. 4.
do 16. 4., 6. začiatok ulice

Dobšinského od Slov. armády od 10. 4. do 16. 4., 7. Slov.
armády č. 15 - od 16. 4. do 23.
4., 8. Zelená - od 16. 4. do 23. 4.,
9. Tichá - od 16. 4. do 23. 4.

Kontajnery pre záhradkárske
osady budú pristavené po
skončení jarného upratovania
na obvyklých stanovištiach v
termíne od 23. 4. do 30. 5.

 kontajner na Tekovskej ulici

Pohotovosť lekární
V dňoch 26. – 31. 3. Lekáreň
IRIS, Nám. A. Hlinku 28, v
pracovné dni od 7.00 do 21.00,
sobota 31. 3. od 8.00 do 20.00.

V dňoch 1. – 8. 4. Lekáreň IRIS,
Nám. A. Hlinku 28, nedeľa 1. 4.
od 8.00 do 20.00, v pracovné
dni od 7.00 do 21.00, piatok 6.

4., sobota 7. 4., nedeľa 8. 4. od
8.00 do 20.00.V dňoch 9. – 22.
4. Lekáreň U ŠKORPIÓNA,
Bernolákova 24, pondelok 9. 4.

od 8.00 do 20.00, v pracovné
dni od 7.00 do 21.00, sobota
14. 4., 21. 4, nedeľa 15. 4., 22.
4. od 8.00 do 20.00.
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Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
V priestoroch divadelnej sály
MSKŠ sa dňa 16. marca konala
výročná
schôdza
členov
Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska Zlaté
Moravce. Pred vstupom do sály
bol každý zúčastnený obdarovaný malým sladkým darčekom. Po usadení a privítaní
predsedkyňou Emíliou Páleníkovou sa začal kultúrny
program speváckeho zboru
Babičky. V ich podaní odznela
aj pieseň, ktorá bola špeciálne
pripravená pre v hľadisku
sediaceho primátora mesta
Petra Lednára. Ten každú
jednu členku zboru obdaroval
kvetom a peknú kyticu spolu s
úprimným prianím odovzdal aj
pánovi Orolínovi, ktorý slávil
nádherných,
dožitých
99
rokov. Následne sa pristúpilo k

samotnému rokovaniu, ktoré v
sebe zahŕňalo bilanciu organizácie, sumár činností a diskusiu. Organizácia má okolo 400
členov, ktorí sa pravidelne raz
do roka stretávajú práve pri
príležitosti výročnej schôdze.
Okrem toho je každý mesiac
postarané o rôzne zaujímavé
aktivity ako je kúpanie,
návšteva divadla, poznávacie
zájazdy, zábavy a organizovanie úcty k starším, takže o nude
sa naozaj hovoriť nedá.
Zároveň
primátor
mesta
všetkým odkryl plány o pravidelnom zavedení „Čaju o
piatej“ v bývalom klube Calex
na Robotníckej ulici, čím sa
vytvorí možnosť pravidelného
stretávania členov vo väčších
priestoroch, čo všetci s nadšením privítali. Záver schôdze

 spevácka skupina Babička s primátorom Petrom Lednárom

patril spoločnému zaspievaniu
hymnickej piesne Kto za
pravdu horí a slovám Emílie
Páleníkovej, ktorá v týchto
dňoch oslavuje svoje 77.
narodeniny – „Vážení prítomní,

nevravme, že lúčime sa, veď
lúčenie sú iba slová, až všemohúci dá, o rok zídeme sa tu
znova.“
M. Petrovičová

150. výročie príchodu Janka Kráľa do Zlatých Moraviec
Dňa 28. februára o 14.00 h sa
v obradnej sieni MSKŠ uskutočnila slávnostná akadémia pri
príležitosti
150.
výročia
príchodu štúrovského básnika
Janka Kráľa do nášho mesta
Zlaté Moravce. Akadémia
začala položením venca k
pamätníku básnika v parku
Janka
Kráľa.
Hodnotný
kultúrny program pripravila
Základná umelecká škola v
Zlatých Moravciach. Ukážku z
tvorby predniesol Peter Kereš.
Nasledoval podrobný výklad o
živote básnika v Zlatých
Moravciach, kde žil od roku
1862 do mája roku 1876, ktorý
sme si vypočuli v podaní

Mariana Tomajku. Spisovateľ a
rodák zo Zlatých Moraviec,
profesor Jozef Leikert, nám po
privítaní všetkých zúčastnených priblížil význam Janka
Kráľa pre súčasnosť aj
slovami: „Vážené dámy, vážení
páni, je paradoxom, že Jankovi
Kráľovi, najväčšiemu slovenskému básnikovi obdobia
romantizmu, nevyšla počas
života žiadna básnická zbierka.
Svojou poetickou tvorbou sa
však aj tak zaradil medzi najvýznamnejších
básnikov
v
dejinách slovenskej literatúry.
Jeho dielo presiahlo hranice
národného významu a zaradilo
sa do svetového kontextu.“

 pomník Janka Kráľa
Po ukončení slávnostnej
akadémie, pestrej na informácie a bohatej na dojmy, čakalo
na účastníkov malé občerstvenie, pri ktorom si mohli

naďalej vymieňať názory a
postrehy na tému tvorby a
života Janka Kráľa.
-mp-

Komunitné centrum v našom meste
Mesto Zlaté Moravce sa
vďaka podpory Európskeho
sociálneho fondu v rámci
Operačného
programu
„Zamestnanosť a sociálna
inklúzia“, zapojilo do projektu
terénnej
sociálnej
práce
„Komunitná sociálna práca v
Zlatých Moravciach“.
V rámci tohto projektu Mesto
vytvorilo komunitné centrum s
dvoma pracovnými miestami,
ktoré boli obsadené odbornými

pracovníčkami. Cieľom je
zabezpečiť
špecializovanú
starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu a
postupne im tak napomôcť k
ich postupnému začleneniu sa
do spoločnosti.
Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov je
34 575 € so spolufinancovaním
Mesta vo výške 1 819, 74 €.

