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Spoločne sme oslávili 900 rokov

„Vážení občania Zlatých 
Moraviec,

som veľmi rád, že sme sa 
po roku opäť zišli na našom, 
už tradičnom jarmoku. Tento 
ročník bol o to výnimočnejší, 
že sa spájal s oslavami 900. 
výročia prvej písomnej 
zmienky o našom meste.

Aj keď sú Zlaté Moravce 
vzhľadom k času a v prepojení 
na jeho obývanosť veľmi 
starým mestom, jeho duch 
nikdy nezostarol. Nielen pre 
mňa je naše mesto Perlou 

Požitavia, známou svojím 
pulzujúcim životom, čoho 
dôkazom sú aj tohtoročné 
oslavy, ktoré po mnohých 
podujatiach v priebehu 
celého roka z príležitosti 
jubilejného výročia vyvrcholili 
jarmočnými oslavami.

Je samozrejmosťou, že 
úspech a rozkvet mesta 
nie je o jednotlivcovi, ale o 
súlade najbližších a zároveň 
zodpovedných ľuďoch, 
ktorými som obklopený. 
Všetkým mojim spriazneným 
dušiam prejavujem úctu a 
verím, že nám spoločne aj v 

týchto ťažkých časoch bude 
už len lepšie.

Dúfam, že sa Vám oslavy 
páčili, pretože pre mňa je 
najväčším zadosťučinením 
Vaša spokojnosť a Váš dobrý 
pocit pri spomienkach na 
príjemne strávené chvíle. 
Z úprimného srdca ďakujem 
Bohu a predovšetkým tým, 
vďaka ktorým som ich mohol 
s hrdosťou so všetkými 
zúčastnenými zdieľať 
ako primátor mesta Zlaté 
Moravce. 

S úctou Váš primátor 
Peter Lednár.“

Príhovor primátora Perly Požitavia

Začalo to Rockovým festivalom
Jubilejné 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste oslavujeme v 

priebehu celého roka 2013.
Vyvrcholilo Rockovým festivalom (konal sa 30. augusta v priestoroch 

amfi teátra), na ktorom sa malo možnosť odprezentovať niekoľko 
zlatomoraveckých rockových kapiel (Q -ty, Lazy days blues, Stressface, 
Ezkátor, P.A.S., Začarovaný kruh, Keby niečo, Inside), hostia z Vrábeľ – 
skupina Revolt a dve pozvané profesionálne skupiny - Metropolis, Smola 
a hrušky. Spestrením celodennej akcie boli Zlatomoraveckí motorkári.

hudobná skupina Metropolis
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Štvordňové oslavy spojené 
s jarmokom a hodami
Septembrové štvordňové slávnosti sa spustili Slávnostnou akadémiou 

(26. 9.), na ktorej boli ocenené významné osobnosti a Občianske 
združenia pôsobiace v našom meste, pokračovali Jarmočnými oslavami 
(27. - 28. 9. ) a nedeľňajšou Slávnostnou svätou omšou (29. 9.) venovanou 
aj sviatku sv. Michala archanjela, patróna našej Zlatomoraveckej farnosti, 
ktorú za sprievodu speváckeho zboru Cantus celebroval vzácny hosť 
Mons. ThDr. Ladislav Belás, zoborský opát a kanonik Nitrianskej kapituly.

Ľudia tu žili už pred 900 rokmi
Tento rok si mesto Zlaté Moravce pripomína 900. výročie jeho prvej 

písomnej zmienky v Zoborskej listine z roku 1113, v ktorej sa okrem 150 
obcí a rôznych chotárov, spomína aj mesto Zlaté Moravce pod názvom 
„Morowa.“ Počas celého stredoveku sa mesto označovalo len ako 
Moravce a výstižný prívlastok Zlaté dostali až v novoveku. Spomínaná 
listina je uložená v diecéznom múzeu v Nitre a je zároveň najstarším 
písomným dôkazom existencie nášho mesta, ako vtedajší majetok 
Zoborského kláštora. Aj keď bohaté najstaršie archeologické nálezy z 
9. - 10. storočia potvrdzujú intenzívne veľkomoravské osídlenie nášho 
územia oveľa skôr, až historicky najstarší písomný záznam je zároveň aj 
potvrdením, že naši predkovia našli vhodné podmienky na svoj život aj 
práve tu, u nás.

Novodobým kráľom je primátor
V súvislosti s týmto historickým faktom sa na Námestí A. Hlinku 27. 9. 

2013 o 15.00 h symbolicky odovzdala Zoborská listina primátorovi mesta 
Petrovi Lednárovi prostredníctvom zástupcov „z ľudu“ v dobových 
kostýmoch, do ktorých boli odetí zamestnanci Mestského úradu.

„Keďže doba kráľov pominula a z tejto pozície ste dnes pre naše 
mesto Kráľom vy, dovoľte mi, aby sme Vám v mene všetkých občanov 
symbolicky odovzdali túto vzácnu listinu... zároveň Vám s úctou ďakujeme 
a s veľkou vážnosťou sa na Vás obraciame s dôverou a odovzdaním 
odkazu s prianím: Nech sa naše prekrásne mestečko aj naďalej po 900 
rokoch rozrastá, nech len a len rozkvitá, nech v ňom žijeme s pokojom 
na duši, spokojní a šťastní,“ toto je časť zo slávnostného ceremoniálu, 
ktorý za občanov nášho mesta predniesol Lukáš Belica a práve on nás 
ako moderátor sprevádzal piatkovou neofi ciálnou časťou programu a 
celým sobotňajším dňom osláv.

V piatok sa slávnostného rautu a programu na námestí zúčastnilo 
niekoľko významných hostí, medzi ktorými boli aj starostovia a 
zástupcovia vyšších územných celkov a družobných miest z Poľska 
(Sierpc) a Česka (Bučovice) a súčasný župan Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Milan Belica. Počas ofi cialít v uzavretej spoločnosti, ktoré sa konali 
v priestoroch MSKŠ, si primátor pozvané osobnosti uctil  komorným 
koncertom Základnej umeleckej školy, občerstvením, vzájomnými 
príhovormi, rozhovormi, prianiami a malými prezentami, ktoré k takýmto 
ofi cialitám patria. Spoločne sa všetci presunuli na námestie, kde slávnosti 
pokračovali  kultúrnym programom z iného súdka.

Zoborská listina
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„Všehochuť“
To, že bol jarmočný program bohatý a že si v ňom našli všetky vekové 

kategórie to svoje, svedčí doslova preplnené námestie nepretržite do 
neskorých večerných hodín. Vzhľadom na spätnú väzbu občanov si 
dovolím povedať, že takto sa ľudia v Zlatých Moravciach pri takýchto 
príležitostiach ešte nezabávali. Námestie tancovalo, spievalo a tlieskalo s 
každým interpretom a umelcom, ktorý sa na pódiu vystriedal.

O zábavu na špičkovej úrovni sa postaral Martin Madej, ktorému patrilo 
sprievodné slovo piatkovým programom, umelci -  Štefan Skrúcaný, Otto 
Weiter so svojimi hosťami – Andreou Fisher, Oľgou Szabovou a Robom 
Kazíkom, profesionálna tanečná skupina Old School Brothers, Pavol 
Hammel, hip-hoppová skupina Revolúcia, Tretina s Addisom, rocková 
kapela Absolut, Peter Kršiak zo Slobodného vysielača (banskobystrické 
internetové rádio, s ktorým naša redakcia spolupracuje), Duo Yamaha 
(Kotvanovci) a známa country skupina - Tramp song. Zaujímavým 
vystúpením bol stredoveký šerm a dych vyrážajúca nádherná ohňová 
show, vo večerných hodinách sprostredkovaná skupinou Aquila z Bojníc. 
Spestrením jarmočného programu boli aj detské skupiny Street Lup a 
Lupienok z Chyzeroviec, tanečné skupiny Centra voľného času - Flying 
Element`s Crew, ZM Elita, New Dance Company, Back Street Dance 
Group, Piruet a Základnej umeleckej školy – Danciny, spevácka skupina 
Babička, detský folklórny súbor Zlatňanka, Ján Ziman a folklórne skupiny 
Chyzerovčanka a Kolovrátok.

Počas slávností sa, okrem domácich koláčov upečených v jedálňach 
našich základných a materských škôl, rozdalo vyše tisíc kusov 
propagačných predmetov so spomienkou na túto veľkolepú udalosť.

V priestoroch pred poštou boli vystavené starodávne automobily, 
ktoré sprostredkoval poslanec MsZ Ľudovít Chládek a ktorý sa podpísal 
aj pod výstavu histórie športu v Zlatých Moravciach  prebiehajúcu pri 
tejto príležitosti v zlatomoraveckom múzeu Mestského strediska kultúry 
a športu.

Program vďaka ľuďom dobrej vôle
Vzhľadom k tomu, že v rozpočte nebolo vyčlenených toľko fi nančných 

prostriedkov, aby pokryli všetky výdavky na niekoľkodňové oslavy tohto 
významného jubilea (Slávnostná akadémia – oceňovanie významných 
osobností, Rockový festival, dvojdňový jarmočný program + slávnostný 
raut, svätá omša), dávam do pozornosti skutočnosť, že sa o celý program 
Rockového festivalu a Jarmočného programu na námestí, s plnou 
dôverou a s podporou primátora Petra Lednára postarala naša redakcia. 
Bolo to z dôvodu našich dobrých kontaktov, vďaka skvelým a úžasným 
ľuďom s dobrým srdiečkom,vďaka ich nezištnosti a snahe pomôcť nám 
aj v týchto ťažkých časoch, vďaka našim priateľstvám s umelcami a 
ostatnými vystupujúcimi, ktorých ste mali možnosť vzhliadnuť doslova 
za symbolické odmeny alebo celkom zadarmo.

