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Vážim si dôveru ľudí a som hrdý na to, že som primátor mesta Zlaté Moravce

V

ážení spoluobčania,
priatelia!
Považujem za zodpovedné
opomenúť zopár vecí
týkajúcich sa zasadnutia
Mestského zastupiteľstva
z piatka 24. augusta 2012
minulého týždňa.
Úvodom Vám ďakujem za stovky
reakcií, podnetov, správ a prianí v
tejto tak náročnej a zodpovednej
práci, ktorú robím veľmi rád pre
Vás všetkých, ktorí ste mi dali
dôveru a samozrejme rovnako pre
Vás všetkých ostatných. Je pre mňa
veľkou cťou a zároveň podporou,
keď vidím, aké množstvo ľudí
zaujíma život v našom meste.
Tešia sa zo zmien a množstva
vykonanej práce spoločným
úsilím. Predovšetkým Vám patrí
moje obrovské ďakujem.
No a teraz zopár slov k
zastupiteľstvu. V prvom rade by
som chcel upozorniť na neskorý
príchod poslancov, nakoľko sme
začali s opozdením a naši diváci
priameho prenosu cez internet
www.zlatemoravce.info
museli
dlhšie čakať. Ale k veci. Je veľmi
smutné,
ak
verejno-právna
televízia informuje zavádzajúco
a jednostranne, pretože je
platená z našich daní. My
očakávame objektívne informácie
a rozhodol som sa obrátiť na
generálne riaditeľstvo. V každom
prípade si dovolím pripojiť
krátky, necenzurovaný záznam
zo spomínaného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva, na
ktorom som bol prítomný takmer
dve hodiny z troch, z celkového
jeho trvania. Preto je absurdné
hovoriť o nejakom mojom
úteku (ako to nazvala redaktorka
televízie). Po čase nevyhnutnom
na objasnenie pripravených bodov
som jasne vysvetlil, prečo musím
dnešné „mimoriadne“ zvolané
zasadnutie opustiť. Vyše pol
hodiny čítala a bližšie vysvetľovala
JUDr. Mária Vozárová rokovací
poriadok, ktorého sa týkali viaceré
body programu. Nepochybne
a bohužiaľ veľké množstvo
poslancov asi neovláda základné
veci, aj napriek viacročnému
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pôsobeniu v poslaneckých radoch.
Predpokladám, že aj na základe
týchto skutočností a nie nevôli
poslancov pracovať pre občanov,
dochádza k nedorozumeniam
(možno
nečinnosti
a
neschopnosti). Myslím si, že aj z
tohto dôvodu poslanci pripravili
program v nevedomosti, že
záverečný účet 2011 schválili práve

zvnútra, a na naše mesto sa bude
sypať to zlé práve od samotných
zástupcov vedenia, nikdy sa nič z
mojich plánov nepodarí dotiahnuť
do konca. Naozaj sa zo všetkých síl
snažím robiť všetko, čo je v mojich
silách.
Viem, čo ľudí najviac trápi a
z čoho pramení nespokojnosť
väčšiny. V Zlatých Moravciach sa už

n Ing. Peter Lednár, CSc.
oni a všetky výdavky a plány mesta
schvaľujú tiež oni. Práve týchto
19 poslancov vedie toto mesto,
je zodpovedné za rozvoj či jeho
úpadok a s odstupom času sa
kľudne poniektorí pýtajú, čo to
robíme?! Nuž len to, čo mestu sami
odsúhlasia. Sú vytvorené komisie,
obvody, kde sedávajú (niekedy aj
nie) a ktoré sú samozrejme platené.
A podobných vecí je tu ešte veľa.
Vzhľadom na môj ďalší program,
ktorý podriaďujem na sto percent
nášmu mestu (ďakujem mojej
rodine za podporu a pomoc
v čase, keď ho pre pracovné
povinnosti nemôžem tráviť s nimi,
so svojimi deťmi a vnúčatami, ktoré
milujem), som sa ospravedlnil na
kamery médiám aj poslancom
za môj predčasný odchod kvôli
rokovaniu s ďalším potenciálnym
investorom z Česka. Toto však
asi zabudli dať do zostrihu.
Verím, že takéto neúmyselné
poškodzovanie dobrého mena
mesta Zlaté Moravce nijako
neovplyvní príchod investorov do
našej „hladovej doliny“. Pre mňa
ako štatutára je najdôležitejšie,
aby bolo mesto Zlaté Moravce
vyfarbené v čo najkrajších farbách.
Ak sa ale budeme očierňovať

celé roky nestavali byty a rovnako
ľuďom chýba práca, pracovné
príležitosti a zvýšenie ich životnej
úrovne. Poslanci poukázali na
investičné akcie a moje vraj zatiaľ
nezdarené plány a sľuby. Ale veď
sa ich aj nespočetne veľa plní a
neporiadok v meste, ktorý som
zdedil, sa stále viac a viac upratuje.
Zamestnanci, či už Mestského
úradu,
alebo
mestských
podnikov, pracujú zodpovedne
veľmi veľakrát doslova 24 hodín
denne, čo si nadovšetko vážim.
O to viac mi príde ľúto, ak je ich
niekoľkotýždňová až mesačná
práca ohodnotená poslancami
štýlom „zmietnutia zo stola“. Trápi
ma prístup väčšiny poslancov,
ktorí nevidia do chodu Mestského
úradu, lebo nechcú a ani netušia,
koľko času a energie všetko stojí
a k svojmu mandátu pristupujú
so štýlom pátrania po „zlom“
a s neskutočnou nedôverou.
Konštruktívne návrhy by so
sebou priniesli určite viac osohu.
Inak je to len plytvanie časom,
energiou. Nezazlievam im to.
Všetko to pramení z minulosti,
pretože väčšina z nich je tam viac
volebných období.
Ako primátor tohto mesta budem

naďalej robiť všetko pre občanov
a ľudí nášho okolia, čo najviac sa
mi bude dať. Určite nesklamem
tisícky ľudí a nenechám sa zastrašiť
a nijako tlačiť skupinkami do kúta,
aby som nemohol urobiť veci,
ktoré som sľúbil.
Zodpovedne pomáham v rámci
svojich možností všetkým, ktorí
sa s dôverou na mňa obrátia.
Ak sa riešia niekoľkoročné veľké
problémy, ktoré sú následkom
minulosti a za ktorých vznik
nie som zodpovedný, snažím
sa ich riešiť k spokojnosti
všetkých zainteresovaných strán.
Uvedomujem si, že vždy budú
aj spokojní, aj nespokojní ľudia
a niekomu sa vyhovie viac a
niekomu menej. Koľko ľudí, toľko
názorov, no podstatné je, aby
moje rozhodnutia boli osožné
hlavne z dlhodobého hľadiska a
prispôsobené väčšine.
Ak niekto pochybuje o mojich
krokoch, prípadne si myslí, že
konám vo svoj vlastný prospech
a úžitok, mýli sa. Ale na hľadanie
pravdy našťastie ešte stále
existujú inštitúcie, ktoré o nej
rozhodnú. Pravda nikdy nebude
pravdou a klamstvo klamstvom,
ak ju verejne vyhlási pár zaujatých
a zmanipulovaných ľudí. Za
všetkých ľudí vravia skutky...
väčšinou tie dobré. Nebojím sa,
pretože vďačných ľudí, ktorým
som pomohol, je veľa.
Vám,
deviati
nedôverčiví
poslanci, prajem láskavejší a
zodpovednejší prístup k verejnosti
svojimi dobrými skutkami, svojou
prezentáciou sa na akciách, aby
ľudia poznali aj Vás a viac sa na Vás
aj so svojimi problémami, aspoň v
rámci svojho obvodu, obracali. Už
teraz sa teším, ako mi ich podáte a
ako ich spoločne vyriešime.
Priatelia, občania, mamy, otcovia,
deti a vnúčatá Zlatých Moraviec,
prajem Vám krásne dni a spokojný
život v našom mestečku, aj keď
je niekedy zložitejší. S láskavým
a priateľským prístupom v
medziľudským vzťahoch sa vždy
žije ľahšie.
Váš Peter Lednár.
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Zrušenie uznesenia

P

očas „mimoriadneho“
17. zasadnutia MsZ
poslanci prijali
uznesenie, ktoré upravuje
rokovací poriadok tak,
aby o čase rokovania
rozhodovali oni.
Ako primátor mesta Zlaté
Moravce využívam právo podľa
§ 13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb.
o
obecnom
zriadení
v znení neskorších predpisov
a
nepodpisujem
uznesenie
Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach č. 363/2012 zo dňa
24.08.2012 v zákonom stanovenej
lehote, čím pozastavujem
výkon uznesenia Mestského
zastupiteľstva
v
Zlatých
Moravciach č.363/2012 zo
17. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva
v
Zlatých
Moravciach konaného dňa
24.08.2012 a to z dôvodu,
že sa domnievam, že toto
uznesenie odporuje zákonu a
že je pre Mesto Zlaté Moravce
zjavne nevýhodné, a to na
základe nasledovného:
I.
Podľa §12 ods. 1, druhá
veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
Ak požiada o zvolanie zasadnutia
obecného zastupiteľstva aspoň
tretina
poslancov,
starosta

zvolá zasadnutie obecného
zastupiteľstva tak, aby sa
uskutočnilo do 15 dní od doručenia
žiadosti na jeho konanie. Podľa
§12 ods. 12 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
Podrobné pravidlá o rokovaní
obecného zastupiteľstva upraví
rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva. Z vyššie uvedenej
zákonnej dikcie jednoznačne
vyplýva, že právo zvolať mestské
zastupiteľstvo prináleží v prvom
rade primátorovi. Primátor má
teda právomoc v intenciách
zákona určovať, kedy a kde sa
zastupiteľstvo zíde. V žiadnom
z
ustanovení
zákona
nie
je
zastupiteľstvu
priznané
oprávnenie určovať dátum, miesto,
resp. čas konania zastupiteľstva.
V zmysle citovaného §12 ods.
12 zákona č. 369/1990 Zb. má
zastupiteľstvo právo vo svojom
rokovacom poriadku upraviť
podrobné pravidlá o rokovaní,
t. j. nie o zvolávaní mestského
zastupiteľstva.
Z
logického,
jazykového
a
gramatického
výkladu vyplýva, že uznesením
zmenený rokovací poriadok
bude v rozpore so zákonom,
a preto akékoľvek uznesenia
vydané na základe nezákonného
rokovacieho poriadku môžu byť
spochybňované.

Žiaden zákon, ani iný
právny predpis, nezakladá
právomoc
mestského
zastupiteľstva zasahovať do
výhradného práva primátora
mesta
zvolávať
mestské
zastupiteľstvo.
II.
V
zmysle
schváleného
programového rozpočtu mesta
Zlaté Moravce na rok 2012 je na
činnosť mestského zastupiteľstva
vyčlenená suma 68.680 €.
Na základe poslancami prijatých
Zásad odmeňovania je mesačná
odmena poslanca 100,- € (ak
sa zúčastní aspoň jedného
zasadnutia zastupiteľstva, komisie
alebo výboru mestskej časti) + 40,€ za každé zasadnutie mestského
zastupiteľstva + 40,- (predseda
komisie /20,- € člen komisie) za
zasadnutie príslušnej komisie +
30,- € (predseda výboru) + 5,- €
(člen výboru) za každé zasadnutie
výboru mestskej časti.
Ak teda v jednom mesiaci sa
poslanec zúčastní na rokovaní
Mestského zastupiteľstva, komisie,
ktorej je predsedom a takisto aj
výboru mestskej časti, kde tiež
predsedá, vie si mesačne prilepšiť
o 210,- € (100+40+40+30).
Je vhodné na tomto mieste
upozorniť na to, že porovnateľné
mesto Šaľa má mesačnú odmenu
poslanca stanovenú vo výške
55,02 € a oveľa väčšie okresné

mesto Levice má odmenu
stanovenú na 75,- € mesačne.
Vzhľadom na uvedené som
toho názoru, že pokiaľ si poslanci
nárokujú odmeny, môžu rokovať
cez pracovnú dobu ako bežní
občania, z ktorých väčšina by tiež
rada za pár hodín práce dostala
sumu 210,- € k platu. Príde mi
nevhodné, ak za takejto situácie
niektorí poslanci požadujú ešte aj
náhradu ušlej mzdy.
Funkcia poslanca mestského
zastupiteľstva bývala čestnou
funkciou bez nároku na odmenu,
preto som toho názoru, že pokiaľ
si poslanci na svoje odmeny
a občerstvenie vyčlenili 68.680,- €
ročne (za štyri roky - 274.720,- €),
tak sa môžu stretávať aj počas
pracovnej doby, nakoľko spravidla
dostanú od mesta viac ako je
náhrada ich mzdy.
Týmto tiež dávam ponuku
poslancom na to, aby sa v týchto
ťažkých
časoch
uskromnili
a venovali svoje odmeny na
projekty rozvoja mesta, ktoré by
navrhli (oprava chodníkov, ciest,
detských ihrísk a pod.)
Vzhľadom na uvedené, keďže
existujú zákonné ako aj morálne
prekážky, som sa rozhodol tak,
že výkon uvedeného uznesenia
pozastavujem.
V Zlatých Moravciach dňa 03.09.2012
Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

n poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce
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Jasný cieľ
T

lačová beseda dňa
5. septembra bola
venovaná dvom
závažným stanoviskám k
problémom, ako je prenájom
pozemku okolia bytového
domu na Ul. 1. mája v Zlatých
Moravciach a k podaniu
žiadosti Mesta o úver na
realizáciu investičných akcií,
o ktorých by malo rozhodnúť
Mestské zastupiteľstvo.
K tomu, ako je na tom Mesto
ekonomicky a reálne, podala svoje
vyjadrenie v rámci tlačovky Ing. Iveta
Szobiová, vedúca ekonomického
oddelenia MsÚ:
“Pokiaľ chce Mesto zabezpečovať
rozvoj z hľadiska realizácie investičnej
výstavby, rozhodne nemá zdroje,
ktorými by ich zabezpečilo.”
Ďalej
hlavná
ekonómka
informovala o tom, že boli oslovené
banky na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva, ktoré
poskytli ponuky a podmienky
splácania úveru. Už dnes aj na
základe
zasadnutia
komisie
poverenej zaujať postoj k tejto
veci vieme, ktorá z ponúk je pre
naše mesto najvýhodnejšia. Dáva
možnosť začať splácať tento úver
až po celkovom vyčerpaní žiadanej
výšky finančných prostriedkov,

primátora – pohnúť sa vpred!