Bližšie informácie
www.esf.gov.sk

–
-lr-
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Víťazstvo družstva SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach
"Šampión je ten, kto drie, aj keď
iní oddychujú."
Túto myšlienku si pripomenuli
po niekoľkých rokoch "sucha"
chlapci SOŠ polytechnickej, ktorí sa
stali víťazmi v okresnej súťaži
družstiev chlapcov vo volejbale
stredných škôl. Turnaj sa konal
dňa 6.3.2012 na pôde SOŠ
polytechnickej a zúčastnili sa ho
žiaci stredných škôl zo Zlatých
Moraviec: SOŠ polytechnická, SOŠ
technická, SOŠ obchodu a
služieb, Obchodná akadémia a
Gymnázium Janka Kráľa. Chlapci,
volejbalisti, "dreli" od 9,00 hod do
13,00 hod a videli sme úžasné
súboje o loptu, počuli sme výkriky
radosti, ale aj sklamania. Vnímali
sme športové nadšenie nielen
súťažiacich, ale aj tých, ktorí prišli
svojich spolužiakov povzbudiť.
Dramatický bol posledný zápas
o víťazstvo chlapcov SOŠ
polytechnickej a Obchodnej
akadémie, ktorý bol nadmieru
vyrovnaný. Nakoniec preukázali

chlapci SOŠ polytechnickej veľkú
bojovnosť a dokázali zvládnuť
náročný zápas s ťažkým súperom.
Obdiv patrí žiakom 4.P, 4.R a 3.P
triedy (Marián Kurkin, Maroš
Rusňák, Richard Šabo, Matúš
Debnár, Ľuboš a Lukáš Bošanský, Dominik Petrovič, Peter
Zrasták - viď. obrázok) , ktorí
vybojovali posledný zápas, ale aj
žiakom 3.F, 2.L a 1.F triedy (Samuel
Daněk, Adam Mravík, Roman
Merčiak, Kristián Marťák, Lukáš
Gajdoš) , ktorí boli súčasťou tímu a
tiež prispeli k ich víťazstvu. Na
svojich "šampiónov" boli určite
hrdí aj učitelia telesnej výchovy,
Mgr. Miroslav Broniš, Mgr. Juraj
Krajči a Mgr. Michal Orovnický,
ktorí ich motivovali a ukázali cestu
k tomuto úspešnému výsledku.
Prvé miesto vybojovali žiaci
SOŠ polytechnickej, druhí skončili
žiaci Obchodnej akadémie a na
treťom mieste chlapci z Gymnázia
Janka Kráľa.
Dňa 21.3. 2012 sa víťazné

 Víťazné družstvo
družstvo volejbalistov zúčastnilo
krajskej súťaže vo volejbale
chlapcov stredných škôl a s
prehľadom získali tretie miesto.
Na prvom mieste skončili žiaci
Športového gymnázia v Nitre a
druhé miesto patrilo SPŠ z
Komárna.

Zároveň sa chceme poďakovať
všetkým družstvám za to, že
oplývali dobrou náladou, športovým duchom a nechýbalo im
zdravé súťaženie. Tešíme sa na
stretnutie znova o rok.
Pripravil: Ing. Vaškovičová,
SOŠ polytechnická, ZM

Športové aktivity žiakov SOŠ polytechnickej
SOŠ polytechnická zabezpečuje
nielen vzdelávanie žiakov v
rôznych študijných a učebných
odboroch, ale snaží sa vytvárať
podmienky pre mládež tak, aby
získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite.
Cieľom našich skúsených pedagógov, Mgr. M. Broniša (tréner PFA
FC Vion Zlaté Moravce - mladší
žiaci), Mgr. M. Orovnického a Mgr.
J. Krajčiho , je dopriať našim
žiakom a žiačkam trochu telesného pohybu a zabezpečiť ich
harmonický a zdravý vývin nielen
počas vyučovania, ale aj v čase
osobného voľna. Žiaci všetkých
ročníkov sa zúčastňujú a
umiestňujú
na
popredných
miestach v regionálnom a

 foto: Richard Horný

krajskom kole športových súťaží:
futbal, basketbal, volejbal v
súťaži družstiev, orientačný a
cezpoľný beh v súťaži jednotlivcov a družstiev. Počas
školského roka prebiehajú medzitriedne zápasy v halovom futbale
(Liga majstrov), vo volejbale, v
basketbale a florbale. Každý rok
usporadúvame súťaže v skoku do
výšky "Novoročná latka" a žiaci
môžu ukázať svoju zručnosť a
ohybné zápästia v školských
turnajoch "Pingpongom proti
drogám", ktoré sú organizované
2x počas školského roka. Pre
dievčatá, ale aj pre chlapcov, ktorí
uprednostňujú strečing a posilňovanie, máme pripravenú malú
telocvičňu s fitloptami. Za

podpory inštruktora môžete
vytrénovať svoje "ladné" krivky,
alebo sa "vyblázniť" na aerobiku,
aj v rytme Zumby a zároveň to
sledovať cez diaprojektor na
premietacej ploche v telocvični. V
zimnom období sa žiaci môžu
naučiť lyžovať na týždennom

lyžiarskom kurze na Donovaloch, pričom škola zapožičiava
lyžiarsku výstroj.
Sme proste škola, v ktorej sa
oplatí študovať po všetkých stránkach.
Ing. Vaškovičová,
SOŠ polytechnická, ZM
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O rádioaktívne odpady sa vzorne staráme
Slovensko je jednou z mála krajín EÚ, ktorá má vybudované kapacity na
spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov a súčasne zabezpečuje aj
ich bezpečné ukladanie. Prístup Slovenska k nakladaniu s rádioaktívnymi
odpadmi je v súlade so záväznými štandardmi, ktoré v minulom roku
prijala Rada Európskej únie a uložila členským štátom do roku 2015
predstaviť svoje národné programy v tejto oblasti.
O činnosti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi (RAO) vyprodukovanými na Slovensku sa odborne, technicky i personálne stará Jadrová a
vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS). Na základe stanovených kritérií boli
v minulosti za vhodnú lokalitu na ukladanie RAO vybrané Mochovce.
Jedným z jadrových zariadení, ktoré v tejto lokalite JAVYS prevádzkuje, je
Republikové úložisko RAO (RÚ RAO). Keďže sa zapĺňa kapacita 1.
dvojradu, spoločnosť tu v najbližších rokoch plánuje vybudovať ďalšie
úložné boxy na ukladanie nízko a stredne rádioaktívnych odpadov. Ako
súčasť zefektívnenia procesu a zníženia vynakladaných prostriedkov,
plánuje JAVYS vybudovať aj nové priestory na ukladanie veľmi nízko
rádioaktívnych odpadov. V súlade s legislatívou JAVYS predložil na
posúdenie Ministerstvu životného prostredia SR zámer a následne správu
o posudzovaní vplyvov plánovaných činností na životné prostredie.
Skladované RAO spracujeme...
V súčasnej dobe sa rádioaktívne odpady z jadrových elektrární, ale aj
inštitucionálne RAO, zvyčajne skladujú v mieste svojho vzniku, alebo v
zariadeniach špeciálne skonštruovaných na tento účel. V JAVYS-e sa
rádioaktívne odpady starostlivo zhromažďujú, sledujú a po celú dobu
práce s nimi sa monitorujú a kontrolujú. Spoločnosť JAVYS spracováva
tieto odpady v dvoch lokalitách. V Jaslovských Bohuniciach je v prevádzke
Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov (BSC RAO)
a v Mochovciach Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov
(FS KRAO). V oboch zariadeniach sa spracovávajú a upravujú rádioaktívne
odpady do bezpečnej formy – do vláknobetónových kontajnerov s garantovanými vlastnosťami a životnosťou tristo rokov.
... a bezpečne ukladáme na úložisku v Mochovciach
V Mochovciach je vybudované úložisko povrchového typu a je určené na
konečné uloženie pevných a spevnených nízko a stredne aktívnych RAO
vo vláknobetónových kontajneroch. V prevádzke je už desať rokov. Plocha
určená na ukladanie RAO má približne 11,2 hektára a využíva sa zhruba
20 % územia. Republikové úložisko tvorí komplex stavieb a technologických zariadení, slúžiacich na manipuláciu s RAO od ich príchodu na
úložisko až po konečné uloženie.
Súčasné úložné priestory tvorí sústava boxov, usporiadaných do štyroch
radov v dvoch dvojradoch. Momentálne sa odpady ukladajú do prvého
dvojradu, ktorý má kapacitu 3600 kontajnerov. Jeho zaplnenie sa očakáva
okolo roku 2013.
Spoločnosť JAVYS priebežne pripravuje sprevádzkovanie druhého
dvojradu. V pôvodnom zámere boli tieto dvojrady určené na ukladanie
RAO vyprodukovaných v priebehu prevádzky ôsmich blokov VVER jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach a pre odpady
uložiteľné z vyraďovanej elektrárne A1. Do úložného objemu sa nezahrnuli odpady vyprodukované v etape vyraďovania blokov VVER. Podľa
ostatného prehodnotenia tvorby RAO, aj v súvislosti s jej minimalizáciou,
sa ukazuje potreba asi 7,5 dvojradu, pričom všetky tieto dvojrady je možné
vybudovať v areáli súčasného úložiska v lokalite Mochovce.
Pre zachovanie kontinuity ukladania RAO plánuje JAVYS výstavbu
ďalších dvojradov...
Hlavným dôvodom na pokračovanie výstavby úložných dvojradov RÚ
RAO a úložiska na VNAO je vytvorenie vhodných priestorov na bezpečné
a efektívne ukladanie nízko a stredne aktívnych RAO a veľmi nízko aktívnych RAO z prevádzky a vyraďovania všetkých jadrových elektrární na