Do tohto, pre naše mesto obrovského projektu a zároveň významného 
historického medzníka, sa zapojilo veľa dobrých a šikovných ľudí, ktorí 
radi pomohli bez nároku na fi nančnú odmenu a bez prihliadnutia na 
pracovný čas, kam sa predovšetkým radí primátorom poverená pracovná 
skupina zložená z členov: Roman Šíra, Ľubomíra Rosinská, Richard Horný, 
Lukáš Belica, Ľudovít Chládek, Samuel Búš a Sylvia Švajčíková. Nedá mi 
nespomenúť, že prípravy samotného jarmoku (predajná časť)  vyžadujú 
dlhodobé  prípravy od zamestnancov Mesta už niekoľko mesiacov 
vopred.

Obrovské poďakovanie primátora Petra Lednára patrí všetkým ľuďom 
dobrej vôle, a to vystupujúcim umelcom, zamestnancom Mestského 
úradu, mestských podnikov, základných škôl a škôlok, riaditeľovi Divadla 
A. Bagara v Nitre Jánovi Greššovi (za zapožičanie divadelných kostýmov 
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zdarma) a najväčšia vďaka patrí za fi nančnú podporu podnikom a fi rmám: 
BAUER GEAR MOTOR s.r.o., SECOP s.r.o., ANEKO SK, s.r.o., AUTOŠKOLA 
PALUŠKA, HASS, s.r.o., ARIZONA Poker Club, HP STROJÁRNE, s. r.o., 
K FINANCE, s. r.o., NBM, s.r.o., TESCO STORES SR, a.s., Levické mliekárne 
a.s. - LEVMILK, COOP JEDNOTA NITRA, spotrebné družstvo, VINÁRSKE 
ZÁVODY Topoľčianky, s.r.o.

Podujatie fi nančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.

Otcom myšlienky je primátor, my mu 
pomáhame tvoriť

Na záver mi dovoľte, aby som od srdca za všetkých občanov, ktorí do 
našej redakcie Tekovských novín volali a písali množstvo ďakovných 
správ, komentárov, príspevkov a reakcií k oslavám, či už prostredníctvom 
našej internetovej stránky www.zlatemoravce.info, facebookových 
stránok Mesta Zlaté Moravce a Peter Lednár alebo pri osobných 
stretnutiach, poďakovala nášmu primátorovi, bez ktorého by sa tieto 
krásne podujatia nikdy nekonali. Najvýstižnejšie to zhrnul prednosta 
MsÚ Roman Šíra počas jednej akcie: „Otcom a autorom myšlienky 
všetkého, čo sa tu dialo a deje pod záštitou mesta je primátor a my všetci 
mu to len pomáhame tvoriť.“ Ja už len dodám, že ak je to opačne, vždy 
máme jeho plnú podporu.

Je úžasné poznať výnimočných ľudí s dobrým srdcom, ktorí sa aj 
tentokrát podpísali pod ďalšie nádherné podujatie, na ktoré veľmi veľa 
ľudí nikdy nezabudne. Takých ľudí si treba vždy ctiť, vážiť a aj vďaka nim 
v sebe prechovávať pocit hrdosti, že žijeme práve tu na Slovenku a v 
našich Zlatých Moravciach.

Srdečné priania umelcov:
Zo spracovaných videoreportáží na webe zlatemoravce.info 

ponúkame priania k 900. „narodeninám“ nášho mesta, o ktoré som 
poprosila niektorých účinkujúcich:

Štefan Skrúcaný: „Chcel by som popriať Zlatým Moravciam a 
všetkým ľuďom, ktorí v tomto malebnom meste a v jeho okolí žijú, ktorí 
odtiaľto pochádzajú a pevne verím, že sa sem vždy veľmi radi znovu 
vracajú, hlavne veľa zdravia, lásky a priateľstva. Nech sa Moravciam darí 
minimálne ďalších 900 rokov a aj všetkým ľuďom dobrej vôle.“

Robo Kazík: „Ja by som veľmi rád poprial všetkým obyvateľom tohto 
krásneho, zlatého mesta k tomuto 900. výročiu len pevné zdravie. Lebo 
si myslím, že keď budú mať zdravie, budú mať všetko vo svojich rukách. 
K tomu zdraviu želám kopec šťastia, lebo aj to je potrebné mať a do ich 
ďalšieho pozemského života, do ďalších 900 rokov prajem, nech sa im 
splní všetko, na čo si pomyslia.“

René Šurda: „V mene skupiny Old school brothers prajem mestu 
také skvelé vedenie, ako je tam teraz, pretože sa nám s ním veľmi dobre 
spolupracuje, robí dobré akcie... tak isto ľuďom tohto mesta prajem, nech 
sú šťastní, zdraví, lebo to je hlavné. Boli skvelí, tlieskali a my ich znovu radi 
prídeme zabaviť aj nabudúce s nejakými novými „tanečkami.“ Tešíme sa, 
že nás mohli vidieť a my ich.“
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Martin Madej: „Ja prajem mestu Zlaté Moravce, aby prišla tá jeho 
veľká sláva, lebo ja by som bol za to, aby toto mesto bolo kľudne 
hlavným mestom Slovenskej republiky, pretože sú tu krásne „baby“, 
srdeční a šikovní ľudia a hlavne je tu zlatemoravce.info. Ďakujem Mestu 
za pozvanie, pánovi primátorovi a dúfam, že bude primátorom stále. Je 
super a ja sa sem veľmi rád vrátim.“

Pavol Hammel: „Jéj, však Zlaté Moravce sú staršie ako ja :)) A to je teda 
čo povedať :) Keď sa už tie krásne Moravce volajú – zlaté, zaslúžili by si 
vyvážiť zlatom. To znamená, aby malo toto mesto dobré vedenie, aby tu 
boli spokojní a šťastní ľudia najmenej ďalších 900 rokov. Prajem všetko 
najlepšie všetkým ľuďom, ktorí tu v Zlatých Moravciach a okolí žijú.“

Pán Hammel nám v podvečerných hodinách v piatok roztancoval 
takmer celé námestie, za čo sme sa mu veľmi pekne poďakovali. Jeho 
vystúpenie bolo famózne a samozrejme, že som Paľkovi za nás všetkých 
popriala rovnako veľa úspechov a splnených prianí ešte najmenej tých 
900 rokov (ako s úsmevom k môjmu prianiu sám dodal). Keby to bolo, 
milý Paľko, možné, tak Vám ich za to, akým ste človekom, z hĺbky srdca 
doprajem. „Vzájomne si teda prajme veľa zdravia a veľa pohody,“ dodal 
úsmevom na záver.

Peter Kršiak: „Veľmi pekne ďakujem, že som sa mohol postaviť na 
vaše pódium, máte to tu veľmi pekné. Čo zaželať mestu, ktoré má zlato 
už vo svojom názve? Nech Vám to vydrží a nech Vám to zvyšok Slovenska 
nezávidí.“

Alfonz Kotvan (Duo Yamaha): „Chcel by som všetkým ľuďom 
popriať veľa zdravia a šťastia. To ostatné už príde „samo.“

Marián Kotvan: „Želám to isté. Len svojho otca doplním. Tu sú 
skutočne zlatí ľudia. Ja neviem, čo by som mal priať, pretože si myslím, že 
Zlaté Moravce už všetko majú. Keď si toto udržia, takýchto fantastických 
ľudí, potom už len to „zdraví.“ A my dúfame, že sa budeme stretávať 
„častejší“ pri takýchto podobných akciách. Kde je veselo, dobrá nálada, 
tam z ľudí srší aj pohoda. Ďakujeme pánovi primátorovi, že sme tu mohli 
byť.“

Viliam Tonkovič (Chyzerovčanka): „Chcem poďakovať vedeniu mesta, 
že sme boli prizvaní a mohli tejto akcii k 900. výročiu byť účastní. Chcel by 
som popriať mestu, všetkým občanom aj spádových obcí, aby Moravce 
len rozkvitali, aby sa v Moravciach všetci dobre cítili, a nielen my, ale aj tí, 
čo prídu po nás.“

Ľubomíra Rosinská
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„Dobročinný nie je ten, kto pozerá 
na odmenu, ale ten, kto si predsavzal 
robiť dobre“ citoval primátor mesta Zlaté 
Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. Demokritov 
citát v príhovore pri príležitosti Slávnostnej 
akadémie v prepojení na Ocenenie 
významných osobností a Občianskych 
združení mesta Zlaté Moravce. Slávnostná 
akadémia sa uskutočnila 26. septembra 
v Obradnej sále MSKŠ z príležitosti osláv 900 – 
tého výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých 
Moravciach a zúčastnili sa jej, okrem poslancov 
Mestského zastupiteľstva, riaditeľov mestských 
podnikov, aj zamestnanci MsÚ. Pri samotnom 
akte boli ocenené nasledovné významné 
osobnosti:

Čestné občianstvo Mesta Zlaté Moravce 
bolo udelené Prof. PhDr. Jozefovi 
Leikertovi, PhD., Litt. D. Navrhnutý na 
najvyššie ocenenie Mesta “Čestný občan 
Mesta Zlaté Moravce” – za literárnu 
a básnickú činnosť, za dlhoročnú vedeckú 
prácu, za činnosť na vysokých akademických, 
spisovateľských a politických postoch, za 
úspešnú novinársku činnosť, za literárne 
ocenenie doma a v zahraničí

Medzi tých, ktorým bola udelená Plaketa Mesta 
Zlaté Moravce patrili:

PaedDr. Pius Biely (Plaketa Janka 
Kráľa) – za literárnu činnosť, za propagovanie 
miestnej a regionálnej kultúry, za úspešnú 
športovú činnosť

MUDr. Rastislav Řeháček (Plaketa 
MUDr. Korca) – za úspešnú činnosť v oblasti 
medicíny, za zásluhy pri budovaní Nemocnice 
v Zlatých Moravciach, za literárnu činnosť