o ktorej samozrejme rozhodnú
poslanci. Za predpokladu, že
počítame s maximálne navrhnutou
sumou (1 000 000 €), je veľmi
podstatné spomenúť, že do roku
2014 bude mať Mesto splatené
dva zo “starých” úverov, a tak by sa
nahradili novým.
Dôležité je nielen vyjadrenie
ekonómky, ale aj stanovisko
hlavného kontrolóra Mesta Ing.
Michala Borkoviča k prijatiu úveru
1 000 000 € v roku 2012:
“V súlade s ustanovením § 17 , ods.
2 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č.583/2004
Z.z. v znení n.p. , obec môže použiť
návratné zdroje financovania len
na úhradu kapitálových výdavkov
a výnimočne aj na vyrovnanie
časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami bežného rozpočtu za
podmienky, že budú splatené do
konca rozpočtového roka.
V § 17 ,ods.6 citovaného zákona
je ustanovené : „Obec môže na
plnenie svojich úloh prijať návratné
zdroje financovania len ak a/ celková suma dlhu obce
neprekročí 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho
roku,
b/ suma ročných splátok
návratných zdrojov financovania

neprekročí 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho
roka.
V § 17 , ods.9 je ustanovené, že
dodržanie podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania
podľa ods.6 preveruje pred ich
prijatím hlavný kontrolór obce.“
Všetky podmienky na úspešného
žiadateľa o úver Mesto Zlaté
Moravce spĺňa.
Teraz čisto teoreticky...
V prípade, ak by niekto namietal, že
sa finančné prostriedky žiadaného
úveru investujú do výstavby, ktorá
ich len pohltí a sama na seba
nevyrobí, stojí za zmienku napríklad
investičná akcia súvisiaca s plateným
parkovaním, z ktorého by sa malo
získať
80 000 – 100 000 € ročne

(predbežný
odhad),
čo
je
predpokladaná ročná splátka
žiadaného úveru.
O tom, či úver Mestský parlament
schváli, do akej výšky a ktoré
investičné akcie navrhne za prioritné,
sa dozvieme už na najbližšom
zasadnutí MsZ 20. septembra.
Do toho času je všetko „za
predpokladu“ a „hypoteticky“...
isté je len to, že za všetkým sa
skrýva množstvo dlhodobo a
zodpovedne vykonanej práce
zamestnancov MsÚ a zároveň
obrovská snaha a jasný cieľ
primátora Petra Lednára o
posun vpred.
Podporia poslanci rozvoj nášho
Mesta? Primátor inú možnosť
nepripúšťa!
Ľ. Rosinská

Taliansk i investori

sú nadšení – na s vete je pr votný pr ojek t

V

stredu 8. augusta
2012 sa konalo
ďalšie pracovné
stretnutie s talianskymi
investormi. Prebehlo
na „polceste“ medzi
Slovenskou republikou
a Talianskom, na neutrálnej
pôde najväčšieho mesta
Slovinska v Ljubljane, pre
časové obmedzenie kvôli
pracovným povinnostiam
potencionálneho
investičného partnera.
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Dôvodom
stretnutia
bolo
podrobnejšie
nahliadnutie
do projektov a oboznámenie
primátora
s
predstavami
investorov, v ktorých záujme
stále zostáva vízia primátora o
zachovanie historickej tradície
mesta Zlaté Moravce, výroby
chladiarenskej techniky.

maximálnym ohľadom na životné
prostredie, ktorý by mal veľkou
mierou prispieť k zachovaniu
trvalo udržiavaného celkového
rozvoja našej planéty. Je načase
začať šetriť nielen výdavky za
energie bežných spotrebiteľov, ale
predovšetkým prírodu a vzduch,
ktorý dýchame.

Jedná sa o finálne výrobky,
ktoré
budú
súčasťou
jedinečného, originálneho a
vysoko ekologického projektu s

Potešujúcou správou je to, že
prvotný projekt je na svete a podľa
neho by sa v prípade úspešného
dotiahnutia do zdarného konca

malo vytvoriť vyše osemsto
pracovných pozícií, nakoľko sa
počíta s vybudovaním nového
výrobného komplexu.
Počiatočné kroky sa budú
odvíjať od spolupráce a prípravy
základnej pôdy prostredníctvom
Slovenskej agentúry pre rozvoj
investícií a obchodu – SARIO
a v poskytnutí ústretových
podmienok Vlády Slovenskej
republiky.
-lr-
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SPOLUPRÁCA MESTA ZLATÉ MORAVCE - OBČAN
OBJASNENIE

V

siedmom čísle Tekovských
novín, ktoré vyšli v júli
2012
po
schválení
Mestským zastupiteľstvom, Mesto
Zlaté Moravce vyzvalo obyvateľov
mesta na usporiadanie svojich
vlastníckych vzťahov možnosťou
zlegalizovania stavieb, ktoré
boli postavené bez príslušných
povolení,
pričom
takéto
dodatočné zlegalizovanie by bolo
s prihliadnutím na záujem mesta
a dobrovoľné konanie obyvateľov
dôvodom na zníženie pokuty za
porušenie stavebného zákona.

Z
dôvodu
rôznych
dezinterpretácií a nesprávneho
pochopenia
zverejneného
oznamu
uvádzame,
že
táto
možnosť
sa
týka
predovšetkým jednoduchých
stavieb (t.j. najmä stavieb,
ktorých zastavaná plocha
nepresahuje
300
m2),
drobných stavieb, prístavieb,
dostavieb - napríklad garáží,
chatiek, kôlní, letných kuchýň,
rôznych prístreškov, stavieb
na chov zvierat a pod.

Čo sa týka uloženia pokút
uvádzame, že stavebný úrad
v žiadnom prípade nemôže
od uloženia sankcie upustiť.
Avšak je možné, aby stavebný
úrad pokutu znížil až na
najspodnejšiu hranicu zákonnej
sadzby, t.j. aby uložil pokutu už
od 1 €, s prihliadnutím na všetky
okolnosti spáchania priestupku,
resp. správneho deliktu.
Uvedeným spôsobom nebude
možné legalizovať stavby
veľkého rozsahu, ako aj
stavby, ktorých legalizovanie

by bolo v rozpore s verejným
záujmom. Každý jednotlivý
prípad bude príslušný stavebný
úrad posudzovať osobitne.
Informácie o tom, že
v Zlatých Moravciach bude
možné „zlegalizovať všetky
čierne stavby za euro“ alebo
bez akejkoľvek sankcie, sa
nezakladajú na pravde a ani
nemajú oporu vo zverejnenej
výzve ani v zákone.
V Zlatých Moravciach
dňa 15. 8. 2012
Ing. Peter Lednár, CSc.,
primátor mesta

Reklamné, informačné a propagačné
zariadenia vyžadujú povolenie
stojany „A“, zariadenia na
stĺpoch verejného osvetlenia
a
pod.)
umiestnené
na
budovách, plotoch,
pozemkoch vo vlastníctve
fyzických i právnických osôb.
Povolenia
sa
spoplatňujú
podľa zák. č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch.
Mesto
Zlaté
Moravce
upozorňuje, že v prípade
umiestnenia RIP zariadenia bez
povolenia Mesta Zlaté Moravce
sa fyzická alebo právnická

Všetky reklamné, informačné
a
propagačné
zariadenia
(RIP) na území mesta, pokiaľ
sa umiestňujú na miestach
viditeľných
z
verejných
priestorov a pokiaľ sú spojené
so stavbou alebo pozemkom,
vyžadujú
povolenie
stavebného úradu – Mesta
Zlaté Moravce podľa ust. § 71
ods. 1 písm. c) a § 72 ods. 2
stavebného zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní
a
stavebnom
poriadku

v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 15 vyhl. č. 453/2000
Z. z. a v zmysle Metodického
usmernenia k povoľovaniu
RIP zariadení v meste Zlaté
Moravce s účinnosťou od 01.
11. 2011.
Povolenie
mesta
(rozhodnutie) si vyžadujú
všetky
RIP
zariadenia
(billboardy, reklamné tabule
bežne známe ako plagátovacie
plochy,
vývesné
tabule,
osvetlené tabule, reklamné

Nefunkčné

infokiosky

V

meste Zlaté Moravce
sa nachádzajú
informačné systémy,
ktoré majú slúžiť turistom
pre ich lepšiu informovanosť
a orientáciu v našom meste.
Projekt „INFOKIOSKY“ vznikol
v roku 2007 v spolupráci VÚC a
NSK. Bolo do neho zahrnutých
23 rovnakých informačných
zariadení v rámci Nitrianskeho
regiónu a v našom meste sa
umiestnili tri z nich.
Podľa zamestnancov, ktorí
pre mesto Zlaté Moravce
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pracovali v minulosti a tých,
ktorí ešte pracujú doteraz a
majú informácie týkajúce sa
infokioskov, sú už pár rokov
nefunkčné. Vzhľadom k tomu,
že si vyžadovali neustály servis
pre ich zlyhanie, nie je v záujme
Mesta prijať avizovanú výzvu
NSK o ich odkúpenie, lebo
správcom nebolo a nie je mesto
Zlaté Moravce a do dnešného
dňa sa ani nenachádzajú v súpise
jeho majetku.
V budúcnosti sa uprednostnia
iné informačné systémy. Na tieto

osoba dopúšťa protiprávneho
konania (priestupok podľa
§ 105 ods. 1 písm g) alebo
správny delikt podľa §106 ods.
1 písm e) zák. č. 50/1976 Zb.),
za ktoré stavebný úrad môže
uložiť pokutu, a to v prípade
právnických osôb až do výšky
13 277,56 €.
Bc. Štefan Nociar,
vedúci oddelenia výstavby
a komunálnych služieb

účely sa v súčasnosti využíva
Turisticko-informačná kancelária
(TIK), Mestský úrad, informačné
tabule rozmiestnené po celom
meste a internetové stránky
www.zlatemoravce.eu a
www.zlatemoravce.info.
O svojich nových nápadoch
ohľadne informovania turistov
je predčasné zatiaľ hovoriť, ale
svoje vízie primátor Peter Lednár
má. Zatiaľ je však veľa iných
oveľa prioritnejších problémov,
ktoré je potrebné riešiť.
-lr-