Slovensku, ktoré sú v súčasnosti v
prevádzke (prípadne vo výstavbe)
alebo sa nachádzajú v štádiu vyraďovania. Skladovanie kvapalných
odpadov v nádržiach v lokalitách
jadrovej elektrárne predstavuje pre
životné prostredie väčšie riziko ako
ich spevnenie a uloženie v úložisku.
Mochovské úložisko je umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od obytných zón. Vzhľadom na svoj
charakter a rozsah nie je predpoklad vzniku nepriaznivých vplyvov na
kvalitu a pohodu života dotknutých obyvateľov ani budúcich generácií.
... a úložiska veľmi nízko aktívnych odpadov
Spoločnosť JAVYS identifikovala pri vyraďovaní JE kategóriu veľmi
nízko aktívnych odpadov, ktorými sú napr. kontaminované zeminy,
stavebná sutina, prach vznikajúci pri čistení betónových povrchov a pod.
Podľa súčasnej klasifikácie nie je možné ich uvoľniť do životného prostredia. Keďže vyžadujú nižší stupeň izolácie od životného prostredia, ich
fixovanie vo vláknobetónových kontajneroch a ukladanie do súčasných
úložných štruktúr by bolo ekonomicky neefektívne.
V Republikovom úložisku sú ukladané spracované RAO nízko a stredne
aktívne. Alternatívou je ukladanie veľmi nízko aktívneho odpadu v
mochovskom úložisku oddelene mimo boxov s menšími nárokmi na
inžinierske bariéry. Týka sa to samotnej balenej formy ukladaných
odpadov ako i betónových úložných štruktúr. Tento spôsob ukladania
veľmi nízko aktívnych RAO zlepšuje ekonomiku ukladania pri nezmenenej jadrovej bezpečnosti. Nesporne dôležitú úlohu zohráva aj fakt, že
vzhľadom na nižšie aktivity ukladaných odpadov je možné uvažovať s
podstatne kratšou dobou inštitucionálnej kontroly príslušného úložiska.
Vizitka
Spoločnosť JAVYS má špecifické postavenie v energetike Slovenska. Vyraďuje jadrovoenergetické zariadenia, bezpečne a ekologicky
nakladá s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
vznikajúcimi pri prevádzkovaní a následnom vyraďovaní jadrových
zariadení, ale i využívaní rádioizotopov v medicíne, školstve a iných
odvetviach priemyslu, vrátane zachytených rádioaktívnych materiálov. Keďže činnosti JAVYS sú na konci využívania jadrovej energetiky, úspešné napredovanie vyraďovania JE A1 a JE V1, spracovanie
a uloženie rádioaktívnych odpadov a bezpečné nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom vo svojom výsledku znižujú možné riziko
negatívnych vplyvov na ľudí a okolité prostredie.

 1. Prevádzkovaný prvý dvojrad RÚ RAO
2. Vybudovaný druhý dvojrad
3. Plánované dvojrady

4. Úložisko veľmi nízko aktívnych odpadov
5. Model prekrytia úložiska
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Druhý ročník súťaže ENERSOL SK 2012 v SOŠ technickej
Z poverenia KŠÚ v Nitre sa dňa
20.3.2012 v SOŠ technickej, Ul.
1.mája 22, Zlaté Moravce uskutočnilo krajské kolo súťaže ENERSOL
SK 2012. Hlavným cieľom súťaže
bolo poskytnutie informácií a
predvádzanie výrobkov žiakov o
obnoviteľných zdrojoch energie.
Významný úspech v tejto súťaži
zaznamenali žiaci SOŠ technickej,
Ul. 1.mája 22, Zlaté Moravce, ktorí
sa v tvorivej kategórii umiestnili
na 1. mieste a postúpili do celoš-

tátneho finále svojím inovatívnym
výrobkom „Solárny bezpečnostný
systém“.
Celoštátne kolo ENERSOL SK
2012 sa bude konať v dňoch 12. –
13. 4. 2012 v Senici. Z krajského
kola postúpili v jednotlivých
kategóriách títo žiaci:
Hlavná kategória:
1. Kristián Németh a Peter
Jakubáč – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
2. Kevin Mészárosz a Daniela

Horváthová – Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Tvorivá kategória:
1. Alexej Molnár a Lukáš Nipča
– SOŠ technická, Ul. 1.mája 22,
Zlaté Moravce
2. Tibor Sibilla – Spojená škola,
Komárňanská 28, Nové Zámky
Vedľajšia kategória:
1. Jakub Biely, Patrik Bušovský,
Filip Hritz – SOŠ technická, Ul.
1.mája 22, Zlaté Moravce
PaedDr. Dušan Husár,