Anna Dvončová (Radlinského plaketa) 

– za dlhoročnú svedomitú a pedagogickú 
činnosť, za vedenie Základnej školy v Zlatých 
Moravciach, za úspešnú reprezentáciu Mesta 
Zlaté Moravce, za vedenie speváckych zborov 
Úsmev a Calexanka

Jozef Šúň (Plaketa Janka Kráľa) – 
za vedenie MsKS, za redakčnú činnosť, 
za dlhoročnú činnosť režiséra a herca 
ochotníckeho divadla v Zlatých Moravciach

Štefan Partl (Plaketa Janka Kráľa) – za 
úspešnú výtvarnú a sochársku činnosť, za 
dlhoročnú pedagogickú prácu v Základnej 
umeleckej škole v Zlatých Moravciach

Ing. Radovan Bakaľár (Plaketa Janka 
Kráľa) – za založenie a vedenie folklórneho 
súboru Inovec, za 30-ročné zásluhy pri 
úspešnom vedení súboru a reprezentáciu 
Mesta Zlaté Moravce doma aj v zahraničí

Ján Novota (Kapolkova plaketa) – za 
záslužnú činnosť športového organizátora, 
trénera reprezentácie Slovenskej republiky 
v pozemnom hokeji, zakladateľa a trénera 
tenisového klubu

Zuzana Jakabová (Kapolkova plaketa) – 
za úspešnú reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce 
a Slovenska a za trénerstvo v pozemnom hokeji

Iveta Šramková – Hritzová (Kapolkova 
plaketa) – za získanie striebornej medaily 
v pozemnom hokeji na olympijských hrách 
v Moskve v roku 1980

Viera Podhányiová – Jakabová 
(Kapolkova plaketa), – za získanie striebornej 
medaily v pozemnom hokeji na olympijských 
hrách v Moskve roku 1980

Peter Martinec (Kapolkova plaketa) – 
za úspešnú športovú činnosť, za dlhoročné 
pôsobenie ako poslanec Mestského 
zastupiteľstva, za  vedenie správy športových 
zariadení a za reprezentáciu Mesta Zlaté 
Moravce

prof. Milan Šumný (Radlinského plaketa) 
– za pedagogickú, športovú a trénerskú 
činnosť, za zásluhy pri založení Slovenského 
orla a Matice slovenskej, za reprezentáciu 
Mesta Zlaté Moravce a Slovenska

Ing. Róbert Ambra (Pamätná plaketa) 
– za vedenie Hasičského zboru v Zlatých 
Moravciach, za zásluhy pri vybudovaní novej 
Hasičskej zbrojnice a dlhoročnú a obetavú 
prácu pre obyvateľov Mesta Zlaté Moravce

Jozef Tonkovič (Plaketa Janka Kráľa) – za 
dlhoročnú aktívnu prácu poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, za 
organizovanie kultúrno – spoločenských 
podujatí v mestskej časti Chyzerovce

Ivan Hritz (Pamätná plaketa) – za 
dlhoročnú prácu funkcionára a poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Gabriel Kordoš (Pamätná plaketa) – za 
dlhoročnú prácu riaditeľa Mestského podniku 
Službyt, za obetavú prácu správcu teplárenskej 
siete a všetkých nájomných bytov v Meste 
Zlaté Moravce

Gejza Hlavatý (Radlinského plaketa) – za 
dlhoročnú prácu v Základnej umeleckej škole 
v Zlatých Moravciach, za pedagogickú činnosť 
a organizovanie kultúrnych a hudobných 
podujatí

Ing. Peter Lisý (Pamätná plaketa) – za 
úspešnú politickú činnosť, za dlhoročnú 
prácu poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach, poslanca zastupiteľstva 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, za 
činnosť mestského predsedu dobrovoľného 
Požiarneho zboru

Marián Tomajko (Plaketa Dr. 
Rakovského) – za dlhoročnú prácu poslanca 
Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady, za 
prácu poslanca zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, celoživotnú činorodú 
prácu v oblasti propagácie histórie 
a zveľaďovanie životného prostredia mesta

Slávnostná akadémia a ocenenie významných osobností

Peter Martinec, Peter Lednár

Rastislav Řeháček
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Ing. Serafína Ostrihoňová (Plaketa 
kardinála Migazziho) – za propagáciu 
a rozvoj nášho mesta v rokoch 2002 – 2010 
počas výkonu funkcie primátorky mesta Zlaté 
Moravce

Ing. Ján Lopúšek (Radlinského plaketa) 
– za rozvoj školstva v našom meste, na 
ktorom sa podieľal ako dlhoročný riaditeľ 
POU, SOUP, v súčasnosti Stredná odborná 
škola polytechnická, za výchovu mnohých 
odborníkov v tomto odbore, nielen zo Zlatých 
Moraviec, ale aj zo širokého okolia

Mgr. Mária Repková (Radlinského 
plaketa) – za rozvoj školstva a vedy v našom 
meste, za svoje dlhoročné pôsobenie ako 
pedagogickej pracovníčky v Gymnáziu 
Janka Kráľa, predtým SVŠ, kde sa podieľala 
na výchove a vzdelávaní mnohých generácií 
Zlatomoravčanov, ale aj mnohých mladých 
ľudí zo širokého okolia

Bohumil Matejov (Pamätná plaketa) – 
za podiel na dlhodobom rozvoji nášho mesta 
v oblasti podnikania a služieb v potravinárskom 
priemysle

Mgr. Miroslav Košút (Pamätná plaketa) 
– za zabezpečovanie poriadku a prínosu 
bezpečnosti obyvateľov v našom meste 
a príkladnú spoluprácu s Mestskou políciou 
a vedením mesta Zlaté Moravce počas jeho 
dlhoročného pôsobenia vo funkcii riaditeľa OO 
PZ

Ing. Slavomír Eliáš (Pamätná plaketa) 
– za šírenie dobrého mena mesta Zlaté 
Moravce v oblasti podnikateľskej činnosti a za 
príkladnú spoluprácu a pomoc pri príležitosti 
organizovania programu významných hostí 
mesta Zlaté Moravce

Zoznam tých, ktorým bola udelená Plaketa 
Mesta „in memoriam„ je nasledovný:

Ing. Peter Orban (Plaketa kardinála 
Migazziho), (*1935 – †2002) – za vykonávanie 
funkcie prvého primátora mesta po Zamatovej 
revolúcii v rokoch 1991 – 1998,  poslanca 
Federálneho zhromaždenia Snemovne 
národov, za politickú činnosť, za reprezentáciu 
Mesta Zlaté Moravce

PhDr. Štefan Rakovský (Radlinského 
plaketa), (*1904 – †1996) – za vedeckú 
prácu v oblasti založenia Vlastivedného 
múzea v Zlatých Moravciach, za pedagogickú 
činnosť, za prínos do slovenského galerijníctva, 
etnografi e a folkloristiky

František Malý (Plaketa kardinála 
Migazziho), (*1927 – †2004) – za dlhoročnú 
úspešnú politickú činnosť vo vedení Mesta 
Zlaté Moravce, za reprezentáciu mesta a nášho 
regiónu, za prácu v SZPB

František Herman (Plaketa Janka 
Kráľa), (*1923 – †2011) – za úspešnú prácu 
profesionálneho výtvarníka, za založenie 
Zväzu výtvarníkov v zlatomoravskom okrese, 
za prácu v Slovenskej výtvarnej únii

PhDr. Július Podhorný (Plaketa Janka 
Kráľa), (*1913 – †2008) – za úspešnú 
pedagogickú činnosť, za vznik a vedenie 
speváckeho zboru Schola cantorum, za 
vedeckú, historickú a literárnu činnosť, za 
reprezentáciu Mesta Zlaté Moravce, Gymnázia 
Janka Kráľa a Slovenska

Miloslav Kóňa (Kapolkova plaketa), 
(*1924 – †2007) – za dlhoročné predsedníctvo 
v TJ Calex, za zásluhy o vznik Továrne na 
chladničky, za legendárny zlatomoravský 
futbal

Koloman Paluška (Pamätná plaketa), 
(*1942 – †2001) – za dlhodobú a  záslužnú 
prácu pri výchove a  výcviku vodičov 
v Autoškole zo Zlatomoraveckého regiónu

Diplom Mesta Zlaté Moravce za 
úspešnú a  bohatú činnosť, za starostlivosť 
a  pomoc občanom Mesta Zlaté Moravce a 
za šírenie a uchovávanie ľudových tradícií, 
za reprezentáciu mesta Zlaté Moravce za 
jednotlivé organizácie prevzali:

Asociácia nepočujúcich Slovenska – 
Centrum nepočujúcich Zlaté Moravce – 
ANEPS – Kamila Galovičová, Slovenský 
červený kríž – Miestny spolok Zlaté 
Moravce – Juraj Bakula, Základná 
organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska Zlaté Moravce – Emília 
Páleníková, Detský FS Zlatňanka – 
Stanislav Hruška, FS Inovec – Ing. 
Radovan Bakaľár, OZ Chyzerovce – Jozef 
Tonkovič, Spevácky súbor Kolovrátok – 
Irena a  Jozef Vencelovci, SZ chovateľov 
ZO Zlaté Moravce – Štefan Kramár, SZ 

záhradkárov ZO 11 -22 Zlaté Moravce – 
Miloš Bančák, Kynologický klub Zlaté 
Moravce – RNDr. Jozef Paluška, ZO SZ 
protifašistických bojovníkov – Ivan Malý, 
SZ zdravotne postihnutých ZO Zlaté 
Moravce – Mgr. Ľudovít Andor, ZO SZ 
Zdravotne postihnutých Zlaté Moravce 
– Júlia Búryová, ZO Zväzu diabetikov 
Slovenska Zlaté Moravce, Diabetická slov. 
spol. – Anna Gubová, Materské centrum 
MAMI OÁZA – Katarína Žarnovičanová,