TEKOVSKÉ NOVINY

Dopravná situácia v meste sa výstavbou R1 zmenila,
Výstavba okružných križovatiek
– ďalší primátorov návrh na
zlepšenie situácie bezpečnosti
a s tým súvisiace skvalitnenie
celkového žitia v našom meste.
I. Návrh prestavby úrovňovej
štvorramennej
priesečnej
križovatky ciest II/511 (ul.
Sládkovičova), III/51110 ( Prílepská
ul.) a MK (Ul. 1. mája) na malú
okružnú križovatku (MOK).
Predmetná
križovatka
ulíc
Sládkovičova – Prílepská – 1. mája
sa nachádza pri MsÚ v Zlatých
Moravciach a je súčasťou mestskej
cestnej infraštruktúry - je to hlavný
dopravný uzol pri vjazde do mesta,
ktorý je napojený cestou II/511
(ulice Sládkovičova, Chyzerovecká)
a III/51110 ( Prílepská ul.) na štátnu
cestu I/65 a následne na rýchlostnú
komunikáciu R1. Vlastníkom cesty
II/511 a cesty III/51110 je VÚC Nitra,
vlastníkom MK na Ul. 1. mája je Mesto
Zlaté Moravce.
Práve
otvorením
rýchlostnej
komunikácie R1 sa zvýšil podiel
prejazdu
nákladnej
dopravy
(kamiónová
doprava)
touto
križovatkou, čím sa zvýšila dĺžka jej
prejazdnosti aj pre ostatné vozidlá.
V čase zvýšenej intenzity dopravy,
najmä v ranných a v obedňajších
hodinách, dochádza k preťaženiu
jednotlivých
smerov.
Vodiči
prichádzajúci z vedľajších komunikácií
z opatrnosti vyprázdňujú križovatku
pomaly, čo spomaľuje premávku.
Naopak vozidlá na komunikácii
označenej ako hlavná, prechádzajú
križovatku vo väčšej rýchlosti, čo zvyšuje
riziko kolízie. Rozhodujúcim faktorom,
ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje
výkonnosť tejto križovatky a jej
bezpečnosť, je ľavé odbočenie z hlavnej
cesty, ktoré je riešené v spoločnom
jazdnom pruhu s priamym smerom.
Vozidlá odbočujúce vľavo tým, že
dávajú prednosť vozidlám idúcim
v protismere, obmedzujú jazdu
vozidiel idúcich za nimi až po ich úplné
zastavenie. Táto skutočnosť je príčinou
vzniku kolón vozidiel v tomto smere
a častých dopravných nehôd, vrátane
skupinových dopravných nehôd
vozidiel idúcich za sebou, ktoré sú
nútené nečakane prudko znížiť rýchlosť
až zastaviť a vyčkať, kým vozidlo pred
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efektívnejšie sa javia malé „kruháky“

nimi dokončí ľavé odbočenie.
Súčasný dopravný stav je veľmi
neprehľadný, najmä pre vodičov
prichádzajúcich
do
križovatky
po ceste II/511 (Sládkovičova ul.)
z oboch smerov. Tento stav zhoršujú
rozhľadové pomery, do rozhľadových
polí križovatky zasahujú nárožné
budovy Mestského úradu a radovej
zástavby. Kvôli množstvu kolíznych
bodov je toto miesto považované
za nebezpečnú lokalitu z hľadiska
dopravnej bezpečnosti automobilovej
a pešej premávky.
Ďalším problémom uvedenej
križovatky je jej technické riešenie,
nakoľko jednotlivé pôvodné ramená
nie sú na seba kolmo napojené.
Nevyhovujúce súčasnej premávke
sú aj jestvujúce šírkové parametre
jednotlivých komunikácií. Vozidlá
dlhších rozmerov (autobusy, NV)
majú problém pri odbočovaní na
Prílepskú ul.. (cesta III/51110) a následne
pri zaraďovaní do svojho jazdného
pruhu. Viackrát sa menilo dopravné
značenie z dôvodu zmeny prednosti v
jazde, ale i napriek tomu to neprinieslo
svoj požadovaný efekt, nakoľko sa
zmenili smery dopravného zaťaženia.
Preto je potrebné z dôvodu zvýšenia
bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky a zníženia kolíznych bodov
vybudovanie okružnej križovatky, ktorá
v danom území dotvorí aj po estetickej
stránke vonkajšie prostredie pred
vstupom do centra mesta.
II. Návrh prestavby úrovňovej
odsadenej
križovatky
ciest
II/511 (Sládkovičova ul., Nám. A.
Hlinku), III/5119 (Ul. SNP) a III/511
(Bernolákova ul.) na malú okružnú
križovatku (MOK).
Predmetná
križovatka
ulíc
Sládkovičova – Nám. A Hlinku –
SNP – Bernolákova sa nachádza
pri hornom kostole v Zlatých
Moravciach. Je súčasťou mestskej
cestnej infraštruktúry. Úsek cesty
II/511 (Sládkovičova ul., Nám. A Hlinku)
prechádza centrálnou mestskou
zónou, kde je obmedzená nákladná
doprava, cesta III/5118 (Bernolákova
ul.) zabezpečuje spojenie Zlatých
Moraviec s obcou Žitavany, cesta
III/5119 (Ul. SNP) zabezpečuje spojenie
mesta s cestou I/65. Vlastníkom ciest
II/511, III/5119 a III/5118 je VÚC Nitra.

Čo sa týka križovatky pri kostole,
najväčší problém pre vodičov
predstavuje orientácia, nesprávne
radenie v križovatke a dodržiavanie
prednosti v jazde, najmä pri
odbočovaní z cesty II/511 (Nám. A.
Hlinku) na cestu III/5118 (Bernolákova
ul.) a pri vjazde do križovatky z cesty
III/5119 (Ul. SNP), nakoľko táto križovatka
je odsadená.
V danom prípade by sa jednalo
o nenáročnú úpravu križovatky bez
väčších stavebných úprav osadením
montovaných plastových obrubníkov
s ostrovčekmi s nadväznosťou na
projekt, ktorý rieši rekonštrukciu
Bernolákovej ul. a to zmenou
organizácie dopravy na odskúšanie
na dobu určitú. Stavebné úpravy by
predstavovali vydláždenie plochy o
cca 20 m² pred mestským kultúrnym
strediskom zásahom do zelene. Táto
úprava predmetnej križovatky je
potrebná z dôvodu zabezpečenia
plynulosti
cestnej
premávky,
odstránenia
kolíznych
bodov
a dezorientácie dopravy a odstránenia
dopravného chaosu z uvedenej
križovatky.
Výhodou malých okružných
križovatiek (MKO) sú:
• majú odlišnú charakteristiku ako
ostatné úrovňové križovatky - na
okružnú križovatku vchádzajú všetky
vozidlá odbočením vpravo a pohybujú
sa jednosmerne po okružnom páse
proti smeru hodinových ručičiek
k požadovanému výjazdu, na ktorom
odbočujú vpravo,
• z pohľadu vodiča je možné okružnú
križovatku hodnotiť kladne - pri vjazde
do križovatky sú všetci vodiči na
vedľajšej ceste a musia dávať prednosť
iba vozidlám idúcich zľava, takže vodič
musí sledovať len chodcov a vozidlá

idúce zľava, čo je z psychologického
hľadiska oveľa menej náročné, ako
prejazd priesečnou križovatkou,
• je určená predovšetkým pre
križovatky v intraviláne, resp. na cestách
pred vstupom do miest, kde pôsobí
ako retardér a znižuje rýchlosť vozidiel
vstupujúcich do miest,
• jednotlivé situácie sú vďaka nízkej
rýchlosti prehľadnejšie a preto aj ľahšie
zvládnuteľné, počet nehôd oproti
klasickej križovatke je nižší o viac ako
50 %,
• ak sa stane nehoda, jej následky
sú minimálne a ľudia sa zrania len
zriedkavo,
• eliminuje čelné zrážky vozidiel pri
vysokých rýchlostiach,
• efektívne obmedzuje rýchlosť
vozidiel,
• znižuje pravdepodobnosť vzniku
kolón,
• znižuje počet kolíznych bodov v
porovnaní s priesečnou križovatkou,
• prispieva k príjemnému vzhľadu
okolia,
• obmedzuje dopravné zápchy
a znižuje tak spotrebu paliva,
• zlepšuje plynulosť dopravy a kvalitu
ovzdušia.
Nevýhody MOK
• nedajú sa použiť všade,
• neumožňujú riadenie križovatky
a preferenciu jednotlivých smerov,
• v prípade dopravnej nehody dôjde
k čiastočnému zastaveniu premávky na
križovatke minimálne v jednom smere,
• malé okružné križovatky (do
priemeru 40 m) - jednopruhové majú
obmedzenú kapacitu.
informácie poskytol Emil
Hudák, referent dopravy MsÚ
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Zmiernenie horúčav kropením
Od
dvadsiateho
augusta
ďalšie tri nasledujúce dni ste
mali možnosť v meste vidieť
zapožičané cisternové vozidlo,
ktoré
vykonávalo
kropenie
cestných komunikácií. Aspoň
takýmto spôsobom sa zmiernili
vplyvy počasia, ktoré sa v tieto
dni postarali o vyšplhanie
denných teplôt nad 30°C.
Kropením sa zabezpečí zníženie

prašnosti na komunikáciách, ako
aj lepší fyzický pocit samotných
obyvateľov mesta.
Tých,
ktorí
minulý
rok
poukazovali na to, odkiaľ sa
čerpá voda a upodozrievali
Mesto, že dáva polievať cesty
pitnou vodou, upozorňujeme,
že použitá voda pochádza z toku
rieky Žitavy.
-red-

Poďakovanie
Ďakujem všetkým lekárom
a zdravotníkom z Mestskej
nemocnice
prof.
MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých
Moravciach, ktorí sa dňa 25. 5.
2012 podieľali na záchrane života
môjho manžela Jozefa Petra. Za
prvú pomoc vďačím členom
rýchlej záchrannej zdravotnej
služby,
menovite
MUDr.
Dane Bohunskej, sestre Márii
Šútorovej a šoférovi Ľudovítovi
Gažovi. Veľké Ďakujem patrí aj
tým, ktorí ho liečili s pomocou
Božou, konkrétne MUDr. Jarmile

Dekrétovej, MUDr. Jozefovi
Galbavému, MUDr. Zoltánovi
Szobimu,
MUDr.
Pavlovi
Kukučkovi,
vedúcej
sestre
Slávke Špekovej a ostatným zo
zdravotného personálu, ktorí
veľkou mierou prispeli k šťastiu
mojej rodiny.
Všetkým prajem, aby pod
ochranou
Panny
Márie
zachraňovali, liečili ľudí a tým
vlievali vieru a nádej každému,
kto to v ťažkej situácii potrebuje.
Manželka s celou rodinou

Terénna sociálna práca
Terénna sociálna práca v Zlatých Moravciach organizuje
zbierku ošatenia, obuvi, hračiek,
kuchynských potrieb a iných
potrieb do domácnosti.
Občania môžu priniesť pre nich
nepotrebné veci a tak prispieť do
zbierky, ktorá sa realizuje v MŠ
Slnečná 2, v pracovných dňoch
v čase od 7:30 - 11:30.
„Tento projekt je realizovaný
vďaka podpore Európskeho

sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
Sídl o te r é nnej s o c iálnej
práce je:
MŠ Slne čná 2,
953 01 Zlaté Mor avce
e - mail:
terennasocialnapraca@gmail.com
tel.č.: 0917 098 0 4 8

Obnovenie medzinárodnej spolupráce
Dňa 10. a 11. augusta mesto
Zlaté Moravce navštívila delegácia
z partnerského mesta Bučovice
(malebné mestečko s cca 6000
obyvateľmi
neďaleko
Brna).
Predstavitelia samosprávy starosta
Radovan Válek a jeho tajomník
Karel Měřínský síce strávili v Zlatých
Moravciach iba 24 hodín, ale s
bohatým programom, z ktorého
vzišlo viacero nápadov na užšiu
spoluprácu. V piatok ich privítal
viceprimátor Jozef Škvarenina. Keďže
Morava je známy vinohradnícky kraj,
večer patril prezentácii a degustácii
vín z nášho regiónu, ktoré naši hostia
hodnotili veľmi pozitívne. Vína z
nášho kraja prezentoval Andrej
Ondrejmiška, someliér, medzinárodný
degustátor a predseda združenia Víno
zo Slovenska. Zaujímavosťou je, že
mesto Bučovice vlastní 100-metrovú
vínnu pivnicu a vinárstvo má u
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nich inštitucionalizovanú formu. V
budúcnosti by obe mestá spolu
s ich regionálnymi vinárskymi
spolkami chceli participovať na
spoločnom projekte aj v tejto oblasti.
V sobotu spolu s primátorom Petrom
Lednárom absolvovali prehliadku
Zlatých Moraviec a Mestského úradu.
Starostu Váleka veľmi oslovil Župný

dom a jeho rozvojový potenciál,
ďalej všetci navštívili Mauzóleum
rodiny Migazziovcov a múzeum, v
ktorom sa prezentovalo aj združenie
Múzeum historických budov so
známym modelom Nitrianskeho
hradu a prijali pozvanie aj na najväčšiu
víkendovú akciu - výstavu psov Orech
Cup, potom zubriu oboru v Lovciach

a Topoľčiansky zámok a jeho priľahlý
park.
Počas pobytu vzniklo mnoho nápadov
naspoločnýpostupvoviacerýchoblastiach
a tým aj možnosti získania finančných
zdrojov z fondov cezhraničnej spolupráce.
-red-
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Kauza Vego marketing
M

esto Zlaté Moravce
sa rozhodlo riešiť
situáciu v súvislosti
s umiestňovaním reklamných
zariadení na stĺpy verejného
osvetlenia. Dôvodom bolo
množstvo „čiernych“ tabúľ
a „čiernych“ reklám na majetku
Mesta a s tým súvisiaci ušlý
zisk za ich prenájom.