člen celoštátnej komisie
ENERSOL SK

Gymnazisti v opere
Dňa 16. 03. 2012 sa zúčastnilo
exkurzie do Bratislavy 39 študentov Gymnázia Janka Kráľa.
Hlavným programom tejto exkurzie bola návšteva operného
predstavenia v Slovenskom
národnom divadle. Študenti mali
možnosť zoznámiť s dielami
talianskeho verizmu Sedliacka
česť od Pietra Mascagniho a
Komedianti od Ruggiera Leoncavalla v podaní vynikajúcich
operných spevákov našej prvej
opernej scény.
Pred večerným vystúpením
navštívili výstavu Pocta Picassovi,
ktorá bola otvorená verejnosti

prvý deň. Predstavované diela
španielskych (napr. Salvatora
Dalího, Joana Miróa), českých
(napr. Emila Fillu, Antonína
Procházku, Otta Gutfreunda) a
slovenských výtvarníkov (napr.
Milana Laluhu, Ľudovíta Fullu,
Eugena
Gudernu,
Mariána
Čunderlíka, Vincenta Hložníka),
namaľované v duchu kubizmu,
boli ovplyvnené tvorbou Pabla
Picassaa a jeho návštevou Prahy v
roku 1946.
Študentov zaujala aj stála
expozícia slovenského moderného
umenia a projekt Pasáž od Mateja
Kréna, ktorú vytvoril autor z

Veľkonočný
stolnotenisový
turnaj
Občianske združenie BENÁT
a Stolnotenisový klub Športového klubu Žitavany Vám
oznamuje, že v sobotu 7. apríla
2012 sa uskutoční v telocvični
Obecného úradu pri Športovom klube Žitavany „VIII.
ročník Veľkonočného stolnotenisového turnaja“. Turnaj sa
bude konať v nasledujúcich
kategóriách:
najmladšie žiačky (2001 a
ml.), mladšie žiačky (2000,
1999), staršie žiačky (1998,
1997), najmladší žiaci (2001 a
ml.), mladší žiaci (2000, 1999),
starší žiaci (1998, 1997),
juniorky a ženy, juniori (1996,
1995, 1994), muži neregistrovaní, muži registrovaní - hráči.
Začiatok turnaja pre žiakov,

juniorky, juniorov, ženy a
mužov nehrajúcich súťaž je o
8:00 h. Muži hráči majú začiatok o 12:00 h. Štartovné pre
mužov hráčov je 4,- €, ostatní
2,- €.
Ak sa do kategórie prihlásia
menej ako štyria hráči, organizátor rozhodne o prípadnom
zlúčení kategórií. O občerstvenie je postarané.
Organizátori Vás srdečne
pozývajú. Príďte si zašportovať a porovnať svoju stolnotenisovú zručnosť s ostatnými.
Prihlásiť sa môžete priamo
na turnaji, na mobilnom
telefónnom čísle 0905565117
alebo na e-maile: albinkramar@gmail.com.
-r-

takmer desaťtisíc kníh vhodným
odrazom obrazu v množstve
zrkadiel. Pasáž ponúka návštevníkom nevšedný zážitok z pocitu
nekonečného priestoru, nekonečnej priepasti, nekonečných výšok.
O to intenzívnejší, že týmto
nekonečným priestorom môže
prejsť.
Všetky výtvarné expozície sú
prezentované
v
historickej
budove Pálffyho paláca. Jeho
súčasťou sú aj veľmi ochotní a
ústretoví zamestnanci tejto
Galérie mesta Bratislavy.
Počas krátkej prechádzky po

Bratislave sa študenti zamerali na
charakteristické prvky stavebných
slohov niektorých historických
budov - na budove Reduty, ktorej
rekonštrukciu nedávno ukončil
zlatomoravský Vion, historickej
budovy Slovenského národného
divadla na Námestí P.O. Hviezdoslava. Prehliadku slohov ukončili
na Hlavnom námestí pod sochou
Rolanda.
Vzdelávací program exkurzie
navrhol Ivan Meňhart. Pedagogický dozor počas exkurzie zabezpečili Dr. I.Meňhart a Mgr. Tatiana
Koniarová.

PRIATELIA –
PREDPLATITELIA
POZOR
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Vyhodnotenie sezóny 2011/2012 HC Zlaté Moravce
Dňa 2. marca sa v kultúrnom
dome v Chyzerovciach o 17.00
hodine konalo stretnutie členov
mestského hokejového klubu HC
Zlaté Moravce. Stretnutie sa
uskutočnilo s cieľom vyhodnotiť
hokejovú sezónu 2011/2012 v
rámci hráčskych výsledkov, ale aj
samotnej organizácie.
Úvodné slovo patrilo prezidentovi klubu Jurajovi Mačkayovi,
ktorý privítal všetkých zúčastnených a predniesol pripravenú
súhrnnú správu o činnosti klubu za
uplynulú sezónu. V rámci súhrnu
spresnil aj počet aktívnych hokejistov, ktorý sa v piatich vekových
kategóriách vyšplhal na číslo 116.
Celú činnosť klubu riadi 9 – členný
výbor, ktorý zasadá pravidelne
počas sezóny každé dva týždne a v
letných mesiacoch podľa aktuálnej
potreby. Okrem hokejovej činnosti
spomenul
pán
Mačkay
aj
významné spolupodieľanie sa na
oprave poškodených priestorov v
budove šatní a na uzavretí hokejo-

vej haly zimného štadióna. Pod
významné aktivity spadá aj zabezpečovanie spoločenských podujatí.
Prezident
klubu
poďakoval
všetkým, ktorí sa podieľali na jeho
činnosti, ako aj primátorovi
Zlatých Moraviec Petrovi Lednárovi za to, že Mesto poskytuje

okrem finančnej pomoci aj ľadovú
plochu na tréningy a zápasy
bezplatne. Slovo ďakujem patrilo
aj Technickým službám za dobrú
spoluprácu. Následne sa ujal slova
primátor Peter Lednár, ktorý
poďakoval za pozvanie, prijatie a
sľúbil, že pre klub spraví všetko, čo

je v jeho silách a poukázal na to, že
v ňom majú veľkú oporu.
Odovzdávaniu samotných cien
predchádzalo predostretie plánu
činností na sezónu 2012/2013
prezidentom klubu. Medaile, ktoré
vyhrali žiaci v predchádzajúcu
sezónu umiestnením sa na 3.
mieste v druhej lige starších
žiakov, odovzdal výhercom primátor mesta. Výherný pohár za tím
prevzal vtedajší kapitán družstva.
Pozornosti a odmene neunikli ani
hokejisti z kategórie predprípravky a prípravky, ktorí dostali
okrem diplomu aj sladkú odmenu.
Po odovzdaní cien a súhrne
sezóny sa pristúpilo ku krájaniu
torty. Potom nasledovala uvoľnená
zábava hokejistov v kruhu členov
výboru, trénerov a rodičov, ktorí
môžu byť na svoje deti právom
hrdí.
Takéto hojné stretnutie členov
sa uskutočnilo po druhý a veríme,
že nie poslednýkrát.
-mp-