Únia nevidiacich a  slabozrakých 
Slovenska, ZO Zlaté Moravce – Matilda 
Zemanová, ZO Slov. rybársky zväz, 
Miestna organizácia Zlaté Moravce – 
Zuzana Siegelová

Klubom:
FC ViOn Zlaté Moravce – Viliam 

Ondrejka - za  úspešnú a  bohatú činnosť, 
za šírenie športového ducha, za prácu 
a  starostlivosť o  mladých ľudí a  športové 
talenty, Klub slovenských turistov – 
Mestská organizácia Zlaté Moravce – 
Ľudovít Chládek

Ďakovný list Mesta Zlaté Moravce bol 
udelený Anne Hlavatej – za dlhoročnú 
skúsenú a obetavú prácu v Mestskom stredisku 
kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Serafína Ostrihoňová
Emília Páleníková, Ľudovít Andor

Anna Hlavatá, Gejza Hlavatý



TEKOVSKÉ NOVINYStrana 09

Tatiana Kováčová, ktorá úvodnými slovami 
akadémiu otvárala, predniesla po akte 
oceňovania nasledovnú, pre náš kraj v skutku 
veľmi výstižnú, báseň :

O slávnostné chvíle a podčiarknutie ich 
dôležitosti sa postarali svojím vystúpením 
pedagógovia zo ZUŠ v Zlatých Moravciach 
a prednesom poémy od Jána Roba 
Poničana Divný Janko, jedna z ocenených 
pani Mgr. Mária Repková, čím sa zároveň 
Slávnostná akadémia skončila a všetci 
prítomní sa presunuli do miestnosti, kde 
bolo pripravené občerstvenie.

Pre všetkých ocenených do bodky platia 
nasledovné slová: „Ste veľkým prínosom 
pre mesto Zlaté Moravce, v histórii ktorého 
zanechávate obrovskú stopu s odkazom 
pre mnoho budúcich generácií,“ ktoré 
úprimne a zo srdca vyslovil Peter Lednár 
a s ktorými sa, verím, stotožňujú všetci 
Zlatomoravčania, ako aj tí, ktorí ocenených 
osobne poznajú.

Spracovala M. Petrovičová

Pre množstvo otázok od občanov, 
ktorých trápia otázky ohľadne kanalizácie a 
vodovodných prípojok, som sa za Mesto Zlaté 
Moravce a primátora Petra Lednára, obrátila 
priamo na Západoslovenskú vodárenskú 
spoločnosť a požiadala o ich písomné 
stanovisko, v ktorom sa vyjadrili nasledovne:

1. Kedy plánuje spoločnosť ZsVS a.s. so 
začatím a ukončením realizácie projektu 
na rozšírenie vodovodu a kanalizácie 
nášho mesta Zlaté Moravce? Ak to nemá 
byť tento rok, čo je dôvodom oddialenia?

ZsVS, a.s. bol poskytnutý nenávratný fi nančný 
príspevok z Operačného programu životné 
prostredie v roku 2011. Zmluva o poskytnutí NFP 
bola podpísaná 22. augusta 2011. Predmetom 
tohto projektu je modernizácia a dobudovanie 
ČOV Zlaté Moravce a dobudovanie kanalizácie 
v meste Zlaté Moravce v celkovej dĺžke 6,12 km. 
Podiel spolufi nancovania zo strany ZsVS, a.s. je 
1 885 000 €.

V súčasnosti prebieha proces verejného 
obstarávania na dodávateľa stavebných prác a 
poskytovateľa stavebného dozoru. Vzhľadom 
na časovú náročnosť procesu verejného 
obstarávania, legislatívne zmeny počas 
tohto procesu, množstvo dotazov zo strany 
uchádzačov, a tiež aj z dôvodu, že každý krok v 
rámci procesu VO podlieha schvaľovaniu MŽP 
SR, ako poskytovateľa fi nančných prostriedkov, 
nie je možné presne určiť ukončenie tohto 
procesu. Zo strany ZsVS, a.s. sú podnikané 
všetky kroky, aby fyzická realizácia prác na 
tomto projekte začala v roku 2013.

2. Splnilo si Mesto Zlaté Moravce svoje 
povinnosti voči vašej spoločnosti v rámci 
svojich kompetencií? Je ešte zo strany 
Mesta potrebné urobiť nejaké kroky?

V rámci prípravy projektov a jednotlivých 
konaní k územným rozhodnutiam a stavebným 
povoleniam, sú žiadané stanoviská a súhlasy 
všetkých dotknutých osôb a inštitúcií. Ak v 
procese jednotlivých konaní boli zo strany 
dotknutých osôb a inštitúcií vznesené 
pripomienky, tieto boli zapracované a brané do 
úvahy.

3. Ako môže Mesto Zlaté Moravce ešte 

ovplyvniť alebo urýchliť proces 
realizácie projektov?

V rámci vyššie uvedeného projektu nemá 
mesto Zlaté Moravce žiadnu možnosť v rámci 
svojich kompetencií urýchliť alebo ovplyvniť 
proces realizácie projektov fi nancovaných z 
OPŽP.

ZsVS, a. s. má v investičnom pláne pre 
rok 2013 zapísané 4 akcie väčšieho rozsahu 
na budovanie vodárenskej infraštruktúry, 
ktorých postup prípravy predstavenstvo 
spoločnosti mesačne vyhodnocuje na svojich 
zasadnutiach. Ide o infraštruktúru v Seredi, 
Topoľčiankach, Zlatých Moravciach a akciu ČOV 
Sever (regióny Topoľčany, Partizánske, Bánovce). 
Na všetky tieto akcie má vodárenská spoločnosť 
vyčlenené vlastné fi nančné prostriedky 
na úhradu podielu nákladov spojených 
s realizáciou stavebných prác podľa pôvodných 
očakávaní realizácie prác v roku 2013. Do súťaže 
o získanie zákazky na realizáciu investičnej 
akcie v Zlatých Moravciach sa prihlásilo 15 
uchádzačov. Rozpočtové náklady stavby podľa 
projektovej dokumentácie predstavujú 18 mil. € 
a očakáva sa, že proces verejného obstarávania 
– elektronická dražba vygeneruje nižšie 
skutočné náklady obstarania stavby.

Ja už len doplním, že spomínaná investičná 
akcia by mala byť zrealizovaná najneskôr v roku 
2015. A po poslednom stretnutí predstavenstva 
ZsVS, a.s. a vedenia Mesta Zlaté Moravce, sa 
našiel strategický plán na celkovú realizáciu 
projektu podľa predstáv a návrhov zo strany 
Mesta k spokojnosti všetkých dotknutých 
strán. Preto ešte raz zopakujem stanovisko 
a vyjadrenie generálneho riaditeľa ZsVS, a.s. 
Ing. Jozefa Tariča, že za Mesto Zlaté Moravce 
primátor Ing. Peter Lednár, CSc. si všetky 
povinnosti v rámci svojich kompetencií splnil 
a že Mesto nemôže nijako proces realizácie 
projektu urýchliť, ani ovplyvniť.

Na otázky odpovedal predseda 
predstavenstva ZsVS, a.s. - Ing. Ján Podmanický 
a člen predstavenstva a generálny riaditeľ ZsVS, 
a.s. - Ing. Jozef Tarič

Ľubomíra Rosinská

Krásny si kraj, ty kraj pod Inovcom
malebné údolia a stráne

keď prejdem tichým úbočím
a duša zaspieva si pieseň
tá pieseň zneje srdcom –

nádherný kraj pod Inovcom.

Mestečko malé, čupí si pod ním
mestečko malé v údolí

život v ňom nádherne plynie
s prírodou v jednom súznení.

A keď ťažko je slovu, dve povedz
ty veľký krásny Inovec.

Milujem tento kraj, kde hory ticho šumia
horský potok vlieva sa rovno do údolia

kde vzduch je čistý, modrá obloha
oviec biele stáda, ticho a pohoda

kde človek maľovať by chcel štetcom 
nádherný kraj pod Inovcom.

K tebe veľký Inovec
vedie horská cestička a chodníček

v tvojom náručí spočinúť nie jeden dníček
kochať sa pohľadom do diali z vrcholca

tvojho nežne,
rozdávať svoje zážitky všetkým dvorcom – 

ty kraj sťa zo sna, kraj pod Inovcom.

Primátor nemôže 
v rámci svojich 
kompetencií 
ovplyvniť, ani 
urýchliť, proces 
realizácie kanalizácie 
a vodovodných prípojok Ing. Jozef Tarič, Ing. Ján Podmanický
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Nový riaditeľ 
Mestskej 
nemocnice

Na základe rozhodnutia 
primátora mesta Zlaté Moravce 
Ing. Petra Lednára, CSc. bol dňa 
12. 09. 2013 vymenovaný do funkcie 
riaditeľa Mestskej nemocnice 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce pán JUDr. Ing. 
Martin Cimrák, ktorý doteraz 
pôsobil ako právny poradca 
nemocnice. Úlohou nového 
riaditeľa je prednostné riešenie 
záväzkov voči Sociálnej poisťovni, 
ako aj riadne dokončenie auditu 
Mestskej nemocnice.

Výmena preukazov
Preukazy občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím (ďalej 
„preukaz ŤZP“) a preukazy 
občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s potrebou 
sprievodcu (ďalej „preukaz 
ŤZP/S“) vydané podľa zákona 
účinného do 31. decembra 2008 
platia len do 31. decembra 2013 
aj v prípade, že je na preukaze 
uvedená doba platnosti: „Bez 
časového obmedzenia“.