Na objasnenie celého problému
sme dali priestor majiteľovi spoločnosti
Ing. Petrovi Vozárovi, aby podrobne
vysvetlil, aké služby firma poskytuje a
aké výhody z nich plynú pre mesto
a pre potenciálnych klientov.
Mohli by ste sa nám presnejšie
svoju firmu definovať a ako
vznikla myšlienka prísť do nášho
mesta a pomôcť nám s vecami,
ktoré sú vašou hlavnou pracovnou
náplňou?
„Sme reklamná firma. Zaoberáme sa
predovšetkým realizáciou reklamných
a navigačných tabúľ na stĺpoch
verejného osvetlenia. V podstate
sme si zmonitorovali viacero miest na
Slovensku a keď sme zistili, aký je stav
v Zlatých Moravciach, že je mnoho
tabúľ umiestnených na stĺpoch bez
príslušných povolení, že mnoho tabúľ
má iné formáty, ako boli požadované,
prišli sme s ponukou prevádzkovať
pre mesto celý jeho navigačný systém
a vlastne zjednotiť všetky tabule do
jednotného formátu.“
Bežne v praxi je zaužívané, že
si sami vopred zmapujete mesto
a prídete s takouto ponukou
iniciatívne sami?
„Áno, my takto prevádzkujeme
navigačné systémy vo viacerých
mestách na Slovensku, Zlaté Moravce
nie sú výnimkou a jednoducho,
keď vykonáme nejaký náš interný
prieskum trhu ako akákoľvek iná
súkromná firma na Slovensku a vidíme
nejaký potenciál v danom meste, tak
samosprávu oslovíme a prípadne
ideme alebo nejdeme do nejakej
spolupráce. Zmluva uzavretá medzi
nami a Mestom je účinná od 1. februára
tohto roku.“
Vyjadrenie k zmluve so
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spoločnosťou za Mesto poskytla
právnička MsÚ JUDr. Mária
Vozárová:
„Mesto pri výbere tejto spoločnosti
zohľadnilo viaceré cenové ponuky
od viacerých spoločností, ktoré
sa zaoberajú touto činnosťou a
vykonalo aj vlastné porovnanie z
bežne dostupných informácií na
internete, predovšetkým, koľko takéto
reklamné tabule stoja. Pokiaľ sme
mali informácie alebo nejaké výčitky
zo strany poslancov za porušenie
zákona o verejnom obstarávaní,
prípadne hospodársku súťaž, k tomuto
uvediem toľko, že sme neporušili
zákony, máme to odkonzultované
s osobou spôsobilou na verejné
obstarávanie, že v tomto prípade
sa nepostupuje podľa zákona
o verejnom obstarávaní, nakoľko
Mesto nemá žiadne náklady
v súvislosti s takouto činnosťou.“

Pán Vozár, v čom spočíva
prvotný prieskum trhu?
„Spočíva predovšetkým v zmapovaní
všetkých tabúľ a stĺpov verejného
osvetlenia, následne v oslovení
samotných vlastníkov
alebo
prevádzkovateľov tabúľ a potom
v určitej právnickej analýze.
My sme zanalyzovali všetky tabule
na stĺpoch a dospeli sme k záveru,
koľko tabúľ bolo a je s povolením
v zmysle všetkých právnych predpisov
alebo naopak. Čo nás veľmi prekvapilo
v Zlatých Moravciach, že väčšina tabúľ
na stĺpoch bola umiestnená načierno,
bez akýchkoľvek povolení.“
Možno by stálo za zmienku
povedať, čo sa skrýva za vaším
úsilím a za prácou od februára,
čiže od uzavretia zmluvy, čoho sa
týka vaša práca a čo všetko sa vám
do dnešného dňa podarilo urobiť.
„No, my sme museli predovšetkým
spraviť to, čo Mesto nebolo schopné
urobiť niekoľko rokov. My sme museli
robiť tú činnosť, ktorú malo robiť
Mesto už dávno v minulosti, ak by na
to malo nejaké personálne kapacity. To
znamená, že sme museli zmonitorovať
všetky tabule na stĺpoch, ktorých
bolo približne 150, museli sme právne
zanalyzovať každú jednu. Dostali

sme podklady MsÚ, ktoré boli v dosť
nekvalitnom stave. To znamená, že
sme museli zaplatiť aj právnu analýzu,
aby sme sa vlastne dopracovali k tomu,
ktoré tabule sú v poriadku a ktoré
nie. Následne sme oslovili všetkých
vlastníkov tabúľ o spoluprácu. Tí, čo
neprejavili záujem a neodstránili si
tabule na vlastné náklady, tak sme ich
odstránili my na naše náklady a tieto
tabule sme im vlastne vrátili a doručili.
My sme vykonávali takú servisnú a
správcovskú činnosť za Mesto, kde sme
vyvinuli všetky úkony na naše náklady
od právnej analýzy, od demontáže,
od rokovania s jednotlivými vlastníkmi
tabúľ a Mesto to nestálo nič. Všetky
náklady sme financovali z našich
vlastných finančných prostriedkov.
Z tohto dôvodu sme vlastne oslovili tie
firmy, tých vlastníkov tabúľ, ktorí mali
záujem o ich umiestnenie. Záujem
prejavili nielen veľké subjekty, ktoré
pôsobia na území mesta, ako napríklad
obchodné reťazce a telekomunikační
operátori, ale aj niektoré lokálne firmy.“

Právnička Mária Vozárová
dodáva:
„Po uzatvorení zmluvy s touto
spoločnosťou sme predpokladali, že
táto spolupráca bude mať pozitívny
ohlas najmä z toho pohľadu, že
Mesto nevynaloží žiadne finančné
prostriedky na to, aby si zabezpečovalo
správu stĺpov verejného osvetlenia
a reklamných tabúľ a že sa konečne
v tejto oblasti urobí poriadok. Avšak
skutočnosť bola bohužiaľ iná. Najmä
zo strany niektorých poslancov
Mestského zastupiteľstva, sa verejne
objavovali ich negatívne reakcie
a podľa našich informácií, bohužiaľ
tiež najmä zo strany práve tých
podnikateľských subjektov, ktorí boli
vlastníkmi „čiernych“ reklamných a
informačných tabúľ na našich stĺpoch.
V dôsledku týchto skutočností sa
postupne rozprúdila diskusia, ktorá
vyústila na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva k takému výsledku, že
aj pán prednosta podal stanovisko
k tejto problematike a to také, že táto
zmluva so spoločnosťou, aj v dôsledku
možno nejakého nepochopenia zo
strany verejnosti, by mala byť zrušená.
Táto informácia však nebola presná

a môžem povedať, že v dôsledku aj
takýchto nie veľmi šťastných vyjadrení,
spolupráca s ostatnými záujemcami
a s ostatnými konečnými klientmi
začala
viaznuť. Títo záujemcovia
prestali zmluvy uzatvárať a vyčkávajú,
ako sa celá situácia dorieši. Mesto
tak vlastne prichádza o príjmy,
ktoré by mohlo za užívanie každej
reklamnej tabule do svojho
rozpočtu získať.“
Peter Vozár:
„Áno, nastal problém, že aj lokálni
klienti, ktorí mali záujem o umiestnenie
týchto tabúľ, od spolupráce odskočili,
čím vznikli dosť veľké finančné
straty nielen na strane našej ako
prevádzkovateľa, ale aj na strane
Mesta ako vlastníka stĺpov verejného
osvetlenia.“
Keď firma ako vy uzavrie
spoluprácu s Mestom, aké výhody
spočívajú pre Mesto a čo získa
klient, ktorý chce vaše služby
využiť?
„Každý klient získa predovšetkým veľa
času, ktorý ušetrí obehávaním rôznych
úradov, dopravného inšpektorátu,
Mestského úradu, ako príslušného
a správneho orgánu, ušetrí aj veľa času
pri realizácii, ktorú by musel absolvovať
sám, či už pri výrobe takejto tabule, pri
tlači fólie alebo aj samotnej inštalácie
tabule na stĺp. To znamená, že klient
ušetrí hlavne čas, pretože my to
zabezpečíme pre danú firmu úplne
všetko komplexne, nemusia sa starať
o výrobu a o vybavovanie povolení.
Naozaj všetky činnosti zabezpečujeme
my.
Čo sa týka Mesta, tak Mesto
vlastne tým, že my vybavujeme
celú administratívu aj v jeho mene,
zabezpečuje len vydanie povolenia
za každú tabuľu a okrem toho,
čas pracovníka, ktorý sa venoval
tejto činnosti môže byť využitý
prospešnejšie.“
Mária Vozárová upresňuje:
„Za jedno reklamné zariadenie Mestu
Zlaté Moravce plynie do rozpočtu
suma 100 € za užívanie stĺpu a suma
49,50 € za povolenie, ktoré vydáva
Mestský úrad.“
Ľ. Rosinská
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Festival HOPE AND CHANCE
Nikto nechce byť sám a preto sa snažíme potlačiť pocit samoty
príjemnou spoločnosťou a tak si na túto úlohu v mnohých
prípadoch volíme tých najvernejších priateľov a to psíkov.
No nie všetci si vopred uvedomujú, čo všetko starostlivosť
o štvornohé stvorenia so sebou prináša. Následne sa psíkovia
stávajú nechcenými a v domácnostiach neakceptovateľnými a tak
zostáva tá najjednoduchšia možnosť - psíka sa zbaviť. Dôsledkom
opísaného, no žiaľ, smutného konania, sú stále sa napĺňajúce
útulky a ten v Zlatých Moravciach nie je výnimkou.
Všetci, ktorí chceli spojiť príjemné s užitočným, nechýbali na
v poradí už druhom festivale HOPE AND CHANCE, ktorý sa konal
v sobotu 21. júla v amfiteátri v Zlatých Moravciach.
O organizáciu sa postarali v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce
Diana Truchlíková a Filip Minár. V programe, ktorý bol zložený zo
širokého záberu hudobných žánrov a štýlov, si každý našiel práve tú
svoju „šálku kávy“. Vo večerných hodinách dobrá nálada gradovala
a umocnila sa s prianím pekného večera a príjemnej zábavy od
prítomného primátora Zlatých Moraviec Petra Lednára. Všetci
pozvaní a vopred avizovaní hudobní hostia to poriadne roztočili aj

Brány z ák l ad nýc h škôl
S príchodom mesiaca september prišlo aj k tradičnému otvoreniu školských
brán. Inak tomu nebolo ani v Zlatých Moravciach. V pondelok 3. septembra
zasadlo do školských lavíc približne 375 žiakov (47 prvákov) v ZŠ na Mojmírovej
ul., 355 žiakov (38 prvákov) v ZŠ na Pribinovej ul., 265 žiakov (18 prvákov) v ZŠ na
Robotníckej ul., 250 žiakov (20 prvákov) v ZŠ sv. Don Bosca, v Spojenej škole 136
detí (9 prvákov). V ZŠ na Robotníckej ul. otvorili nultý ročník so 14 žiakmi. Celkový
počet žiakov, ktorí nastúpili do základných škôl v Zlatých Moravciach sa vyšplhal
na číslo 1381 detí. Tento deň bol výnimočný hlavne pre prvákov, u ktorých
nechýbali pocity radosti, spokojnosti a predovšetkým zvedavosť a očakávania.
Všetkým prajeme výborné školské úspechy a veľa nových priateľstiev.
Novinkou v tomto školskom roku je možnosť prekročiť maximálny počet
žiakov v triede a to na základe návrhu zriaďovateľa školy a po súhlase rady školy.
O zvýšení počtu žiakov v triede rozhodne riaditeľ školy.
V mesiaci október a november tohto roku by malo na vybraných školách
prebehnúť pilotné testovanie žiakov piateho ročníka. O tom, či sa monitoringu
zúčastnia práve piataci základných škôl v Zlatých Moravciach, sa rozhodne neskôr.
-mp-
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napriek nepriazni počasia. Treba dať do popredia, že vystúpili bez
nároku na honorár.
Podľa slov Diany Truchlíkovej poputuje celý výťažok z akcie
na kastračný projekt psíkov, ktorý by sa mal spustiť v spolupráci
s ďalšími organizáciami. Konečným cieľom je dosiahnuť nepreplnený
stav útulkov.
Pokiaľ patríte k milovníkom štvornohých miláčikov, môžete im
aj vy pomôcť tým, že do útulku prinesiete granule, deky, prípadne
psíkov vyvenčíte alebo finančne prispejete, či už do útulku alebo na
spomínaný kastračný projekt, na ktorý bol festival zameraný.
M. Petrovičová

znovu otvorené
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ORECH CUP 20
V

dňoch 11. - 12. augusta sa konal na Mestskom štadióne druhý ročník
Orech Cupu, súťaže psov bez preukázania pôvodu rasy. Prvotná
myšlienka zrodu tejto veľkolepej akcie, dnes už povýšenej na
profesionálnu úroveň medzinárodných súťaží psov, vznikla za účelom podpory
životnej úrovne psíkov miestneho útulku. Tento ročník, vyšperkovaný o známe
slovenské celebrity a hodnotné ceny, sa dostal do povedomia ľudí celého Slovenska,
o čom svedčí bohatá účasť vyše dvetisíc ľudí, nielen uchádzačov o ocenenia v
rôznych súťažných kategóriách, ale aj celková účasť majiteľov štvornohých priateľov
alebo zvedavcov, ktorí sú len ich milovníkmi.
Úvodná reč podujatia patrila primátorovi Petrovi Lednárovi, v ktorej okrem
privítania návštevníkov, súťažiacich a hostí, priania pekných zážitkov, vypnutia
a relaxu, skonštatoval: „Som šťastný, že sem prišli práve takíto ľudia ako vy, pretože
ľudia, ktorí majú radi zvieratá, sú dobrí.“
Jeden z hlavných organizátorov Jozef Mravík privítal na domácej pôde
moderátorku Fun rádia Adelu Banášovú, Janku Hospodárovú, dobre známu
tvár z televíznej obrazovky, ktorá je s výstavou orieškov spätá vďaka účasti na jej
prvom ročníku. Privítal aj expremiérku Ivetu Radičovú a zároveň poďakoval za jej
návštevu, ktorou nás nemalou mierou poctila, ako aj profesionálna modelka Miška
Gašparovičová a hlavná rozhodkyňa (jedna z najlepších v Európe) Gabika Litarčíková.