Pohľad na historický vývoj Slovanov – Slovákov v Európe
Národnostný obraz Slovenska v roku 1930 bol takýto :
Slovákov bolo 2 337 816, t.j.
70,4 %, Maďarov bolo 571
952, t.j. 17,2 %, Nemcov bolo
148 214, t.j. 4,5 %, Rusínov
bolo 90 824, t.j. 2,7 %, iní 173
228, t.j. 5,2 %. Za slovenské
požiadavky
neochvejne
bojovali: Andrej Hlinka, Dr.
Jozef Tiso, Martin Rázus a Dr.
Milan Rastislav Štefánik. V

Týždenníku „Slovák“ z roku
1924 sa píše: „ Len slobodné
národy môžu prispievať k
tvorbe ľudskej civilizácie
usmernenej k duchovnosti“...,
pretože základné hodnoty
národa sú právo na slobodu a
samostatnosť.
Autonómia je prirodzenou
požiadavkou národa, ktorá
obsahuje tri pojmy: 1. Národ.
2. Jazyk. 3. Územie. Čechoslo-

vakizmus chápal ako vykonštruovanú ideologickú fikciu.
Národ bol pre neho posvätný
pojem (Dr. J. Tiso). „Chceme
byť národom zákonite splodeným“ povedal Vajanský. Profesor Pražák pokladal Slovákov v
Československej vlastivede za
súčasť českého národa, v
minulosti dočasne odlúčeného.
Správna definícia národa
nepoužíva
politické,
ale

sociálno-filozofické kategórie.
Národ je spoločenstvo ľudí,
ktoré má spoločnú kultúru,
hodnoty, obyčaje a tradície,
spoločné rozhodujúce udalosti
dejín a najmä spoločný jazyk (
v
mnohorakosti
svojich
nárečí). Národ môže stratiť
mnoho vecí, podstúpiť rôzne
katastrofy a zmôže sa, ale ak
stratí svoju dušu, nezmôže a
Pokračovanie na str. 13

TN 03 2012:TN 03 2012

02.04.2012

16:06

Stránka 13

13
Zlaté Moravce v dejinách ryžovania zlata (1.časť)
Na Slovensku máme niekoľko
obcí, ktorých názvy dostali
prívlastok blahobytu a bohatstva.
Sú to Zlatno, Zlatníky, Zlatník,
Zlatná, Zlatovce, Zlaté Moravce a
iné. Ich názvy nevznikli náhodou,
pretože v ich okolí sa ťažilo a
ryžovalo zlato, jeden z najvzácnejších a najzaujímavejších kovov v
histórii ľudstva.
Nenápadné pohorie Tribeč,
ktoré sa nachádza vo Fatranskotatranskej oblasti, patrí medzi
kryštalické pohoria, ktorých jadro
tvoria hlbinné magmatické a
premenné horniny. Prané alebo
ryžované zlato v druhotných tzv.
exogénnych ložiskách vzniklo v
najmladších treťohorách, ale
najmä štvrtohorách a to rozrušením hornín v endogénnych ložiskách podliehajúcich vonkajším
vplyvom. Počas miliónov rokov
trvajúceho rozpadu hornín sa
zlato s ostatnými ťažkými kovmi
splavovalo a usadzovalo v
pieskoch a alúviách vodných
tokov. Ťažké minerály zachytené
na pevnom dne skalnatých a ílovitých podložiach vytvorili zlatonosné ložiská. Tento obdivuhodný
prírodný jav sa odohral aj v

prírodnej
oblasti
Tribeča
bohatého na množstvo hornín. Sú
to predovšetkým žula, kremence,
vápence, pieskovce a ďalšie.
Severná časť pohoria je zvlášť

antimónových rúd. Zo žulového
masívu Tribeča sa splavilo zlato
potokmi
Leveš,
Topoľnica,
Žikavka, Zlatňanka, Stráňka aj do
oblasti mesta Zlatých Moraviec,

 Vystavené exponáty v múzeu Zl. Moravce
bohatá na vzácne rudy s pozostatkami ťažby v povrchových
baniach. V Jedľových Kostoľanoch
sa nachádzajú sideritové žily, v
Píle hydrotermálne polymetalické
ložisko olova, zinku a medi, Malá
Lehota sa vyznačuje výskytom

kde vytvára zlatonosné pole.
Pohorie Tribeč bolo v minulosti
vyhľadávané
zlatokopmi
a
baníkmi, o čom svedčia stopy po
vyryžovaní bohatých ryžovísk
zlata a kremenných ložísk. Možno
to boli už Kelti s niektorými

dôkazmi obrábania vzácnych
kovov. Ako píše bývalý zlatomoravecký historik dr. Štefan Rakovský, Moravce sa predierali
dejinami
ryžovania
zlata
Kumánmi za panovania Ondreja
III. v roku 1292.
Odborný výskum zlata v pohorí
Tribeč uskutočnil Dr. František
Bakoš, znalec problematiky supergénnej mineralizácie zlata, autor
knihy Zlato na Slovensku, spolu s
Dr. Petrom Žitňanom. Študovali
vzorky z potoka Stráňka, Čerešňového potoka a Veľkého Zeleného
údolia. Rýdzosť zlata vykazovala
hodnoty od 93 do 98 percent.
Podľa zlatomoraveckého zlatokopa Ing. Ernesta Ivanoviča
najviac zlata sa nachádza v potoku
Stráňka pretekajúca obcou Zlatno,
kde sa nachádzajú najväčšie stopy
po ryžovaní tohto ligotavého kovu
v minulosti. Zlatinky z jeho
nálezov sú uložené v múzeu v
Zlatých Moravciach a ich rýdzosť
dosahuje až 99,3 percent zlata.
Anton Kaiser
Pomocná literatúra:
Ernest Ivanovič: Zlato v areáli
mesta Zlaté Moravce
Požitavské noviny (2-7) 1996

Pohľad na historický vývoj Slovanov – Slovákov v Európe
Dokončenie zo str. 12
nepozdvihne sa viac.
Pribinove oslavy z príležitosti 1100. výročia vzniku
Veľkej Moravy v roku 1933 v
Nitre boli spontánnym prejavom túžby vôle Slovákov o
svojbytnosť národa
Po smrti Andreja Hlinku
(16.8.1938), 6. októbra 1938
došlo v Žiline k dohode o
naplnení túžob slovenského
národa, ktorú akceptovala aj
pražská vláda. NZ prijalo
Ústavný zákon o autonómii
Slovenska č. 299/1938 Zb. a
Podkarpatskej
Rusi
č.
328/1938 Zb.:
1. Deklarovanie individuality
slovenského národa.
2. Uzákonenie slovenského
jazyka ako úradnej reči na
území Slovenska
3. Prevzatie zákonodarnej

moci Snemom.
4. Prevzatie výkonnej moci
ministerstvom pre správu
Slovenska. V roku 1938 sa
štátny útvar ČSR dostal do
kritickej situácie, zavinenej
rozmachom národnosocialistického režimu Adolfa Hitlera v
Nemecku, ako aj problém
sudetských Nemcov, ktorí
tvorili trojmiliónovú menšinu v
ČSR. Mníchovská dohoda
29.9.1938 rozhodla o pričlenení
nemeckej
etnickej
menšiny k Nemeckej ríši. J.
Paulíny Tóth v Národných
novinách špekuloval o Slovensku v rôznych variantoch
vývoja: 1. Zotrvať v ČSR ako v
neutralizovanej republike vo
federalizovanom zväzku. 2.
Vytvoriť
poľsko-československý trializmus. 3. Poľskoslovenská
línia.
4.