Výmena preukazov ŤZP a 
preukazov ŤZP/S prebieha 
každý pondelok na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
Nitra, pracovisko Zlaté Moravce, 
Sládkovičova 3, Zlaté Moravce, 
1. poschodie, č. dverí 112, 
v ostatných dňoch na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
Nitra, Štefánikova trieda 88, Nitra, 
oddelenie posudkových činností, 
1. poschodie, na počkanie a 
bezplatne. K výmene je potrebné 
predložiť preukaz ŤZP alebo 
preukaz ŤZP/S, občiansky preukaz 
a fotografi u veľkosti 3x4 cm.

Mesto si dalo záväzok, že bude viesť deti k úspore 
energií od najnižšieho veku 

Zlaté Moravce, 27. september 2013

Zlaté Moravce sa rozhodli šetriť energiami 
a zároveň viesť k úspore aj najmenších 
obyvateľov. Vďaka grantu Nadačného fondu Živá 
energia vymení Materská škola na Kalinčiakovej 
ulici súčasné osvetlenie za solárne lampy 
a zároveň zavedie do osnov škôlky vyučovanie 
o šetrení a využívaní alternatívnych zdrojoch 
energií. Symbolický šek s príspevkom vo výške 
5765 eur od zástupcu ZSE na nevyhnutné 
investície spojené s obstaraním a inštaláciou 
prevzal primátor Zlatých Moraviec, Peter Lednár.

V rámci programu Živá energia sa mesto rozhodlo 
zmeniť systém vonkajšieho osvetlenia Materskej škôlky 
na Kalinčiakovej ulici. Tradičné lampy nahradia už 
čoskoro fotovoltalické lampy s vlastným akumulátorom. 
Vďaka tejto inštalácii mesto očakáva, že ušetrí viac ako 
200 eur ročne. K úspore prostriedkov a energie chce 
mesto viesť aj priamo škôlkarov. Zlatomoravecké deti 

sa tak už v predškolskom veku začnú zoznamovať 
s možnosťami alternatívnych zdrojov energií, ako aj 
možností energetickej efektívnosti. Rozpočet oboch 
projektov spolu je 6100 eur, pričom grant nadácie doplní 
obec z vlastných zdrojov.  

ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už piaty 
rok pomáha realizovať projekty investičného 
alebo neinvestičného charakteru prostredníctvom 
Nadačného fondu Živá energia. V tomto ročníku bolo 
zo 60 predložených projektov vybratých 14, ktoré získali 
fi nančnú podporu celkovo vo výške 90 225 eur. Jedným 
z úspešných bol práve projekt zo Zlatých Moraviec.

Podporené projekty sú z okresov Bratislava, Dunajská 
Streda, Hlohovec, Nové Zámky, Senec, Senica, 
Topoľčany, Zlaté Moravce, Zvolen a Žiar nad Hronom. 
Plánované investičné aktivity zahŕňajú prevažne 
výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukciu za účelom 
zvýšenia energetickej efektívnosti, inštaláciu solárnych 
kolektorov, modelové využitie fotovoltalických článkov 
a opatrenia pre energetické úspory ako napríklad 
výmenu okien. Začiatok realizácie podporených 
projektov je naplánovaný na september 2013.

Fond Živá energia je fi nancovaný z predaja produktu 
Živá energia spoločnosti ZSE Energia, a. s. Od svojho 
vzniku v roku 2009 pomohol fond Živá energia už 
takmer 60 projektom v celkovej hodnote  300 000 EUR.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk alebo u 
Petra Medveďa, riaditeľa Nadácie Ekopolis, 

tel.: 048 / 414 5259, e-mail: medved@ekopolis.sk.

Mestu Zlaté Moravce bola schválená Žiadosť 
o nenávratný fi nančný príspevok „Ďalšie vzdelávanie 
– cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“ v rámci 
Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – 
Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, Opatrenie 
2.1 – Podpora ďalšieho vzdelávania. Plánovaný termín 
realizácie projektu je od 08/2013 s predpokladaným 
termínom ukončenia 01/2015. Strategickým cieľom 
projektu je zabezpečiť zlepšenie kvality života seniorov 
a umožniť im lepšie sa zapájať do spoločnosti podľa ich 
potrieb, túžob a schopností a upevniť medzigeneračnú 
solidaritu.

Špecifi ckým cieľom projektu je realizácia vzdelávacích 
aktivít pre seniorov podporujúcich rozvoj kľúčových 
kompetencií, akými sú napríklad práca s PC, právna 
gramotnosť, spoločenská etiketa a pod. Keďže 
vzdelávanie seniorov sa javí ako jedna zo základných 
a nevyhnutných podmienok zabezpečenia aktívneho 

starnutia a zvýšenia kvality života seniorov, ktorých 
podiel v EÚ, aj SR stále narastá, realizácia projektu má 
priamy vplyv na prispôsobenie vzdelávacieho systému 
potrebám vedomostnej spoločnosti. Zároveň realizácia 
projektu bude mať pozitívny vplyv aj na zvýšenie 
zamestnanosti osôb nad 50 rokov, čo je tiež jednou 
z priorít strategických dokumentov zameraných na 
oblasti zamestnanosti (napr. Lisabonská stratégia 
a pod.).  

Realizácia aktivít projektu zabezpečí podporu 
aktívneho starnutia, zvýšenie solidarity medzi 
generáciami a vitalitu a dôstojnosť všetkých ľudí, ako aj 
mobilizáciu starších osôb bez ohľadu na ich pôvod, čo 
im umožní viesť kvalitný a nezávislý život.

Projekt získal nenávratný fi nančný príspevok 
vo výške 93 641,78 EUR.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloč-
nosť/Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov EÚ

Škôlku v Zlatých Moravciach 
osvetlia solárne lampy

Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšniu 
kvality života seniorov
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Jesenné
upratovanie

Dňa 14. 10. 2013 začalo jesenné 
upratovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu, t.j. 
konárov zo stromov, buriny 
a pod., nie však stavebného 
a komunálneho odpadu.

Na jednotlivých stanovištiach 
budú na priebeh upratovania 
dohliadať zamestnanci TSM 
a zároveň bude v čase jesenného 
upratovania na stanovištia 
dohliadať aj Mestská polícia. Tá 
bude, v prípade priestupkov 
Zákona č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, udeľovať 
priestupkové pokuty vo výške 
od 165 € (podľa §80 ods. 1 písm. 

b: „Priestupku sa dopustí ten, 
kto uloží odpad na iné miesto, 
než na miesto určené obcou“).

Jesenné upratovanie potrvá od 
14. 10. 2013 do 27. 10. 2013, 
každý deň v čase od 7.00 do 
18.00 h.

Občania môžu daný odpad 
ukladať na určené 
stanovištia podľa jednotlivých 
rajónov a zároveň na 
priestranstvo pred domom, 
pričom tento bude pracovníkmi 
technických služieb odvážaný na 
skládku KO.

Občania Zlatých Moraviec, 
ktorí sa preukážu občianskym 
preukazom, môžu vyviesť 
stavebný a komunálny odpad 
v čase jesenného upratovania 
(t.j. 14. 10. - 27. 10.) vlastnými 
dopravnými prostriedkami, 
pričom za odpad v objeme do 
150 kg neplatia poplatky spojené 
s uložením odpadu na skládke KO.

Stanovištia určené na zber 
konárov (14.10. – 27. 10. 2013):

- ulica Tekovská, - SNP (medzi 
domami), - Bernolákova 
pri železničnom priecestí, - 
Žitavské nábrežie – Murgašova, 
- Chyzerovce – ul. Družstevná 
pri moste, - Prílepy – Parková 
v parku pri autobusovej zastávke, 
- Pálenica, - Zimný štadión

Stanovištia sú označené 
tabuľami.

Termíny a zoznam ulíc, 
z  ktorých bude zbieraný 
biologicky rozložiteľný odpad 
spred domov:

Pondelok (14. 10. a 21. 10.)
- Hollého, Čajkovského, 

Murgašova, Továrenská, Zelená, 
Hoňovecká, Rázusova, Potočná, 
Dobšinského, Odbojárov, 
Slovenskej armády, Hečkova, 
Inovecká, Krátka, E. M. Šoltésovej

Streda (16. 10. a 23. 10.)

- Ľ. Podjavorinskej, Tajovského, 
Tribečská, Slnečná, SNP, Dlhá, M. 
Urbana, Štefánikova, Tolstého, 
Kollárova, Štúrova, Vajanského, 
J. Jesenského, Bernolákova, 
Robotnícka

Štvrtok (17. 10. a 24. 10.)
- Tekovská, A. Kmeťa, Nám. 

A. Hlinku, J. Kráľa, S. Chalupku, 
Priemyselná, Radlinského, 
Staničná, Do Remanancií, Hájová, 
Dolné vinice, Do Kratín, Martinský 
breh, Viničná

Piatok (18. 10. a 25. 10.)
- Sládkovičova, Chyzerovecká, 

Palárikova, Pribinova, 
Železničiarska, Záhradnícka, 
Moyzesova, Svätoplukova, 
Smetanova, J. C. Hronského, 
Kukučínova, T. Vansovej, M. 
Pružinského, Bottova, Baničova, 
Hurbanova, J. Matúšku, K. 
Kuzmányho

Technické služby 

mesta Zlaté Moravce

Dňa 24. septembra 2013 sa 
deti z dvoch tried Materskej 
školy na Kalinčiakovej ulici 
zúčastnili návštevy dopravného 
ihriska v Zlatých Moravciach, kde 
si zopakovali pravidlá cestnej 
premávky. Do MŠ si ráno priniesli 
svoje bicykle a kolobežky a spolu 
s pani učiteľkami sa presunuli na 
dopravné ihrisko. Odborne sa 
deťom venovali dvaja mestskí 
policajti, náčelník PhDr. Marián 
Takáč a Stanislav Kováč, za čo im 
veľmi ďakujeme. Podrobne deťom 
vysvetlili, ako sa majú správať na 
ceste, funkciu dopravných značiek 
a dodržiavanie jazdy pri zapnutom 
semafore. Niektoré deti si vyskúšali 
aj prácu mestského policajta so 
stop-terčíkom v ruke.