Malá spoveď veľkých slovenských celebrít
Pani Radičová sa podobných akcií zúčastňuje už celé roky. Na otázku, ako sa jej
pozdáva táto, nám vtipne odpovedala: „Akcia je úžasná, najväčšiu radosť, ako som
mala možnosť vidieť, majú najprv deti, potom psíkovia a my dospelí uvažujeme, do
ktorej kategórie sa zaradiť. Vzdala som kategóriu IQ pre istotu, aby neskúšali aj mňa.
Pravdou je, že „havinovia“ sú zlatí a tým, že je to spojené aj na pomoc útulku, je to
naozaj úžasná akcia.“ O Ivete Radičovej je známe, že ešte predtým, ako pôsobila v
politických funkciách, pomáhala rôznym charitatívnym organizáciám, hlavne v pomoci deťom: „Áno a sama mám inštitúciu, ktorá pomáha deťom a ja tvrdím, že mám
vyše sto detí a som na to naozaj pyšná, lebo sú mnohé úspešné a zlaté a samozrejme sú popri tom aj títo štvornohí. Oskara, moju veľkú hviezdu, mám z útulku, z akcie
Slobody zvierat a on si ma vybral sám.“

nás, ako hodnotí oba ročníky, respektíve, či v nich vidí nejaký rozdiel: „Ťažko
povedať, mne sa páčil aj ten prvý ročník, pretože bol plný nadšenia, plný
entuziazmu a ja nevidím nijaký obrovský rozdiel medzi nimi. Samozrejme, že po
tom prvom sa vychytajú chybičky krásy a že ten druhý je vždy o niečo lepší a
dokonalejší, ale mne sa páči už len ten samotný fakt, že sa to vôbec deje, že
to vôbec vzniklo a že to pokračuje.“ Janka je okrem iného veľkou milovníčkou
domácich zvierat a nie je tajomstvom, že je majiteľkou viacerých. Pribudlo jej
v priebehu roka, ako odkedy sme sa nevideli, ďalšie? „Našťastie nie, lebo už je
ich tam pribudnutých dosť, takže som stále pri tom starom počte... tri mačičky,
jeden psík, jeden papagáj a jeden koník.“ A čo jej Štefi? „Na Štefinku som veľmi
hrdá, lebo sa stala výherkyňou IQ testu a možnože, keby som sa nerozhodla
odstúpiť zo súťaže krásy, že by sme obsadili jednu z prvých priečok,“- dodala
nakoniec s úsmevom Janka.

Celkový víťaz – sučka Maja
Pauzy medzi jednotlivými súťažnými disciplínami vypĺňali rôzne kultúrno - zábavné vystúpenia šikovných „havkáčov“, ktorí sa predviedli v celej paráde, či už v športových disciplínach, v tanečných kreáciách alebo
v strážení, obrane a pomoci pri policajných a záchranárskych zásahoch.
Zo všetkých súťažiacich a vystavovaných 278 psíkov, získala najvyššie ocenenie 2,5-ročná sučka Maja z Levického útulku a tým sa stala celkovým víťazom Orech Cupu 2012.

O odľahčenejšie a o to vtipnejšie rozhovory v rámci moderovania sa postarala
Adelka Banášová. Aký má názor na takéto akcie ona a ako sa jej páčilo u nás? „Tak,
nedá sa povedať názor všeobecne, každá akcia je iná. Z tej dnešnej mám veľmi
dobrý pocit, škoda, že trochu pršalo, ale inak tu je sranda, lebo je tu taký zvláštny
pozitívny chaos, pretože je tu veľmi veľa psov a myslím, že ten môj na takomto
mieste ani nikdy nebol a ja teda tiež nie.“ Plánuje ešte okrem svojej sučky Minie
nejaké domáce zvieratko? „Minie sa mi dostala do života neplánovane, takže ani ju
som neplánovala, ale keby mala malé, určite by som si jedno z nich nechala.“
S Jankou Hospodárovou sme sa pri tejto príležitosti videli už druhýkrát. Zaujímalo
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a naozaj platí, ako ja vravím, že ak si niekto raz zoberie psíka z útulku, viac iného
nikdy nebude chcieť. Dúfam, že sa nám ich touto akciou podarilo spropagovať
a dať ich do povedomia ľudí natoľko, aby pred kúpou svojho rodinného miláčika
pouvažovali o preplnených útulkoch. Samozrejme, chcem poďakovať hlavne za
prácu ľuďom v zákulisí, ktorí to robili nezištne a s veľkou láskou pre psíkov v útulku.
Myslím si, že každý jeden človek, ktorý je zdravý a šťastný, by to mal Bohu splácať a
preto dúfam, že my sme to takouto formou pomoci aspoň sčasti splatili.“

Dobrý skutok sa niekedy „vďaka“ neprajníkom dá otočiť
úplne iným smerom, no v žiadnom prípade to netreba
vzdať, ani meniť presvedčenie o správnej veci kvôli politike

Počas týchto dvoch dní bolo na mieste
vystavovaných aj 17 zlatomoraveckých
útulkáčov s možnosťou ich okamžitej
adopcie. Svoj ozajstný domov v rodinách
tak našli štyria z nich.

Psík z útulku je najlepším
priateľom
Okrem Jožka Mravíka, Mesta Zlaté Moravce, účinkujúcich, hostí, spokojných
majiteľov ocenených, či neocenených
psíkov, všetkých návštevníkov a mnohých sponzorov, patrí obrovské poďakovanie aj dvom ďalším hlavným organizátorkám, bez ktorých by akcia nikdy
nevznikla – Barborke Ostatníkovej a Katke Rumankovej.
„Myslím si, že účasť bola vynikajúca,
počasie nám nakoniec vyšlo, nedošlo
k žiadnemu úrazu a preto môžeme byť
spokojné,“ - pozitívne hodnotí tento
ročník Barborka a Katka spokojne dodáva:
„Za tento ročník máme pre psíkov 2500 €,“
- a toto všetko vraví samé za seba.
Prečo celá táto akcia vlastne vznikla,
nám Barborka ďalej vysvetlila:
„Ľudia majú väčšinou strach adoptovať
si psíka z útulku, veľa z nich si myslí, že sú to
tie najhoršie psy na svete, ale práve opak
je pravdou. Sú to psíky nesmierne vďačné,
dokážu dať veľmi veľa lásky, sú vycvičené
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Menšie čierne mračno sa podarilo nad celú túto udalosť vniesť redaktorke
nemenovaného celoslovenského týždenníka. V zozname všetkých sponzorov,
ktoré podujatie podporili, sa nachádzalo zákonne registrované občianske
združenie, ktoré sa svojou činnosťou zaradilo v rámci posledných volieb do NR SR
medzi politicky aktívne. To bolo do veľkej miery mediálne vytýkané zúčastneným
celebritám. Podujatie sa tak vykreslilo z horšej stránky a podstata akcie sa kvôli
spolitizovaniu minula svojmu cieľu.
Spomenuté združenie venovalo podľa vyjadrenia bulvárnej redaktorky „iba“ 100
€, ktoré vraj nestálo za politický škandál. O politický škandál sa však paradoxne
postarala práve iba ona. Postoj hlavného zástupcu dotknutej strany bol však
jednoznačný... aj naďalej bude podporovať podobné akcie a aj nadchádzajúci ročník
Orech Cupu bez nároku na reklamu, lebo nie je a nikdy nebolo ich úmyslom sa za
každú cenu takýmto spôsobom zviditeľňovať. Postoj organizátoriek je podobný...
nikdy nedopustia, aby sa za dobrý skutok nemohli zavďačiť aspoň zverejnením loga
sponzora, nech je to ktokoľvek.
Skôr ako nabudúce poškodí spomínané tlačové médium dobré renomé súťaže
na medzinárodnej úrovni, by viac pomohlo svojím sponzorským finančným
príspevkom alebo aspoň pozitívnym článkom informujúcim o skvelej akcii, ktorej
zmyslom bolo pomôcť, čo sa s istotou aj podarilo.

Čo je pre psíkov v útulku 100 €?
Štyri vrecia 15 kg granúl – pre jedného stredne veľkého psa je to dávka na 6
mesiacov, alebo vakcinácia pre jedného psa na 10 rokov, alebo odčervovacie tablety
na 100 kg, alebo je to 50 ks po 200 kg psích konzerv.

V mene útulku všetkým ĎAKUJEME!
Navštívte počas Zlatomoraveckého jarmoku 2012 stánok Občianskeho združenia
Orech cup (pred Poštou), v ktorom bude možnosť v prípade záujmu aj takouto
formou útulkovým orieškom znovu prispieť.
Ľ. Rosinská
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Slovenský folklór u
Lupiniarska paráda – veľké Chyzerovecké slávnosti
usporiadané Občianskym združením Chyzerovce
„Chyzerovčania, ste taká správna rodina,“ – to sú slová primátora Petra
Lednára, ktorými svoj príhovor začal na najväčšej akcii v roku v rámci
Chyzeroviec. Hoci je reč o mešťanoch, život a súdržnosť vo vzťahoch, ich
vzájomnej pomoci a nezištnej improvizácii, pripomína (v dobrom) ešte
klasický život na dedinke.
„Vždy, keď prídem medzi Vás, nikdy som nepočul, že by medzi Vami
boli nejaké vážne problémy. V tejto dobe je veľmi dôležité, aby ste aj
mladá aj staršia generácia držali pokope a to, čo nás môže zoceľovať
a dávať dohromady, je práve kultúra a v tej kultúre nepoznám, ako je pán
Boh nado mnou, lepšiu obec alebo mestskú časť, ako sú Chyzerovce,“ pokračoval vo svojom príhovore primátor. Všetkým poprial ten najlepší
zážitok, aký si kto dokáže predstaviť, aby všetci odchádzali z akcie domov
plní optimizmu, oddýchli si od starostí a užili si lásky, či už v rodinnom
kruhu alebo pri ostatných ľuďoch navôkol.
Hostiteľským súborom bola Chyzerovčanka. No úsmev na tvári vyčarili
hosťom, účinkujúcim a všetkým zúčastneným už známe Trio Trnky a
domáce detské súbory Lupienok a Street Lup.
Na tohtoročnú, v poradí už tretiu Lupiniarsku parádu, prijali pozvanie
a svojím, či už spevom, tancom alebo svojou prítomnosťou potešili
prítomných milovníkov ľudovej hudby spevácke skupiny Kolovrátok
z Prílep, Kamenec z Machuliniec, Pelúsok z Martina nad Žitavou,
Sľažianka zo Sľažian, Ujlačanka z Veľkého Zálužia, Henrich Košút (hrou na
fujaru), Bernát Garaj (gajdy), pani Pekárová a Pilčíková (prezentáciou prác
svojich šikovných rúk), predseda NSK Doc. Milan Belica, poslanec NSK
Vladimír Kľučiar a poslanci Ivan Hritz a Ivan Madola.
V priebehu akcie poslanec Jozef Tonkovič vyzdvihol tohtoročný úspech
speváckych skupín Chyzerovčanky a Trniek, ktoré v takom krátkom čase
dokázali vo veľkej konkurencii postúpiť v súťaži „Pod Inovcom“ z okresného
do regionálneho kola, ktoré sa bude konať v októbri. „Povedzme si, sme
niečím zvláštni? Sme niečím iní? Alebo prečo je to tak? Možno chceme
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Lupiniarov
dokázať, že nielen v minulosti, ale aj teraz chcú byť Chyzerovce vzorom
pre ostatných tak, ako sa to len dá. Aj napriek tomu, že táto časť mesta
Zlaté Moravce má najnižšiu občiansku vybavenosť vďaka malému
pochopeniu Mestského zastupiteľstva. Vieme, že máme rezervy v tom
takzvanom snažení, mohli sme si ešte viac pomáhať. Myslím nás všetkých
a nielen čakať, kedy sa to urobí samé. Poprajme si navzájom veľa lásky
a porozumenia, buďme, my starší, príkladom pre našu rednúcu mladú
generáciu v čase takejto krízy, ktorú dnes zažívame a nezabúdajme ani na
tých skôr narodených. Aj oni občas potrebujú pár teplých slov, aby nemali
pocit zbytočnosti v tomto svete. Práve vďaka nim toto všetko máme
a môžeme sa tým pýšiť,“ - zaznelo okrem iného z úst pána Tonkoviča.
Znovu Chyzerovce nesklamali a ako už býva zvykom, aj z dnešnej akcie si
všetci zúčastnení odnášali jedinečné, krásne dojmy a príjemné spomienky
na pohostinnosť a priateľskosť domorodcov, v spojení so slovenským
folklórom Horného Požitavia, ktoré si navždy každý uchová vo svojom
srdci a práve vďaka nim sa sem vždy znovu vráti.
Ľ. Rosinská
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Vitajte susedia
Spojenie
kvalitného
folklóru
a výbornej myšlienky sa zhmotnilo
v úspešný 1. ročník folklórnych
slávností s názvom „VITAJTE SUSEDIA“.
Areál Domu kultúry v Prílepoch sa 18.
augusta rozozvučal hudbou a dobrou