Maďarsko-slovenská línia. 5.
Česko-maďarsko-slovenský
trializmus. 6. Stať sa vazalským
štátom Nemecka. 7. Samostatné
Slovensko pod nemeckým
protektorátom.
Dôsledkom
mníchovskej kapitulácie bolo,
že na Slovensku i v Zakarpatskej
Ukrajine
vznikla
autonómna vláda. Generál
Syrový 6.okt.1938 vymenoval
Dr. Jozefa Tisa na čelo slovenskej vlády, ktorá mala štyri
ministerstvá a ich zástupcovia
sa stali plnoprávnymi členmi
československej vlády (Matúš
Černák - školstvo, Ferdinand
Ďurčanský - spravodlivosť,
sociálna
starostlivosť
a
zdravotníctvo, Pavol Teplanský
poľnohospodárstvo
a
J.Lichner -doprava.
Dňa 28. okt.1938 sa uskutočnila Viedenská arbitráž, podľa

ktorej pripadlo 10 390 km2
územia a 854 217 obyvateľov
Slovenska Maďarsku a časť
Tatier, Kysúc, Oravy a Javoriny
Poľsku. Ešte 2.okt. 1938
nemecké vojsko obsadilo
Petržalku (Engerau), ktorá
vtedy mala 14 164 obyvateľov,
z toho 3 173 nemeckej národnosti. V tom čase navštívil
Petržalku A. Hitler a rozhodol,
že Nemecko musí obsadiť aj
Devín a tým Slovensko stratilo
ďalších 43 km2 územia a 15
566 obyvateľov. Po Mníchove
všetky
diplomatické
dokumenty považujú ČSR za
vazalský útvar Nemeckej ríše,
neschopný
samostatnej
politiky. Prezident Dr. Edvard
Beneš sa vzdal úradu a opustil
svoj štát a žil v exile - v
Londýne.
PaedDr. Pius Biely
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Prerušenie distribúcie elektrickej energie
Západoslovenská energetika,
a.s., správa energetických zariadení Stred,
oznamuje verejnosti prerušenie
dodávky elektrickej energie z
dôvodu
vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie
dňa
29. 3. v čase od 7.30 h do
16.30 h na nasledovných uliciach:
Dobšinského č. 1, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32,
34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9,
Hečkova č. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
Inovecká č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Krátka
č. 1, 2, 3, 4, Odbojárov č. 1, 10, 12,
14, 16, 16/PR, 18, 2, 20, 22, 24, 26,
28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8,
Potočná č. 1, 10, 11, 12, 13,
13/VE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Rázusova č. 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64/A,
64/B, 64/OP, 66, Slovenskej
armády č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27,
29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 4/BL,
41, 5, 7, 8, 9, E.M. Šoltésovej č.
20/VE.
Dňa 30. 3. v čase od 7.30 h do

16.30 h na ulici: Továrenská č.
10/PR, 63, 7/A, 8/A, 9/A.
Dňa 2. 4. v čase od 7.30 h do
16.30 h na nasledovných uliciach:
Hollého č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33,
34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Murgašova č.
16, Žitavské nábr. č. 22, 24,
24/OP, 3/BL, Čajkovského č. 1,
1/A, 10, 11, 12, 13, 14, 14/ZA, 2,
2/PR, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Dňa 3. 4. v čase od 7.30 h do
12.30 h na nasledovných uliciach:
Hviezdoslavova č. 58, 60, 60/VE,
66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/OP, 80,
82, Murgašova č. 5, Nitrianska č.
1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5,
5/BL, 6, 7, 8, 9, Továrenská č. 3,
E.M. Šoltésovej č. 1, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22,
22/ZA, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3,
30, 30/A, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
36/A, 37, 38, 39, 4, 4/A, 41, 42, 43,
5, 53, 53/PR, 6, 7, 8, 9.
Dňa 3. 4. v čase od 12.30 h do
16.30 h na nasledovných uliciach:
Murgašova č. 5, Továrenská č. 3,
E.M. Šoltésovej. č. 1, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22,
22/ZA, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3,
30, 30/A, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
36/A, 37, 38, 39, 4, 4/A, 41, 42, 43,
5, 6, 7, 8, 9.

Predaj stavebných pozemkov
Projekt IBV – Mlynský potok v
Zlatých Moravciach v lokalite „Za
majerom“ rieši urbanistické
rozčlenenie tejto lokality za
účelom prípravy stavebných
pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby v našom
meste. Dlho očakávaná realizácia
tohto projektu je vo finálnej fáze
administratívnej prípravy. V
súčasnej dobe prebiehajú konania
na vydanie stavebných povolení
pre jednotlivé stavebné objekty
projektu. S výstavbou kanalizácie
a vodovodu, vrátane jednotlivých
prípojok k stavebným pozemkom,
sa už začalo v marci tohto roku.
Projekt bude obsahovať aj novú
trafostanicu, uličné komunikácie s
napojením na ulicu Železničiar-

sku, Záhradnícku a J.C. Hronského,
chodníky, verejné osvetlenie a
dopravné značenie. Prvá etapa
tohto projektu bude obsahovať 31
stavebných pozemkov, čo určite
uspokojí našich budúcich individuálnych stavebníkov na niekoľko
rokov. Projekt umožní našim
stavebníkom výstavbu vlastných
rodinných domov a tým prispeje k
rozvoju nášho mesta. Pre prípadných záujemcov je potrebné
uviesť, že s podrobnosťami
projektu, ako aj s možnosťou kúpy
stavebného pozemku, je možné sa
oboznámiť v kancelárii Prvej
Stavebnej Sporiteľne v Zlatých
Moravciach, na námestí A. Hlinku
č. 11, I. poschodie (za poštou).
-r-

Predaj, kúpa
 Predám 1000-l nádrže na vodu.

záhrada, vhodný aj na podnikateľ-

Kontakt: 0904 158 259

ské účely.

3/018/2012/PČ, 2/010/2012-27/DZ

Kontakt: 0918 248 716

 Ubytovanie vašich domácich

3/020/2012/PČ, 2/012/2012-32/DZ

miláčikov, vonkajšie a vnútorné

 Predám 8 – árový stavebný

voliéry – PSÍ HOTEL

pozemok v Dolných Sľažanoch –

Kontakt: 0904 158 259

smer Neverice.