Po hodine jazdy už deti spokojne 
oddychovali a vymieňali si získané 
zážitky z dopravných situácií. 
Deti získali praktické zručnosti v 
jazde na bicykloch a kolobežkách 

po ozajstných križovatkách 
so svetelnou signalizáciou. 
Zažili nezabudnuteľné chvíle s 
kamarátmi a do svojej škôlky sa 
vrátili s úsmevom,  radosťou a 
množstvom nových poznatkov i 
skúseností zo zaujímavo prežitého 
dopoludnia.

kolektív učiteliek 

MŠ – Kalinčiakova ul.

Pekný deň na dopravnom ihrisku

Zariadenie školského stravovania 
na Kalinčiakovej ul. v Zlatých 
Moravciach ďakuje spoločnosti 
Danfoss spol. s.r.o za poskytnutie 
daru chladničky s mrazničkou 
v hodnote 300 eur. Pre zariadenie 
školského stravovania je tento dar 
veľmi potrebný a z dôvodu veľkého 
počtu stravníkov v dnešnej ťažkej 
fi nančnej situácii, nevyhnutný. 
Preto vám v mene všetkých 
detí a zamestnancov úprimne 
ďakujeme.

Alena Šeptáková, vedúca ZŠS, 
Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce

Škôlka Slniečko ďakuje 
Danfossu za dar
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Biela pastelka 
pomáha 
nevidiacim 
vrátiť sa do 
života

V stredu 25. septembra 
sa v Dennom centre stretli 
dobrovoľníci (8 študentov 
z GJK), ktorí vyrazili do 
zlatomoraveckých ulíc s cieľom 
podporiť verejnú zbierku pod 
názvom Biela pastelka, zameranú 
na pomoc ľuďom so zrakovým 
postihnutím. Základné pokyny 
im poskytla, za Úniu nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska a 
Základnú organizáciu č. 7 – Zlaté 
Moravce, predsedníčka Matilda 
Zemanová. Študentov, ktorí 
v meste za príspevok rozdávali 
symbolické biele pastelky, 
zároveň aj samotnú zbierku prišiel 
podporiť viceprimátor a poslanec 
Mestského zastupiteľstva Ing. 
Jozef Škvarenina.

Spinky v symbole bielej pastelky 
ste mohli získať v priebehu 
hlavného dňa zbierky od ranných 

do popoludňajších hodín. 
V zbierke konanej pod záštitou 
Mariána Geišberga sa v Zlatých 
Moravciach za predaných 320 
pasteliek zo 400 vyzbieralo 
289,63 €. Získané fi nancie budú 
použité na pomôcky pre zrakovo 
postihnutých a ich výskum.

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska združuje 4 464 členov 
v 68 základných organizáciách 
po celom Slovensku. V prípade 
záujmu môžete prispievať naďalej 
do 31.12.2013 zaslaním SMS 
správy v hodnote 2 € na číslo 
820 alebo vložením príspevku 
na účet verejnej zbierky – číslo: 
4030016212/3100. Viac informácií 
získate na webovej stránke www.
bielapastelka.sk.

Informácie poskytla 
Matilda Zemanová, 

spracovala Mária Petrovičová

Carmina Vocum 
za hranicami 
kraja
V poslednú septembrovú 

nedeľu sa uskutočnil koncert 
zmiešaného speváckeho 
zboru Carmina Vocum (pri ZUŠ 
Zl.M) v Hronskom Beňadiku. V 
tomto gotickom chráme zneli 
skladby Čajkovského, Verdiho, 
Liszta, Kodályho, Brucknera, 
Bortňanského, D. Billa a tri diela 
Trnavského. Hosťom bol gitarista 
Mgr. P. Zaujec /Podunajské 
Biskupice/ pani dirigentka a 
vedúca SZ Mgr. Z. Hudecová 
- Molnárová bola odmenená 
veľkým potleskom a krásnou 
kyticou. Gratulácie zazneli i na 
nádvorí kostola. Ďakujeme.

Mgr. J. Ertlová

Jeseň pani 
bohatá...
Jeseň pani bohatá.... tak si 

vyspevovali deti z MŠ na Slnečnej 
ulici celý týždeň, nevediac sa 
dočkať dňa, kedy sa veta naplnila do 
detailov. Prišiel štvrtok 3.októbra. 
Popoludní prišli do MŠ rodičia, starí 
rodičia i súrodenci.. Za pár chvíľ sa 
pripravené stoly zaplnili tekvicami 
veľkými  i menšími, rôznymi 
plodmi jesene z našich záhrad 
a iným prírodným materiálom. 
Šikovné ruky prítomných 
z nich vykúzlili  neodolateľných  
tekvicových  panákov, ale objavili 
sa i kreatívne jablkové, paprikové, 
cibuľové a iné ozdoby. Potom sa 
prešlo k druhej časti programu 
spoločného popoludnia,  
k ochutnávke ovocných koláčikov 
. O najchutnejší koláč súťažilo 12 

mamičiek.  Bolo ťažké rozhodnúť 
sa, ktorému koláčiku dať svoj hlas. 
Všetky chutili výborne. Mamičky 
si navzájom poprezrádzali 
recepty i nejaké tie vychytávky  
kuchárok a postupne naplnili 
košík hlasovacími lístkami. Najviac 
hlasov získali mafi ny, ktoré do 
súťaže priniesla rodina Gregušová. 
Odmenou  bola malá kuchárska 
kniha a vareška, možno aj  pre 
ďalšiu inšpiráciu víťazov . 

Záver akcie prebiehal na 
školskom dvore, kde sme vystavili 
tekvičky a tešili sa, ako nám 
budú spríjemňovať   nasledujúce 
jesenné dni. Plánovali sme ešte  
púšťanie šarkanov, no vetrík sa asi 
usadil niekde na konár a sledoval 
tú krásu.... Nevadí, veď jeseň sa ešte 
nekončí a určite stihneme vyvetrať 
aj tých šarkanových krásavcov. 

kolektív MŠ Slnečná 
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Chyzerovce poďakovali za úrodu a uctili si starších
Slovo Ďakujem sa viackrát 

skloňovalo 5. októbra 
v Chyzerovciach z príležitosti 
poďakovania za úrodu (Slovenský 
zväz záhradkárov Zlaté Moravce 
– Chyzerovce) a Mesiaca úcty 
k starším (Občianske združenie 
„CHYZEROVCE“). Popoludnie sa 
začalo svätou omšou v kaplnke 
Sedembolestnej Panny Márie 
a pokračovalo slávnostným 
sprievodom, na ktorom  sa 
zúčastnil, okrem iných, aj 
primátor Ing. Peter Lednár, CSc. 
s manželkou, poslanec NR SR 
Mgr. Marián Kéry, predseda 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD. 
a iní významní hostia. Pri vstupe 
do Kultúrneho domu obdaroval 
Peter Lednár s Milanom Belicom 
všetky ženy z úcty symbolickým 
kvetom.

Kultúrny dom, slávnostnú 
atmosféru v ňom a program, 
ktorého súčasťou bolo 
vystúpenie speváckeho súboru 
Chyzerovčanka, detského 
folklórneho súboru Lupienok 
a tanečnej skupiny Street lup, 
pracujúcich pri OZ Chyzerovce 
pod vedením Márie Ďurčekovej 
a Simony Poliakovej, dotvárala 

krásne naaranžovaná zmes ovocia 
a zeleniny, záhradkármi právom 
vystavená na obdiv.

V rámci akcie sa nezabudlo 
ani na jubilantov (80 r. a vyššie), 
ktorí boli zúčastneným menovite 
predstavení, pričom padlo meno 
aj najmladšieho obyvateľa. 

V príhovoroch odznela plejáda 
pravdivých a k predmetu osláv ako 
ušitých slov v podaní predsedu 
ZO SZ záhradkárov Jaroslava 
Pecha, predsedu OZ Chyzerovce, 
Jána Drahoša, ako aj prítomných 
hostí, z ktorých vám niektoré 
zreplikujeme:

Ján Drahoš: „ Aj keď sa v živote, 
milí starí rodičia, nájdu často 
chvíle ťažké, prajem Vám, aby ich 
bolo čo najmenej a aby ste vždy 
spomínali len na to dobré. Verte, 
že tu nie ste sami. Vždy je pri vás 
niekto, kto Vám pomôže aj v tých 
najťažších chvíľach.“

Jozef Tonkovič: „Vážení 
spoluobčania! V mene svojom, 
v mene výboru a v zastúpení 
mestskej časti Vám v tento 
slávnostný deň ďakujeme za vašu 
celoživotnú prácu, prajeme Vám 
z celého srdca, aby ste veľa rokov 
pobudli v zdraví a šťastí medzi 
svojimi najdrahšími a medzi nami 

všetkými. Vieme, že vďačnosť 
a úctu vyjadrovať iba slovami je 
málo, preto sa snažíme dokazovať 
Vám to aj skutkami.“

Milan Belica: „Ja vám skutočne 
želám a veľmi úprimne, aby sa 
vám ušlo toľko lásky, koľko ste 
vy rozdali tým okolo seba, aby 
ste mali radosť aj z tých krásnych 
mladých detí, ktoré dnes tiež 
tu skutočne obdivuhodným 
spôsobom vystúpili, aby ste 
v svojich rodinách prežívali čo 
najviac šťastných chvíľ, veď za 
chvíľku sa blížia tie najkrajšie 
sviatky v roku, kde sa láska rozdáva 
plným priehrštím a pochopiteľne, 
aby tá trajektória toho vášho žitia 
bola podľa možností poznačená 
ešte dobrým zdravím, aby ste sa 
mohli tešiť zo svojich ratolestí so 
svojimi blízkymi.“

Citácie z príhovorov 
ukončí želanie primátora 
Petra Lednára: „ Úcta, láska, 
porozumenie, trpezlivosť 
a uznanie autority starších, by sa 
mali premietať v každodennom 
živote ako samozrejmosť. V mene 
svojom a v zastúpení mesta vám 
v tento slávnostný deň ďakujem 
za vašu celoživotnú prácu, želám 
vám, aby ste veľa rokov pobudli 

v zdraví a v šťastí medzi svojimi 
najdrahšími a medzi nami 
všetkými. Viem, že vďačnosť a 
úctu vyjadrovať iba slovami je 
málo, preto sa budeme usilovať 
dokazovať vám to aj skutkami.“

K všetkým prianiam sa zároveň 
pripája aj redakcia Tekovských 
novín.