doc. PhDr. Petra Kopeckého, PhD, vdp.
správcu farnosti Čierne Kľačany Imricha
Dočolomanského,
predsedníčku
Jednoty
dôchodcov
Emíliu
Páleníkovú a všetkých vystupujúcich
a divákov. Program odštartoval

náladou. Úvodné slová patrili Ivanovi
Hritzovi a privítaniu hostí, menovite
primátora Zlatých Moraviec Ing.
Petra Lednára, CSc., ktorý vo svojom
príhovore poprial všetkým príjemné
popoludnie a veselú zábavu, ďalej
riaditeľa MSKŠ Petra Kereša, poslanca
Mestského zastupiteľstva za mestskú
časť Chyzerovce Jozefa Tonkoviča,
poslanca NR SR Mgr. Mariána Kéryho,

domáci folklórny súbor Kolovrátok
a svojimi vystúpeniami pokračoval
FS Širočina (Čierne Kľačany), Ing. Ján
Ďurech spevom a hrou na akordeón
(Prílepy), Juliana Hlásna prednesom
poézie, spevácka skupina „Babička“
(Zlaté Moravce), Chyzerovčanka
(Chyzerovce), Rudolf a Jakub Partlovci
spevom a hrou na akordeón.
Vedúcim súborov boli odovzdané

spomienkové darčeky
a ďakovný list, aby im
stále pripomínali deň,
keď sa akcia „Vitajte
susedia“ vydarila podľa
predstáv a očakávaní. Celý
program sa „zabodkoval“ tancom
a spoločným zaspievaním pesničky
Dedinka v údolí. Príjemná atmosféra
sa dotkla každého milovníka
ľudových piesní a skvelej zábavy, čo
sa prejavovalo na spokojných tvárach
hostí a divákov.
Počas celej akcie, ktorá prebiehala
v poobedňajších hodinách, bolo
postarané o občerstvenie a deti sa
mohli dosýta vyšantiť na pripravených
atrakciách (nafukovací hrad na

skákanie,
jazdenie na
koňoch). Záverečné poďakovanie patrí
všetkým jednotlivcom a skupinám,
ktoré prispeli k celkovému zdarnému
priebehu slávností od organizátorov
(Kolovrátok, Obecný výbor Prílepy)
až po návštevníkov podporujúcich
vystúpenia potleskom. Prvý ročník sa
stal základom pre vytvorenie tradície
a už teraz sa tešíme na ten ďalší.
M. Petrovičová

Prílepské zvyky
V

sobotu 25. augusta 2012 pripravilo Občianske združenie
Prílepčianka v Kultúrnom dome Prílepy vystúpenie domáceho
ľudového folklórneho súboru pod názvom Prílepské zvyky.
Druhý ročník kultúrneho podujatia otvorila predsedníčka OZ
Prílepčianka Anna Michalkoc-Kudrejová a privítala všetkých milovníkov
folklóru a ľudovej umeleckej tvorivosti. V programe kultúrneho
podujatia vystúpil spevácky súbor Prílepčianka a hrou na harmoniku
Vladimír Rumanko zo Zlatých Moraviec. Súčasťou kultúrneho programu
bolo pásmo rozprávania o rôznych zvyklostiach našich predkov
spestrené ľudovými piesňami, varenie lekváru v kotlíku tak, ako sa táto
stará tradícia uchovala dodnes, malá výstavka ľudového oblečenia,
výstava drevorezieb Štefana Doskoča zo Zlatna a bonsajov manželov
Džundových z Topoľčianok.
Bohatstvo našej slovenskej ľudovej kultúry potvrdzuje úspešná činnosť
folklórnych súborov v regióne Zlatých Moraviec. Prílepské zvyky svojím
kultúrnym programom sú nemalým príspevkom k rozvíjaniu ľudových
tradícií a úcte k starým zvykom našich predkov.
Anton Kaiser
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Zájazdy dôchodcov

S

lnko, vzduch a voda priláka
na naše kúpaliská nielen
deti, ale aj nás neskoršie
narodených seniorov.
Tak tomu bolo 24. 7. 2012
v utorok, keď sme boli z našej
ZO – JDS za plné dva autobusy
na kúpacom zájazde v Poľnom
Kesove za Nitrou. Bol to pekný
slnečný deň, pekné prostredie
s novým hotelom a krytým
bazénom a ďalšími bazénmi
v areáli kúpaliska. Sme radi,
že sme sa trochu odreagovali
z domáceho stereotypu a aby sa
zaplnil aj druhý autobus, zobrali
sme si so sebou naše vnúčatká,

pretože „kto platí – ten sedí“.
To nebolo všetko - 26. 7. 2012
sme boli tiež dvoma autobusmi
vo Vincovom Lese, kde sa
cítime najlepšie a sme radi, že
nám naša ZO – JDS umožňuje
tieto zájazdy, i keď si cestu
platíme. Veľmi nás teší, že máme
šikovné členky výboru, ktoré
plánujú ďalšie dva zájazdy - do
Chalmovej a znova do Vincovho
Lesa.
Už teraz sa tešíme a ďakujeme
za vybavovanie týchto zájazdov,
čo stojí určite nemalú námahu
a to je už tento rok ôsmy zájazd
vrátane návštevy divadelného

predstavenia v Nitre.
Ďakujeme
šikovnému
výboru, desiatkárkam a našej
predsedkyni pani Páleníkovej.

Vďační členovia ZO – JDS Zlaté
Moravce
foto: Ing. Jitka Pangelová

Úsmev cez slzy v „ÚSMEVE“
Oslovení seniori sa pri otázke, ako sa im páčil program, zhodli
v pozitívnych odpovediach, čo platí aj na samotné podmienky
existencie v tomto zariadení. A ako sa medzi nimi cítili členovia
súboru „Babička“? Odpoveď za všetkých interpretovala jedna z členiek
súboru Emília Páleníková: „Cítili sme sa tu výborne, sme veľmi radi, že
Zlaté Moravce majú takéto krásne prostredie, kde sa skutočne môžu
tu prítomní dôchodcovia veľmi dobre cítiť, čo sa aj cítia podľa ich
vyjadrenia.“ Podľa slov Mgr. Zuzany Moškovej (sociálna pracovníčka)
rátajú s takýmto oživením v zariadení aj do budúcna, pričom nadviazali
spoluprácu s Klubom dôchodcov a spríjemňovať život klientom budú aj
deti z materských škôlok.

P

ekná pieseň, úprimný úsmev, milý prístup alebo nezáväzná
konverzácia poteší asi každého z nás a to nezávisle od veku. V tomto
prípade sa však zameriame na seniorov, ktorí žijú v Dome seniorov
„ÚSMEV“ na Ul. 1. mája. V stredu, konkrétne 15. augusta, im prišli spestriť
a spríjemniť slnečné popoludnie svojím vystúpením členovia súboru
„Babička“. Súbor má v súčasnosti 13 členov, pričom sú stále otvorení
prijímaniu nových mužských spevákov. Prítomným zaspievali známe
ľudové pesničky z ich bohatého repertoára. Celé vystúpenie prebiehalo
v altánku, vo vonkajších priestoroch, s prestávkou, ktorá bola vyplnená
rozprávaním a občerstvením. Pesničky, ktoré odzneli, vrátili viacerých do
čias minulých a tak so slzami v očiach a pokojom na duši spomínali na
svoje mladé časy. Niektorí sa dali uniesť melódiou a zatancovali si.

Dom seniorov „Úsmev“ je, dá sa povedať, ešte novootvorené
zariadenie (1. 12. 2011) s kapacitou 57 klientov. Je nielen zariadením pre
seniorov, ale aj domovom sociálnych služieb. Poskytujú tu celodennú
starostlivosť, snažia sa klientom vychádzať v ústrety, čo sa týka zdravotnej
starostlivosti, kultúrnych aktivít, poskytujú racionálnu a diabetickú
stravu. Zamestnajú aj rehabilitačných zamestnancov, ktorí budú
pomáhať klientom udržiavať pohyblivosť. V dome vám radi poskytnú
všetky informácie, pomôžu aj pri vybavovaní základných úradných
záležitostí a vysvetlia všetko, čo je k prijatiu klienta potrebné.
M. Petrovičová
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Tenis

Športová škola roka
Centrum voľného času v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce a KŠÚ
Nitra organizuje každoročne školské športové súťaže pre žiakov
základných škôl.
V školskom roku 2011-2012 súťažili školy okresu Zlaté Moravce
v nasledovných športových disciplínach – orientačný beh, streľba zo
vzduchovky, vybíjaná, atletika, cyklistika, bedminton, flórbal, cezpoľný
beh, basketbal, stolný tenis, volejbal, malý futbal, futbal.
Olympijským bodovaním vzniklo nasledovné poradie:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto
9. miesto
10. miesto
11. miesto
12. miesto
13. miesto
14. miesto
15. miesto
16.-17. miesto
16.-17. miesto

ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce		
ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce		
ZŠ Topoľčianky		
ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce		
ZŠ Červený Hrádok		
ZŠ Jedľové Kostoľany		
ZŠ Žitavany		
ZŠ Sľažany		
GJK osemročné, Zlaté Moravce		
ZŠ Sv. Don Bosca, Zlaté Moravce		
ZŠ Tekovské Nemce		
ZŠ Tesárske Mlyňany		
ZŠ Obyce		
ZŠ Prílepská 6, Zlaté Moravce
ZŠ Beladice		
ZŠ Volkovce		
ZŠ Skýcov		

158
138
124
113
112
88
75
55
41
35
34
30
28
18
9
0
0

bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov

Titul Športová škola roka 2011-2012 získala
ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce.
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

P

očas letných prázdnin
bola posledné týždne pre
tých najmenších otvorená
Materská škôlka na Štúrovej ulici.
Na to, ako sa majú deti v
škôlke aj mimo školského
roka, sa v piatok 17. augusta
prišiel pozrieť aj primátor
Peter Lednár. Hoci z pôvodne
nahlásených 35 detí bolo
prítomných len 20, o štebot,
zábavu a veselé v ýkriky, ktoré
zneli po celom areály škôlky
nebola vôbec núdza. Deti sa
návšteve tešili a ich radosť
umocnili sladké maškrtky,
ktoré im primátor rozdal.
O tom, že by sa deti nudili,
sa naozaj hovoriť nedá,
zastihli sme ich vo víre hier
pod dozorom učiteliek vo
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v Zlatých
Moravciach

P

resadiť sa v silnej konkurencii tenistov je naozaj tvrdý oriešok.
Obzvlášť preto, že tenis je finančne jeden z najnáročnejších
športov, na ktoré môžete vaše dieťa prihlásiť. Je jednoduché
kúpiť mu kopačky a poslať ho na trávnik pred dom. Samozrejme,
nechcem spochybňovať talent mladých futbalistov, ale tenis je iná liga.
Práve o výchovu mladých tenisových nádejí sa pokúša i mesto Zlaté
Moravce. V meste môžete nájsť dokonca až dva kluby. Málokto sa môže
popýšiť takýmto úspechom. Za vznik Tenisového klubu Zlaté Moravce
už od roku 1985 vďačíme pánovi Jánovi Novotovi, ktorý je v súčasnosti
predsedom klubu, kurtárom, ale i trénerom, či rozhodcom. So cťou treba
dodať, že pán Novota od vzniku tenisového oddielu organizoval jeho
činnosť, riadil výstavbu nových tenisových kurtov a staral sa o tréningový
proces a to bez nároku na odmenu. TK pôsobí v areáli Mestského
štadióna na Továrenskej ulici 46 v Zlatých Moravciach.
Tým druhým tenisovým areálom v Zlatých Moravciach je klub HANAKA.
Ide o nezávislé občianske združenie sídliace na Robotníckej ulici 49.
Bolo vybudované za účelom podpory a rozširovania športových aktivít v
regióne Zlatých Moraviec. Väčšinu aktivít sústreďuje na rozvoj a športové
aktivity detí a mládeže. Registruje 49 závodných hráčov, z toho 40 detí,
ktoré sa zúčastňujú tenisových súťaží v rámci celého Slovenska. Okrem
toho má 38 registrovaných priaznivcov a 6 stálych členov. Tento klub
donedávna navštevoval aj talentovaný Patrik Néma, ktorý v súčasnosti
trénuje už v Národnom tenisovom centre v Bratislave. V najbližšom
čísle vám s veľkou radosťou prinesieme rozhovor s týmto ešte len
pätnásťročným tenistom.
Vážení občania, ak máte záujem, aby z vašich ratolestí vyrástla nová
Cibulková, Hantuchová či Hrbatý, prihláste ich na tento mimoriadne
atraktívny a inteligentný šport.
Lucia Behúlová v spolupráci s Tomášom Hmirom

vonkajších priestoroch. S
pánom primátorom sa lúčili
s úsmevom, no nepochybne
s myšlienkami na nové
huncútstva, o ktoré sa
v škôlke ešte stihnú postarať.
Pretože podľa ich v yjadrení,
ani to, že mnohí z nich
navštevujú v priebehu roka
iné predškolské zariadenia a
sú obklopení inými malými
priateľmi, nie je prekážkou k
ich hravému a beťárskemu
v ystrájaniu kdekoľvek.