3/019/2012/PČ, 2/011/2012-28/DZ

 Predám 2 – poschodový RD v obci
Slepčany,

podpivničený,

garáž,

13.apríl
Deň
narcisov

Kontakt: 0908 123 910
3/021/2012/PČ, 2/014/2012-46/DZ

Spomienka
Mala nás všetkých rada a chcela
ešte veľmi žiť, ale prišla tá chvíľa,
keď musela do večnosti ísť.
Nechajme ju tíško spať, čo bolo
súdené, muselo sa stať. Nech jej telo
v rodnej hrude v pokojnom spánku
odpočíva, v pamäti našej žiariť
bude pamiatka jej stále živá.
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 24.01.2012 opustila vo
veku 76 rokov naša milovaná manželka, mamička, stará mama a
prastarká

Barbora Bratková
zo Zlatých Moraviec
S láskou spomíname...
3/022/2012/PČ, 3/018/2012-69/DZ
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Program Kina Tekov
28. – 29. – 30. – 31. 3. O bohoch
a ľuďoch, FRA
Slovensko je podľa štatistík
veriaca krajina a každý aspoň
50% kresťan by tento film mal
určite vidieť. Táto dráma, nakrútená podľa skutočných udalostí,
má svoje čaro a vy pri nej pochopíte, že život nie je len o peniazoch, ale aj o niečom inom. O
odvahe, vnútornom zápase,
svedectve, vernosti a hlavne o sile
viery!
St: 18.00, št: 17.00, pi: 18.00, so,
ne: 19.00, po: 17.00, zľ. 2,20 €
vstupné 2,50 €, MN do 12 r.
30. – 31. 3. 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!
Pi: 16.00, so: 17.00, vstupné
2,20 €, vhodné pre všetky vekové
skupiny maloletých.
1. – 2. – 3. 4. Lorax, USA
Nová originálna animovaná
komédia. Je to živelná smršť
bláznivých akčných gagov a
muzikálových čísel, ktoré budú
vaše deti milovať!
Ne: 17.00, po: 15.00, ut: 17.00,
vstupné 2,30 €, MN do 7 r., český
dabing.
1. – 2. 4. O bohoch a ľuďoch, FRA
Slovensko je podľa štatistík
veriaca krajina a každý aspoň
50% kresťan by tento film mal
určite vidieť. Táto dráma, nakrútená podľa skutočných udalostí,
má svoje čaro a vy pri nej pochopíte, že život nie je len o peniazoch, ale aj o niečom inom. O
odvahe, vnútornom zápase,
svedectve, vernosti a hlavne o sile
viery!
Ne: 19.00, po: 17.00, zľ. 2,20 €,
vstupné 2,50 €, MN do 12 r.
5. – 7. – 8. -9. 4. Alvin a
Chipmunkovia 3, USA
Alvin
a
jeho
spievajúci
Chipmunkovia sú tu znova. Tieto
indivíduá vyrážajú na prázdniny s
luxusnou loďou a behom chvíle ju
obrátia naruby. Nové dobrodruž-

stvá týchto malých bláznov
nemajú chybu a preto by ste ich s
vašimi deťmi mali vidieť.
Št, so, ne, po: 17.00, zľ. 2 €,
vstupné 2,20 €, vhodné pre všetky
vekové skupiny maloletých.
10. – 11. 4. Bastardi 2, ČR
V tejto dobe sa aj v školách dejú
neskutočné veci a tento film vám
to určite potvrdí. To, čo si dovolili
v prvej časti tohto filmu 14-roční
žiaci k svojim učiteľom, bolo
neuveriteľné. Lenže druhý diel je
už o niečom inom a začína krátko
po smrti najväčšieho bastarda
Michala Dostála.
Ut, st: 18.00, vstupné 2,30 €, MN
do 12 r.
13. – 14. – 15. 4. Štyri slnká, ČR
Typická česká humorná dráma
o veciach prirodzených a nadprirodzených. Zaujímavý príbeh
rodiny a ich priateľov, ktorí sa
snažia zmierniť s realitou
nesplnených snov a zároveň ešte
majú túžbu premeniť svoj život k
lepšiemu.
Pi, so, ne: 18.00, vstupné 2,30 €,
MN do 12 r.
17. – 18. 4. Dvojaký život
Veroniky, FRA/PL
Je tu príbeh dvoch identických
dievčat, ktoré sú hudobne nadané,
obe majú chorobu srdca a obe sú
ľaváčky. Ich osudy sú prepojené a
záhadné veci sa tu dejú s neuveriteľnou prirodzenosťou a jednoduchosťou.
Ut, st: 18.00, vstupné 2 €, MN do
12 r.
20. – 21. – 22. 4. Tintinove
dobrodružstvá, USA
Táto
detská
animovaná
rozprávka má veľké čaro v tom, že
si ju bez problémov môžu prísť
pozrieť malí, ale aj dospelí diváci
a určite budú spokojní. Steven
Spielberg je famózny režisér a v
tejto trochu akčnej rozprávke to
dokonale dokázal. Deti sa v tomto
filme stopercentne zamilujú do
krásneho psíka Snowyho a dospelí
určite ocenia hlavného hrdinu
Tintina.
Pi: 17.00, so: 18.00, ne: 17.00,
vstupné 2 €, vhodné pre všetky
vekové skupiny maloletých.
www.kinotekov.eu
www.jatt.szm.sk

Spoločenská kronika
Narodili sa
13. 2. Karim Ali, (N) Levice
22. 2. Matúš Palovčík, (N) Nitra
8. 3. Lukáš Kolarčík, (N) Nitra

8. 3. Tatiana Verešová,
(N) Topoľčany
11. 3. Simona Plesnivá, (N) Levice

Opustili nás
23. 2. Emil Šabík, 1923,
Červený Hrádok
28. 2. Peter Krnáč, 1975,
Jedľové Kostoľany
29. 2. Alojz Tonka, 1935,
Čierne Kľačany
29. 2. Jozefína Skačanová, 1926,
Melek
29. 2. Milan Medřík, 1933,
Neverice
1. 3. Juliana Gábrišová, 1922,
Černík
2. 3. Rudolf Rekšák, 1936,
Zlaté Moravce
3. 3. Viliam Bušovský, 1930,
Zlaté Moravce
5. 3. Ing. Dorota Rusková, 1939,
Machulince
7. 3. František Čapo, 1925,

Sľažany
10. 3. Vladimír Marko, 1923,
Zlaté Moravce
14. 3. Alžbeta Szekelyová, 1935,
Ladice
15. 3. Helena Švecová, 1920,
Nemčiňany
15. 3. Mária Gajdošová, 1930,
Machulince
17. 3. Štefan Čaládik, 1932,
Zlaté Moravce
17. 3. Karol Šabo, 1936,
Zlaté Moravce
20. 3. Mária Mesárošová, 1926,
Vráble
20. 3. Katarína Jenisová, 1932,
Žitavany
23. 3. Františka Muslová, 1923,
Zlaté Moravce