Predtým, ako na záver do tanca 
a k zábave začala hrať Dychová 
hudba Machulince, prebehlo 
vyhodnotenie súťaže aktuálnych 
kresieb s jesennou tematikou 
a tekvicových strašidielok 
zhotovených deťmi z Chyzeroviec, 
ktoré fantáziou naozaj nešetrili.

M. Petrovičová
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V jedno piatkové septembrové 
popoludnie (13. 9.) dostala naša 
redakcia pozvanie na, v terajšej 
dobe už netradičnú, dá sa 
povedať, spoločenskú udalosť. 
Manželia Galaboví zorganizovali 
v Chyzerovciach na gazdovskom 
dvore varenie slivkového lekváru. 
Neobyčajnosť spočívala v tom, 
že tento priam „magický“ akt, 
dotvorený tradičnou zdedenou 
receptúrou po rodičoch a starých 
rodičoch, sprevádzala skvelá nálada 
aj vďaka členom speváckej skupiny 
Chyzerovčanka. Tá svojím spevom, 
v sprievode harmoniky pod 

prstokladom Viliama Tonkoviča, 
udávala tempo miešaniu lekváru 
v kotle. Okrem spevu a zábavy 
priložil každý zúčastnený ruku 
k dielu a tak sa celý deň štikalo 
(odkôstkovávalo), mlelo, varilo 
a miešalo celkovo okolo 10 hodín, 
kým sladká dobrota poputovala 
do pohárov. Pri práci obvykle 
každý vyhladne a tak sa muzikanti 
vyhrávajúci v bruchách utíšili vďaka 
naozaj chutnej domácej klobáske, 
slanine, chlebíku, no a samozrejme, 
sladkým koláčom, ktoré pripravili 
a priniesli šikovné gazdinky. Smäd 
uhasilo dobré víno, vytiahnuté na 

mieste priamo z pivnice.
O tom, že sme sa ocitli na 

pravom gazdovskom dvore, nás 
presvedčila stodola, ktorá v sebe 
ukrývala, okrem sena a jeho vône, 
veľa poľnohospodárskych náradí, 
ktoré by sme v tejto dobe za 
bežné naozaj nepokladali a dajú 
sa považovať za zdedené poklady. 
V príjemnom putovaní v čase nás 
podporila aj návšteva izby, ktorú 
chce rodina Galabová dotvoriť na 
typicky slovenskú izbu. Nábytok 
aj jej zariadenie opráši starším 
ročníkom spomienky na návštevy 
u babičiek a prababičiek, ktoré sú 

v dnešnej dobe, ako aj ich príbytky, 
stále modernejšie. Je nanajvýš 
príjemné pripomenúť si, ako to 
v rodinách a na gazdovstvách 
vyzeralo a fungovalo v minulosti 
a sme radi, že sme vám to 
mohli vďaka týmto riadkom 
sprostredkovať. Spolu s pokročilým 
časom sa usmievaví, vždy milí 
a pohostinní Chyzerovčania s nami 
lúčili a ako inak, než oduševneným 
spevom, ktorý nám  počas zvyšku 
dňa dlho doznieval v ušiach a tým 
sa postaral o naše pohodové 
naladenie.

M. Petrovičová

Čo sa dialo v  Chyzerovciach  v  piatok trinásteho

Dňa 9. novembra 2013 sa 
uskutočnia voľby do Vyššieho 
územného celku. Za náš volebný 
obvod kandiduje 23 zástupcov. 
Keďže my, občania rozhodujeme 
o tom, ako sa budeme v našom 
meste mať, nepodceňujme 
možnosť dať svoju dôveru a moc 
trom z nich. Títo ľudia za nás 
rozhodujú nielen o fi nanciách, 
napr. pre školy, na údržbu ciest a 
bojujú za naše mesto a celý región 
na vyššom mieste, ale  môžu do 
veľkej ovplyvniť aj fungovanie 
organizácií, občianskych 
združení, rôznych iných aktivít 

a tak celkovo povzdvihnúť našu 
životnú úroveň. Samosprávny 
kraj alebo vyšší územný celok 
(VÚC) (hovorovo župa) je 
najvyššia územná samosprávna 
jednotka na Slovensku. 
Jej územie je v súčasnosti 
identické s územím kraja. Inými 
územnými samosprávnymi 
jednotkami sú obce.
Samosprávne úrady sú volené 
obyvateľmi. Obyvatelia s 
volebným právom volia 
každé štyri roky zastupiteľstvo 
samosprávnych krajov a 
predsedu samosprávneho kraja, 
nazývaného aj župan. Každý okres 
kraja má podľa počtu obyvateľov 
pomerný počet poslancov v 
krajskom zastupiteľstve, ktorí sú 
volení väčšinovým spôsobom, 
t. j. zvolený je príslušný počet 
poslancov z kandidátov s 
najväčším počtom získaných 
hlasov.

Ľ. Rosinská

„Priatelia, rád by som reagoval na 
otázky a fámy, ktoré sa šíria naším 
mestom a jeho okolím. Pýtate sa 
ma, či idem kandidovať do VÚC, 
do Nitrianskeho samosprávneho 
kraja.
Čestne prehlasujem, že určite 

nie! Na vysvetlenie:
Som v prvom rade Váš primátor. 

Nemôžem a nechcem sedieť na 
dvoch, troch stoličkách. I keď je to 
v dnešnej dobe moderné a naši 
politici sa za touto voľbou doslova 

naháňajú. Som toho názoru, 
že zákonite sa nedá vykonávať 
zodpovedne viacej funkcii naraz. 
Predovšetkým mesto Zlaté 
Moravce si odo mňa vyžaduje 
osobitý, takmer 24 hodinový 
prístup, aby občania, ktorí v ňom 
žijú boli pri súčasnej sťaženej 
situácii maximálne za daných 
okolností a podmienok spokojní.

Celý svoj čas venujem Vám a 
naďalej chcem a budem robiť 
všetko pre Vás. 

Máme rozrobené viaceré 
projekty, ktoré musíme spolu 
dokončiť. Ani jazdec na koni sa 
nemení počas pretekov, keď vedie 
závod. Ja sa nevzdávam! Som tu 
vždy pre Vás.

S úctou a priateľským pozdravom 
primátor Peter Lednár.“

Nedá sa sedieť na 
viacerých stoličkách
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Zlatomoravecké
zdravotnícke okienko

Veľa sa hovorí o pomeroch 
v zlatomoraveckej nemocnici. 
Súdim tak z vlastnej skúse-
nosti z nedávneho liečebné-
ho pobytu môjho rodinného 
príslušníka, ktorý bol po zistení 
diagnózy doporučený na hos-
pitalizáciu do tohto zdravotníc-
keho zariadenia (Mestská ne-
mocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce). Le-
kári, zdravotnícky personál boli 
občas podrobení kritike, ktorá 
mala priaznivý charakter adre-
sovaný všetkým pracovníkom 
interného oddelenia, najmä 
primárke MUDr. Márii Končálo-
vej, MUDr. Kataríne Bielikovej, 
MUDr. Márii Závadskej a ďal-
ším. Naše poďakovanie vyslo-
vujeme aj zdravotným sestrám 
a ostatným zamestnancom tej-
to nemocnice. Obdivuhodným 
je družobný či priateľský ľudský 
vzťah k pacientom v dennej aj 
nočnej dobe, proste vždy, keď 
to doba vyžadovala. Za tento 
postoj vyslovujem úprimné 
poďakovanie a hlavne veľa ra-
dosti z úspechov tak bohatej 
humánnej činnosti vo vašom 
profesionálnom zameraní, 
ktorým odovzdávate silu a le-
kárske umenie ľuďom, ktorí 
túto vzácnu pomoc potrebujú 
a hlavne veľa zdravia, rados-
ti a spokojnosti Vám aj vašim 
pacientom úprimne zo srdca 
prajú vaši pacienti.

S úctou vám vďačný 
Mgr. Ľudovít Andor

„Všetko na svete môže človek 
zastaviť. Každý pohyb, každú búrku. 
Čo však nikdy nespomalí, je čas.“

Úctu, vďaku a obdiv prejavili svojim starším 
občanom aj Prílepčania. Oslava Mesiaca úcty k 
starším sa konala 6. októbra 2013 v kultúrnom 
dome v Prílepoch.

Pozvanie prijali primátor Peter Lednár, 
poslanec MsZ Ivan Hritz a poslanec MsZ Jozef 
Tonkovič.

Občianske združenie Kolovrátok a Občiansky 
výbor pripravili príjemné popoludnie, pri 
ktorom pookriala nielen tá staršia dušička. 

Vystúpenie detí z prílepskej škôlky pod vedením 
Zuzany Šalingovej a starších detí v spolupráci 
s Kolovrátkom, im bolo milým pohladením, 
dôkazom lásky a úcty ku generácii, ktorá si 
našu pozornosť zaslúži najviac.