Primátor medzi deťmi
-red-
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Novomanželom Babockým!

Veronika a Jozef,
príjmite úprimné želanie šťastia,
láska nech Vás spája, lebo len s láskou
sa dá všade vybudovať kúsok raja.
Všetko najlepšie praje primátor mesta Zlaté Moravce
Peter Lednár, Jožkovi kolegovia z Mestskej polície,
redakcia Tekovských novín a celý Mestský úrad.

Prenájom voľných nebytových
priestorov
Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
na Zásady hospodárenia s majetkom mesta poskytne do priameho
prenájmu
n nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/,
voľný nebytový priestor č. 106 o celkovej výmere 22,20 m² (18,40 m²
kancelária + 3,80 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, skladový priestor
n nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté
Moravce – CENTRUM ŽITAVA so súpisným číslom 2087 /
nebytový priestor, ktorý sa nachádza vľavo pred BAVAXOM/
o celkovej výmere 73,90 m², účel využitia prenájmu priestorov:
obchodné priestory, kancelárske priestory, skladové priestory
n nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté
Moravce – CENTRUM ŽITAVA so súpisným číslom 2087 /bývalá
predajňa vína - nebytový priestor, ktorý sa nachádza pred
prevádzkarňou HILTON BAR/ o celkovej výmere 13,14 m²,
účel využitia prenájmu priestorov: obchodné priestory, kancelárske
priestory, skladové priestory
Lehota na predkladanie návrhov nájomných zmlúv končí dňa
28.9.2012 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nehnuteľností
získate na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce
www.zlatemoravce.eu, /Mesto, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2012, INÉ
INFORMÁCIE/, prípadne na č. telef. 037/6923922 alebo 037/6923927
(Oddelenie správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce).
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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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 18. 9. v čase od 7.30 do 16.30 h
FIKT ZSE500 (pokračovanie novej) č. 116, 117, 117/BL, 119, 119/PR,
119/VE, 119/ZA, 120, 120/VE, 123, 123/BL, 123/VE, 124, 127, 127/VE, 131,
5, 5/BL, 9004, 9006, 9007, 9009, 9009/A, 9161, 9207
Hlavná č. 1, 1/OP, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/OP, 2, 20, 21/ZA, 22,
23, 24, 26, 27/VE, 28, 3, 30, 32, 34, 35, 35/VE, 36, 37, 38, 4, 41, 42, 43, 43/
VE, 44, 45, 5, 6, 7, 8, 9
Nová č. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 403/30, 41, 42, 44, 46, 5,
6, 7, 8, 9
Obecná č. 1/PR, 10, 111, 13, 14, 15, 16, 16/VE, 18, 18/VE, 2, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 4/Bl, 41, 43, 45, 49, 51, 51/BL,
51/VE, 57, 6, 6/VE, 7, 9, 9003
Obecná č. 30
Parková č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 5,
6, 7, 8, 9

Pohotovosť lekární
V dňoch 10. – 16. 9. Lekáreň
OLIVA, Bernolákova 5, počas
pracovných dní od 18.00 do 21.00
h, víkend od 8.00 do 20.00 h.
V dňoch 17. – 30. 9. Lekáreň IRIS,
Nám. A. Hlinku 28, v pracovné dni
od 7.00 do 21.00 h, počas víkendu
od 8.00 do 20.00 h.

Novovybudované
Relax Centrum v
Zlatých Moravciach
ponúka na prenájom
priestor pre maséra.
Kontakt:
0905 666 415
9/060/2012/PČ, 9/045/2012-157/SZ

Predaj, kúpa
n Predám 1000-l nádrže na vodu.
Kontakt: 0904 158 259
9/055/2012/PČ, 9/040/2012-150/DZ

n Ubytovanie vašich domácich miláčikov, vonkajšie
a vnútorné voliéry – PSÍ HOTEL
Kontakt: 0904 158 259
9/056/2012/PČ, 9/041/2012-151/DZ

n Predám 50-l sklenené fľaše s kovovým košom.
Kontakt: 0904 158 259
9/057/2012/PČ, 9/042/2012-152/DZ

n Predám anglický invalidný vozík zn. BRUNO, málo
používaný, v perfektnom stave, s ovládaním pohybu na
riadidlách. Dojazd na plne nabité batérie 30 – 40 km. Farba
bordová.
Kontakt: 037/ 632 14 32, 0904 205 844
Osobne: Dlhá 49, Zlaté Moravce
9/058/2012/PČ, 9/043/2012-155/DZ
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Program Kina Tekov
10. 9. Macík, USA
Plyšový macík môže byť skvelý spoločník, keď máte päť rokov. Keď
máte tridsaťpäť je to skôr diagnóza. Ale keď ten plyšák hovorí, pije ako
dúha, užíva ľahké drogy a ešte ľahšie dievčatá, nemá to chybu. Preto
neváhajte a príďte si pozrieť úsmevný príbeh o plyšovom povaľačovi,
ktorého majú všetci už plné zuby. Je tu jedna z najoriginálnejších
komédií tohto roka!
Po.:17.00, zľ. 2 €, MN DO 15 r.
13. – 14. – 15. – 16. – 17. 9. Bournov odkaz, USA
Na rozdiel od Bournea zabijak Aaron Cross od samého začiatku vie,
o čo tu ide. Do programu elitných agentov vstúpil ako bývalý vojak
celkom dobrovoľne. Zo všetkého najdôležitejšie preňho je, aby jeho
práca dávala zmysel. Keď ho stratí, musí na to nejako reagovať.
Št.: 18.00, pi., so.: 17.00, ne.: 18.00, po.: 17.00, zľ. 2 €, vstupné 2,30 €, MN
do 12 r.
18. – 19. 9. Banksy, VB
Legendárny britský streetartista a grafity writer Banksy prináša do
kín provokatívny mystifikačný film o street artovej scéne. Zábavný
a vzrušujúci experiment o kulte pouličného umenia.
Ut.: 18.00, st.: 17.00, vstupné 2 €, MN do 12 r.
22. – 23. – 24. 9. Snehulienka a lovec, USA
Zlá kráľovná Ravenna vyslala drsného lovca Erica po stopách
Snehulienky, ktorá unikla z jej područia a môže ju pripraviť o moc.
Potrebuje totiž jej srdce, aby si čiernou mágiou zachovala nesmrteľnosť
a večnú mladosť. Magicky temné „fantazy“ o žiarlivosti a túžbe po
nesmrteľnosti.
So.: 18.00, ne.:17.00, po.: 17.00, zľ. 2 €, vstupné 2,30 €, MN do 12 r.
25. – 26. 9. Happy Happy, NOR
Tragikomédia o manželskej nevere, „húlení“ a losom mäse. Smutno
– zábavný film o partnerských vzťahoch, bežnej manželskej kríze a jej
netradičnom riešení nakrútila mladá nádejná režisérka Anne Sewitsky.
Ut.: 18.00, st.: 17.00, vstupné 2 €, MN do 12 r.
28. – 29. – 30. 9. Probudím se včera, ČR
Perfektná česká komédia zo študentského prostredia o ceste za
študentskou láskou do hlbín nedávnej minulosti. Je tu naozaj skvelý
príbeh, nevšedná milostná zápletka a celkom nečakaná pointa.
Pi.: 17.00, so.: 18.00, ne.: 17.00, vstupné 2 €, MN do 12 r.
http://kinotekov.webs.com

Spomienka
„Kto žije v našich
srdciach, nezomrel“
Dňa 9. septembra 2012
uplynulo osem ťažkých rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedko a brat

Ing. Emil Dzurej
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomíname
a nikdy nezabudneme.
Manželka, syn, dcéra
a súrodenci s rodinami
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Spoločenská kronika
Narodili sa
16. 6. Laura Kotlárová, (N) Nitra
18. 7. Dominika Urbanovičová,
(N) Nitra
21. 7. Sára Valašiková, (N) Nitra
26. 7. Andrea Popadičová,
(N) Nitra
26. 7. Matúš Ručkay, (N) Nitra
27. 7. René Kuruc, (N) Nitra
31. 7. Michal Pecho, (N) Levice
2. 8. Tobias Bennár, (N)
Banská Štiavnica
3. 8. Kristína Šteklová, (N)
Banská Štiavnica
8. 8. Viktória Ciroková, (N) Nitra
8. 8. Dávid Koščo, (N) Nitra
9. 8. Adam Valkovič, (N)
Banská Štiavnica
12. 8. Tomáš Sučko, (N) Nitra

Povedali si áno
20. 7. Oliver Šarkőzy, Čaradice
a Michaela Tekeliová, Lehota
21. 7. Jozef Fides, Zlaté Moravce
a Adriana Müllerová,
Zlaté Moravce
28. 7. Ľuboš Horný, Zlaté Moravce
a Volha Piatrouskaya,
Bieloruská republika
4. 8. Marián Vojtuň, Humenné
a Daniela Sečkárová,
Zlaté Moravce
11. 8. Andrej Hudec, Zlaté
Moravce a Lucia Bossiová,
Zlaté Moravce
11. 8. Michal Mráz, Zlaté Moravce
a Mária Michníková,
Veľké Kostoľany
18. 8. Marek Valašik, Zlaté
Moravce a Martina Balková,
ZlatéMoravce
18. 8. MUDr. Gonzalo Alonso
Ramos Rivera,
Peruánska republika a MUDr.
Lucia Šabová, Žitavany
18. 8. Mgr. Pavol Sečkár, Lovce
a Mgr. Mariana Kordošová,
Zlaté Moravce
18. 8. Róbert Komžík, Zlaté
Moravce a Jana Juríková,
Zlaté Moravce

Jubilanti

9/059/2012/PČ, 9/044/2012-156/DZ

7. 9. Mária Šindlerová,
Zlaté Moravce, 90 r.
10. 9. Helena Gregorová,

Zlaté Moravce, 80 r.
14. 9. Helena Jonisová,
Zlaté Moravce, 80 r.
21. 9. Helena Kurkinová,
Zlaté Moravce, 90 r.
23. 9. Michal Weis,
Zlaté Moravce, 90 r.
26. 9. Gertrúda Eichlerová,
Zlaté Moravce, 90 r.
27. 9. Irena Miklovičová,
Zlaté Moravce, 80 r.
28. 9. Alojz Sýkora,
Zlaté Moravce, 85 r.

Opustili nás
25. 7. Mária Pechová, 1930,
Zlaté Moravce
30. 7. Helena Beňová, 1940,
Velčice
30. 7. Hedviga Šabová, 1937,
Topoľčianky
31. 7. Štefan Roško, 1924, Žirany
2. 8. Barbora Galabová, 1924,
Zlaté Moravce
6. 8. Mária Majerčáková, 1925,
Nitra – Čermáň
9. 8. Barbora Fülöpová, 1932,
Podhorany
10. 8. Ernest Ludva, 1930,
Nevidzany
10. 8. Jozef Štepiansky, 1938,
Obyce
12. 8. Ľudevit Moravanský, 1949,
Volkovce
12. 8. Jozef Géci, 1961,
Topoľčianky
13. 8. Milan Rumanko, 1947,
Zlaté Moravce
13. 8. Helena Kováčiková, 1937,
Zlaté Moravce
15. 8. Mária Chraščová, 1954,
Zlaté Moravce
15. 8. Peter Vávra, 1946,
Zlaté Moravce
15. 8. Mária Sarková, 1941,
Čaradice
18. 8. Ladislav Lipták, 1928,
Jedľové. Kostoľany
18. 8. Terézia Bačíková, 1949,
Zlaté Moravce
18. 8. Viktória Levická, 1930,
Vieska nad Žitavou
19. 8. Imrich Valent, 1939,
Zlaté Moravce
20. 8. Mária Obertová, 1929,
Žitavany
21. 8. Katarína Rakovská, 1937,
Velčice