Jubilanti
7. 3. Gizela Mániková, Zlaté Moravce,
9. 3. Ľudmila Nosáľová, Chyzerovce,
10. 3. Jozef Chabreček, Zlaté Moravce,
23. 3. Barbora Pajerská, Chyzerovce,
26. 3. Marta Brunclíková, Zlaté Moravce,
26. 3. Želmíra Tumová, Zlaté Moravce,
28. 3. Paulína Bandová, Chyzerovce,
29. 3. Mária Štiglincová, Zlaté Moravce,
31. 3. Mária Négliová, Zlaté Moravce,
2. 4. Katarína Murková, Zlaté Moravce,
11. 4. Ľudovít Lenart, Chyzerovce,
16. 4. Bohumil Matejov, Zlaté Moravce,
22. 4. Ing. Pavel Parobek, Zlaté Moravce,
24. 4. Jozef Otrekal, Zlaté Moravce,
30. 4. Jarmila Tongeľová, Zlaté Moravce,

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

S p o m i e n k a
„Že čas rany zahojí je len klamné
zdanie, v srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.“
Dňa 13. 4. si pripomíname 10.
výročie úmrtia nášho manžela,
otca, starého otca

Dušana
Hlavatého
zo Zlatých Moraviec
Spomíname s láskou a úctou.
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G o ld e n C u p 2012
Dňa 26. februára sa na zimnom
štadióne v Zlatých Moravciach
uskutočnil hokejový turnaj. O jeho
priebehu
nám
porozprával
viceprezident hokejového klubu
HC Zlaté Moravce Ing. Marian
Pánik.
● V tento deň sme boli
svedkami zaujímavých zápasov
na zimnom štadióne v Zlatých
Moravciach. Sledovali sme
turnaj pod názvom Golden CUP
2012, priblížte nám viac túto
akciu.
V podstate sa jedná o prvý
ročník súťaže, ktorú sme zorganizovali pre kategóriu žiakov od
šiesteho po ôsmy ročník. Pozvali
sme mužstvá HK Iskra Partizánske,
HK Nové Zámky a ŽHKm Zvolen,
ktorý je ženským mužstvom.
Celkovo sa odohralo šesť zápasov.
● Ako dopadol celý turnaj?
Turnaj dopadol dobre, všetci sú
spokojní s priebehom zápasov.
Naši skončili na treťom mieste zo

štyroch. Ako prvé skončilo
mužstvo HK Nové Zámky a na
druhom mieste sa umiestnil tím z
Partizánskeho. Štvrté miesto
obsadilo ženské družstvo zo
Zvolena.
● Kto stojí za organizáciou
akcie?
Turnaj zorganizoval hokejový
klub Zlaté Moravce v spolupráci s
rodičmi a nadšencami hokeja, ktorí
nám veľmi pomohli.
Fungovanie mužstva HC Zlaté
Moravce, ktoré v tomto turnaji
skončilo na peknom 3. mieste nám
priblížil tréner Štefan Vaňo.
● Ste trénerom zlatomoraveckého tímu, priblížte nám
vašu činnosť.
V tíme mám 20 chlapcov a som
veľmi spokojný s tým, že navštevujú tréningové jednotky trikrát do
týždňa. Najväčšiu radosť mám z
toho, že sú to chlapci zo Zlatých
Moraviec a okolia a preto

nemusíme nikoho brať na hosťovanie. Ďalej by som chcel vyzdvihnúť to, že máme veľmi šikovných
hráčov, ktorí chodia hrávať do
Partizánskeho a tiež, že nepatria
medzi tých slabších, ale medzi
ťahúňov.
● Prezraďte nám najcennejší
hokejový úspech, na ktorý ste
hrdý.
Bolo to už dávnejšie, trénoval
som chlapcov, ktorí vyhrali druhú
ligu – Stredoslovenský kraj. Bola to
veľmi náročná súťaž s tým, že
mužstvá, vrátane zlatomoraveckého, boli posilnené o hráčov z
prvej ligy. Jednalo sa o súťaž
druhej ligy, ale bola miestami
kvalitnejšia ako prvá. To je asi ten
najvyšší úspech a ďalším je, že
momentálne máme 20 hráčov a
som veľmi pyšný, že sa jedná o
hráčov zo Zlatých Moraviec a
okolia.
● Ako je to s prijímaním
nových členov?

Sme otvorení každému, kto chce
hrať hokej, bez rozdielu na to, či sa
vie, alebo nevie korčuľovať.
Podľa slov Mariana Pánika vyšlo
tento rok Mesto Zlaté Moravce
hokejovému klubu dosť v ústrety.
Ide hlavne o záležitosti súvisiace s
opravou budovy, v ktorej sú situované šatne. K tomu, aby bola
budova vôbec možná užívania sa
na nej uskutočnila oprava strechy.
Mesto poskytlo finančné prostriedky aj na vymaľovanie vnútorných priestorov objektu. K
samotným prácam priložili ruky
tiež rodičia, za čo im viceprezident
úprimne ďakuje.
Podľa slov pána Pánika, toto
všetko svedčí o dobrej spolupráci s
Mestom, ktorá iste bude pokračovať a zlepšovať sa aj v súvislosti s
otvorením
sezóny
zimného
štadióna. Tento rok pripadlo jej
ukončenie po predĺžení na 25.
marec 2012.
-mp-

 hokejové družstvo HC Zlaté Moravce, kategória žiaci 6. - 8. ročník
 Region¤lny dvojt˜òdennÁk mesta Zlat„ Moravce a okolia  Vych¤dza kaòdÙ druhÙ stredu  Vydavate∏: Mesto Zlat„ Moravce 
Ü„fredaktorka: ∂ubomÁra Rosinsk¤, 037/69 239 05, 0915 751 777, fax: 037/69 239 45, e-mail: tekovske.noviny@zlatemoravce.eu,
ofici¤lna str¤nka mesta www.zlatemoravce.eu a mestsk˜ blog www.zlatemoravce.info, www.tekovskenoviny.sk,  e-mail:
tekovske.noviny@zlatemoravce.eu  Eviden‚n„ ‚Áslo: EV 3148/09  Adresa redakcie: Ul. 1. m¤ja 2, 953 33 Zlat„ Moravce 
Nevyòiadan„ rukopisy redakcia nevracia  Tla‚: NOVOPRINT SLOVENSKO s. r. o. - Zlat„ Moravce  PrÁspevky dopisovate∏ov
nehonorujeme  Uz¤vierka ‚Ásla je 5 dnÁ pred jeho vydanÁm  Redakcia si vyhradzuje pr¤vo v˜beru a Ùpravy prÁspevkov 