TEKOVSKÉ NOVINY

Partizánskym chodníkom
Pri príležitosti 68. výročia SNP zorganizovali dňa 25. augusta 2012 obec
Zlatno, obec Skýcov, Oblastný výbor SZPB v Nitre, ZO SZPB Skýcov,
Zlatno, Nitriansky samosprávny kraj a KST MO Zlaté Moravce 24. ročník
turistického pochodu Náučným partizánskym chodníkom Zlatno –
Skýcov.
Pamiatku padlých bojovníkov
z druhej svetovej vojny si prišli
uctiť aj tohto roku významní
predstavitelia politického života
položením vencov k pamätníkom
SNP v Zlatne a Skýcove.
Slávnostného aktu sa zúčastnil
minister obrany SR Martin Glváč,
poslanci NR SR Tibor Glenda,
Marián Kéry, Zoltán Daniš,
náčelník Vojenskej kancelárie
prezidenta Slovenskej republiky
generál poručík Marián Áč, ktorý
k pamätníku SNP položil veniec
venovaný prezidentom republiky
Ivanom Gašparovičom, zástupca náčelníka Generálneho štábu
ozbrojených síl SR generálporučík Jaroslav Vývlek, zástupca pridelenca
obrany pri Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republike
podplukovník Andrej Guk, predseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milan Belica, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Juraj Horváth, prednosta krajského školského úradu Milan Galaba,
generálporučík Ján Husák, čestný občan Zlatna a Skýcova a zakladajúci
člen NPCH, príslušníci protifašistického odboja, predstavitelia politických
strán a hnutí ako aj ďalší významní hostia.
Po príhovoroch ministra obrany SR Martina Glváča, predsedu NSK
Milana Belicu a generálporučíka Jána Husáka ukončila hymnickou
piesňou pietny akt vojenská hudba ministerstva obrany SR. Pamiatku
padlých bojovníkov z druhej svetovej vojny si prišli uctiť aj tohto
roku významní predstavitelia politického života položením vencov
k pamätníkom SNP v Zlatne a Skýcove. Slávnostného aktu sa zúčastnil
aj zakladajúci člen NPCH generálporučík Ján Husák, čestný občan
Zlatna a Skýcova. Po oficiálnej časti podujatia sa vyše 400 turistov zo
širokého okolia vydalo za krásneho slnečného počasia na 12 km dlhú púť

partizánskym chodníkom. Modro značkovaný chodník viedol k studničke
Jelšovka, k pamätníku Michala Antalca a do sedla pod Rakytkou, odkiaľ
pokračoval zeleno značkovanou hrebeňovkou na Stratený vrch, kde
sa počas povstania nachádzali partizánske bunkre. Ďalšou zaujímavou
zastávkou v tejto časti tribečskeho pohoria je Krásny vrch s odbočkou na
vyhliadku a skaly na Adamichovej,
kde sa kedysi nachádzal tajný
sklad zbraní.
Spomienkový
pochod
partizánskym chodníkom k 68.
výročiu SNP končil na Skýcove, kde
po pietnom akte kladenia vencov
k pamätníku SNP pokračoval
kultúrnym programom, v ktorom
vystúpila básňou Eva Zvolenská.
Starosta obce Tomáš Kolembus
privítal na Skýcove ďalších hostí,
ministra práce, sociálnych vecí
a rodiny Jána Richtera, delegáciu
SZPB
vedenú
predsedom
oblastného úradu v Nitre Mariána Nemkyho, prednostu krajského
stavebného úradu Ericha Borčina, prednostku obvodného úradu
životného prostredia Máriu Sýkorovú, primátora Zlatých Moraviec
Petra Lednára, starostu obce Zlatno Roba Šlehora, predsedníčku
Požitavského regionálneho združenia a starostku obce Hosťoviec Zitku
Koprdovú, starostu Neveríc Eduarda Kajabu, starostku z Kostolian pod
Tribečom Máriu Segíňovú, starostu obce Čaradice Vladislava Uličného,
generálneho riaditeľa Lesov SR Ctibora Határa, za Lesy SR odštepný
závod Topoľčianky Milana Garaja a ďalších hostí. Organizátori pochodu
pripravili pre účastníkov podujatia aj tohto roku upomienkové predmety
pre najmladšieho, najstaršieho a najvzdialenejšieho účastníka NPCH.
V ďalšom programe sa predstavili členovia jednotky rýchleho nasadenia
OR PZ Nitra tzv. kukláči, ktorí predviedli zlanovanie z vrtuľníka a prácu
s policajnými psami. V kultúrnom programe vystúpila dychová hudba
Skýcovanka. Putovanie tribečskou prírodou za krásneho slnečného
počasia prinieslo účastníkom pekné zážitky, na ktoré sa tešia v ďalšom
ročníku partizánskeho chodníka.
Anton Kaiser

68. výročie Slovenského národného povstania

M

esto Zlaté Moravce
a Základná
organizácia
Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
zorganizovali 28. augusta
spomienkové stretnutie
pri príležitosti 68. výročia
Slovenského národného
povstania, ktoré sa
datuje k 29. augustu.
Úvod
spomienky,
ktorá
prebiehala na Námestí Hrdinov,

TEKOVSKÉ NOVINY

patril
Slovenskej
hymne
a pokračovalo sa prednesom
básne v podaní Bc. Petra
Kereša, ktorý následne slávnosť
otvoril.
„Už
šesťdesiatosem
rokov sa nám vynárajú smutné
spomienky v našich mysliach
vždy, keď sa zahľadíme na
meravé pomníky, ktoré stoja na
pamiatku padlých bojovníkov
v
Slovenskom
národnom
povstaní,“ aj tieto slová odzneli
v slávnostnom prejave primátora
mesta Ing. Petra Lednára, CSc,

ktoré všetkým zúčastneným
pripomenuli význam a vážnosť
tejto
spomienky.
Stretnutia
sa okrem obyvateľov mesta
zúčastnili poslanci Mestského
zastupiteľstva,
riaditelia
mestských podnikov, poslanec NR
SR Mgr. Marián Kéry a svoj prejav
predniesol europoslanec, rodák
zo Zlatých Moraviec, Doc. PhDr.
Boris Zala CSc.
Predseda ZO SZPB Ivan Malý
nám priblížil udalosti z tohto

obdobia a dal do popredia fakt,
že protifašistického vystúpenia sa
zúčastnili aj občania nášho mesta.
Záver stretnutia podčiarklo
dôstojné a ceremoniálne kladenie
vencov k pamätníku padlých
hrdinov. Snáď za všetkých platia
slová vyrieknuté primátorom
Zlatých Moraviec:

„Česť a sláva hrdinom
Slovenského národného
povstania.“
-mp-
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Pozvánky
12. 9. – 1. Olympijské hry žiakov základných škôl mesta
Zlaté Moravce – mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce
(Správa športových zariadení – štadión), prezentácia 8.30-9.15 h,
začiatok o 9.30 h.
20. 9. – 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva – OS MSKŠ o
15.00 h.
20. – 21. – 22. 9. – SZZ ZO 11-22 v spolupráci s MSKŠ Zlaté Moravce
Vás srdečne pozýva na výstavu ovocia, zeleniny a okrasných
drevín, ktorá sa bude konať v MSKŠ vo štvrtok a piatok od 10.00 do
17.00 h a v sobotu od 10.00 do 13.00 h. Produkty na výstavu môžete
doniesť osobne do MSKŠ dňa 19.9.2012 od 9.00 – 16.00 h, alebo po
dohode s predsedom na t. č. 0948 464 466, 0907 521 954.
28. 9. – Dušan Grúň – DS MSKŠ Zlaté Moravce o 18.00 h, vstupné
8 €, predpredaj MSKŠ, rezervácie vstupeniek: 037/6423277. Príďte aj vy
zažiť najkrajšie chvíle s maestrom.
3. 10. – LA GIOIA – DS MSKŠ o 19.00 h, vstupné 12 €, predpredaj
v kancelárii MSKŠ a predajni Repro mix. Rezervácie vstupeniek:
037/6426422, mskszm@szm.sk.
23. 10. – Cigánski diabli – DS MSKŠ Zlaté Moravce o 18.00 h,
vstupné v predpredaji 8 €, pred koncertom 10 €, predpredaj v kancelárii
MSKŠ a v predajni Repro mix. Rezervácie vstupeniek: 037/6426422,
mskszm@szm.sk.
15. 11. – NEVYLIEČITEĽNÍ – DS MSKŠ o 18.00 h. Vstupné 12 €.
Réžia: Michal Spišák. Autor: Christopher Durang. Obsadenie: Viktor
Horján, Helena Krajčiová, Csongor Kassai, Lenka Barilíková, Kamil
Mikulčík.
Spleť lások, prelínanie sa vzťahov a následné trápenia hlavných
hrdinov zverených do rúk psychológom, ktorí by sami potrebovali
odbornú pomoc, prináša množstvo komických situácií v miestami
lyrickej a miestami bláznivej komédii v príťažlivom hereckom
obsadení.
Predpredaj v kancelárii MSKŠ a predajni Repro mix. Rezervácie
vstupeniek: 037/6426422, mskszm@szm.sk.

Čo nám prezradí mesiac september
Počas septembrových dní budeme siahať po svojich zásobách síl,
ktoré použijeme na to, aby sme neskĺzali do celkového negativizmu. Na
rad prídu vzťahy na všetkých úrovniach, ktoré boli v tomto roku ťažko
skúšané. S niektorými ľuďmi sa nám cesty rozídu s tým, že sme si s nimi
odovzdali to, čo sme mali a je čas, aby sme si dali šancu spoznávať
nových, ktorých určite nestretávame náhodou. Pri každodennom
zhone zabúdame na svoje sny a túžby, potláčame ich s vedomím, že
sa nikdy nenaplnia a nesplnia. Prišli dni, kedy je potrebné znovu začať
snívať a v myšlienkach si budovať svoju budúcnosť. Je ideálne obdobie
na úspech a to v každom smere, slová nemožné, nejde to, nedá sa,
stratia svoj význam. September nám bude vytvárať okolnosti, ktoré by
boli ďalšími krokmi k zmenám, po ktorých túžime, brániť nám môže
strach, ktorý stále v každom z nás bdie a práve s ním budeme po tieto
dni zvádzať vnútorný zápas. Verím, že nakoniec každý jeden už len
kvôli sebe a svojim najbližším skončí ako víťaz.
M. Petrovičová
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Milí čitatelia!
Mám pocit, že okrem článkov,
prostredníctvom ktorých Vás informujeme o dianí v našom meste,
je veľmi dôležité, aby som sa Vám prihovorila aj osobne z pozície
šéfredaktorky, ako aj z pozície človeka, ktorý takmer celé dva roky
vrátane víkendov a sviatkov zasvätil všetok svoj pracovný aj voľný čas
práci na novinách a webovej stránke www.zlatemoravce.info, ktorá je
už ich neodmysliteľnou súčasťou.
Predovšetkým by som sa všetkým chcela za našu redakciu poďakovať
za Vašu vďaku, ďakovné listy, emaily, telefonáty, osobné poďakovania,
neustále pozývania na akcie a za Vaše príspevky. Ďakujeme za zvýšený
dopyt po Tekovských novinách, čo nás len ubezpečuje v tom, že svoju
prácu robí náš tím dobre. Vašu priazeň a spätné reakcie si neskutočne
vážime.
Zároveň sa Vám znovu ospravedlňujem za zmenu periodicity, ktorá
musela nastať kvôli značnému zníženiu finančných prostriedkov z
mestského rozpočtu. Pôvodný zámer zásahu do rozpočtu redakcie
bol kvôli zmene papiera za menej kvalitný. Na základe opakovane
žiadaných cenových ponúk nedokážeme udržať dvanásť stranové noviny
ako dvojtýždenník, pretože zmenou papiera neušetríme 8000 € ročne,
o ktoré redakcia rozhodnutím niektorých poslancov prišla - zmena
papiera je len 23-28 € na jedno vydanie pri šestnástich stranách (pri
dvanástich by bol rozdiel ešte menší).
Keďže nám nová doba s primátorom Petrom Lednárom priniesla iné
možnosti posúvania informácií, a to prostredníctvom internetového
portálu, ujma vplyvom zmeny periodicity nie je taká veľká, ako by bola
voľakedy. Práve naopak. Presvedčili sme sa, že táto možnosť je ďaleko
výhodnejšia, perspektívnejšia a vyššia ako prostredníctvom tlačového
periodika. K tomu prináša so sebou iné výhody ako je rýchlejšia
informovanosť a video-reportáže.
Aj vďaka Vám, naši čitatelia, sa podarila zvýšiť predajnosť Tekovských
novín, a to je v dnešnej dobe veľmi ťažké. Vyžaduje si to neustále
zmeny, ktoré bežného spotrebiteľa oslovia natoľko, že so záujmom
nedočkavo čaká na ďalšie číslo. Nie je jednoduché osloviť jedným
periodikom všetky vekové kategórie, aby si v nich každý niečo s istotou
našiel a znovu a znovu po ňom siahal.
Okrem iného pomáhame predovšetkým organizáciám, ktoré pomoc
potrebujú viac a ktorých práca a veľakrát ich nezištné úsilie by neboli
viditeľné, práve pre nezáujem novinárov o menšie a z ich pohľadu
„nezaujímavé“ udalosti.
Mojou úlohou je dozrieť na to, aby sme poskytovali informácie z
každého súdka, len informácie zakladajúce sa na pravde, dostatočne
podložené nielen argumentami, ale aj zákonmi, odbornými
stanoviskami a dotknutými inštitúciami. Aby sa z našich novín tešili
tí, ktorých zaujíma práca MsÚ, mestských podnikov aj tí, ktorí sa na
nejakej akcii zúčastnili a aj tí, ktorí ju vymysleli.
V novinách a na webovej stránke dávame oveľa väčší priestor s oveľa
výpovednejšou hodnotou akejkoľvek prezentácie, ako dvojminútové
reportáže v televíziách odvysielané raz. Na svoje si prídu aj tí najmenší,
aj väčší, aj seniori. Vravím to s istotou, pretože najlepším ohodnotením
a utvrdením dobrej práce je vždy spätná väzba čitateľa. Za čo tisíckrát
zo srdca ešte raz ďakujeme.
Do jesenných dní Vám v mene celej redakcie prajem veľa síl, lebo
budú potrebné, pevné zdravie, pokoj v duši a spokojnosť v srdci.
Ľubomíra Rosinská
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