Tento kultúrny program bol prejavením vďaky 
starým rodičom za to všetko, ako spomenul vo 
svojom príhovore Ivan Hritz: „čo ste pre svoje 
deti urobili a ešte urobíte.“

„Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní! 
V pokoji užívajte život v kruhu svojich 
najbližších. Nech je vaša jeseň života pokojná 
a slnečná. Nech sú dni vášho zrelého veku 
prepletené vďačnosťou nás všetkých,“ týmito 

slovami ukončil svoje prianie Peter Lednár. 
Na znak svojej úcty poprial spoločne s 
Ivanom Hritzom a s Občianskym združením 
Kolovrátok, zastúpeným Irenkou Vencelovou aj 
individuálne, každému prítomnému jubilantovi 
k jeho tohtoročným okrúhlinám s odovzdaním 
kvietku a malej pozornosti.

K atmosfére sviatočného popoludnia prispeli 
ľudové piesne Kolovrátku pod vedením 
manželov Vencelových. Sú už neodmysliteľnou 
súčasťou každej udalosti všade tam, kde sa 
slovenské ľudové tradície ctia a kde sa ľudia 
prídu nakaziť poriadnou dávkou dobrej nálady.

Ľubomíra Rosinská

Naša najväčšia úcta bude vždy patriť tým, čo si najviac pamätajú
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Narodili sa

29. 08. Gustáv Halúz, (N) Bratislava
04. 09. Ema Ďurčeková, (N) 

Bratislava
11. 09. Matej Minár, (N) Nové 

Zámky
12. 09. Alžbeta Jančová, (N) 

Bratislava
13. 09. Samuel Ďurovič, (N) Levice

Povedali si áno

30. 08. Juraj Lipnický, Zlaté 
Moravce a Martina Hlozáková, 
Zlaté Moravce

30. 08. Vladimír Bürger, Zlaté 
Moravce a Mária Chrenová, 
Žitavany

31. 08. Roman Hudec, Sľažany 
a RNDr. Dušana Samková, Zlaté 
Moravce

07. 09. Pavel Kuťka, Zlaté Moravce 
a Tímea Hlozáková, Sľažany

07. 09. Marcel Martinec, Zlaté 
Moravce a Mariana Zrubcová, 
Zlaté Moravce

07. 09. Michal Uličný, Čaradice 
a Beata Červená, Zlaté Moravce

14. 09. Tomáš Holý, Zlaté Moravce 
a Ľudmila Krasulová, Zlaté Moravce

14. 09. Ing. Vladimír Madola, Zlaté 
Moravce a Bc. Jana Nosálová, Zlaté 
Moravce

21. 09. Juraj Kozolka, Zlaté 
Moravce a Regina Kordošová, 

Zlaté Moravce
21. 09. Andrej Kasáš, Nový Tekov 

a Zuzana Konečná, Zlaté Moravce
28. 09. Lukáš Kramár, Zlaté 

Moravce a Lucia Volfová, Zlaté 
Moravce

28. 09. Mgr. Peter Herda, 
Topoľčianky a Jana Štefáková, 
Žitavany

Jubilanti

01. 10. Helena Zaťková, Zlaté 
Moravce, 80 r.

02. 10. Lídia Rózová, Zlaté 
Moravce, 80 r.

09. 10. Rozália Malíková, Zlaté 
Moravce, 85 r.

09. 10. Anton Orolín, Zlaté 
Moravce, 85 r.

12. 10. Barbora Poláková, Prílepy, 
80 r.

15. 10. Kristína Ivanovičová, Zlaté 
Moravce, 80 r.

26. 10. Katarína Demeterová, 
Zlaté Moravce, 80 r.

26. 10. Alžbeta Michalovičová, 
Zlaté Moravce, 80 r.

26. 10. Magdaléna Rakovská, 
Zlaté Moravce, 80 r.

28. 10. Helena Kabátová, Prílepy, 
85 r.

29. 10. Paulína Ondriašová, Zlaté 
Moravce, 80 r.

27. 08. Mária Prelovská, 1932, Zlaté Moravce
30. 08. Alžbeta Pupáková, 1926, Hostie
31. 08. František Knurovský,
1959, Zlaté Moravce
05. 09. Peter Herda, 1928, Žitavany
07. 09. Jozef Dávid, 1941, Skýcov
08. 09. Anna Petrovičová, 1928, Žitavany
08. 09. Jozef Škorec, 1923, Beladice
08. 09. Katarína Tonková,
1934, Zlaté Moravce
09. 09. Flóra Štepianská, 1927, Hostie
12. 09. Mária Absolonová, 1933, Žitavany
12. 09. Gejza Kuruc, 1932, Jedľové Kostoľany
15. 09. Alojz Porubec, 1951, Zlaté Moravce
17. 09. Hedviga Kurková, 1928, Obyce

18. 09. Františka Taligová,
1931, Martin nad Žitavou
21. 09. Mária Kubínová, 1928, Lovce
21. 09. Štefan Šabo, 1944, Žitavany
22. 09. MUDr. Karol Konkoľ,
1925, Zlaté Moravce
22. 09. Ľudmila Záhorcová, 1931, Nevidzany
24. 09. Emília Šabová, 1928, Obyce
25. 09. Jozef Tonka, 1929, Zlaté Moravce
26. 09. Matej Šabo, 1926, Žitavany
28. 09. Ľudevít Kozolka, 1937, Volkovce
29. 09. Alžbeta Cadányiová, 1926, Beladice
29. 09. Dipl. Ing. Johann
Janik, 1937, Hosťovce
29. 09. Zuzana Lukáčová, 1929, Zlaté Moravce

Spoločenská kronika

Spomienka

Dňa 4. októbra 2013 uplynulo 
20 rokov od chvíle, čo nás 
navždy opustil vo veku 43 

rokov náš manžel, otec a brat

Janko Madola

Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku.

10/024/2013/PČ, 10/021/2013-136/DZ

Návraty do 
Z latých Moraviec

Kúpu sa v zlate
v Zlatňanke

Moravce Zlaté

Kraľoval v nich
bez koruny Kráľ

sa v bázni 
svojský s básňou hral

Iba s ňou 
dochádzal

do snov
snovať slová

z osnov

V pokore
v prítmí

ponorený
do tmy

viac vľavo
než vpravo

prieť sa
pre právo

Vďaka bázni
Moravce Zlaté

k básnikovi
kúpu sa v zlate

Pavol Stanislav

Jeseň
Padajú orechy do 
vankúšov z lístia,

na píšťalkách z konárov 
vietor pieseň píska

a vôňa sladučká 
z vínnej révy vanie,

keď v plody dozrieva 
letné milovanie.

Tisíce odtieňov ponúkajú hory
a v smutnej záhrade 

tichý ohník horí.
Na voňavý dym sa 
bujná zeleň mení,

treba dopriať oddych 
unavenej zemi.

Šarkany na nebi z 
detských rúk odletia,

uložia na spánok 
posledný vzdych leta.
Aj keď v duši mnohým 

usadí sa tieseň,
je taká nádherná, 

smutno-krásna jeseň. Z ora Ž atková

Opustili nás
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Veríte v zázraky? 
Jeden Zázrak sa premietal 
na plátne kina Tekov
V pondelok 23. septembra sa na plátne v zlatomoraveckom kine odohral 

fi lm s názvom Zázrak. Film vznikol pod režisérskou taktovkou Juraja 
Lehotského, ktorý zároveň pri tejto príležitosti naše mesto navštívil. Pred 
premietaním bol pripravený odpovedať na otázky divákov a zároveň 
pootvoril dvere k zákulisiu vzniku menovaného fi lmu. V rámci hereckého 
obsadenia si vo fi lme zahrali aj dievčatá z Reedukačného centra v Zlatých 
Moravciach. Celý, ako sám režisér povedal, fi ktívny príbeh, sa zakladá na 
príbehu 15-ročného dievčaťa menom Ela, umiestneného do polepšovne, 
kde platí množstvo zákazov. Svoju úlohu v deji zohrá samota, najsilnejší 
ľudský cit - láska a na ňu prepojený Elin útek. Inšpiráciou k sfi lmovaniu 
mu bol reálny príbeh zo skutočného života dievčaťa, ktoré poznal.

Režisér, ktorý zároveň v tento deň Reedukačné centrum navštívil, bol 
po uvedení vedúcim kina Stanislava Ivanoviča na našej pôde privítaný 
primátorom Petrom Lednárom, ktorý mu zároveň poďakoval za jeho 
návštevu, čo umocnili podaním rúk. 

Niečo o fi lme Zázrak:
- premiéra prebehla začiatkom septembra
- réžia: Juraj Lehotský, scenár, námet: Marek Leščák, Juraj Lehotský, 

kamera: Noro Hudec, strih: Marek Šulík, architekt: Juraj Fábry
- hlavnú hrdinku stvárnila Michaela Bendulová, ktorá nie je herečkou 

a jej talent bol objavený medzi chovankyňami v reedukačnom centre
-mp-

Program Kina 
Tekov

11. – 12. – 13. 10. Revival, ČR
Nestarnúci B. Polívka a jeho 

partia vás rozosmejú v hudobnej 
komédii, ktorá je veľmi zábavná a 
ponúkne vám mnoho komických 
situácií. Za nejasných okolností sa 
mu v roku 1972 rozpadla kapela 
a štyria dobrí muzikanti si začali 
žiť svoj vlastný život. Po mnohých 
rokoch sa rozhodli opäť hrať a tak 
si znovu začínajú užívať hudby, 
kamarátov a život na pódiu i za 
ním.

Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, vstupné 
2,50 €, MN do 12 r.

15. – 16. 10. Superclásico, 
DAN

Vo veľmi chytrej komédii opúšťa 
Christiana manželka Anna, ktorá 
odlieta do Buenos Aires, kde si 
užíva luxusný život s mladým 
hviezdnym argentínskym 
futbalistom. Christian sa ale 
Anny nechce len tak ľahko 
vzdať, preto nasadne do lietadla 
a pod zámienkou vybavenia 
rozvodových papierov chce 
manželku získať späť. Zdanlivo 
pokojný výlet sa premení na 
strhujúcu jazdu, v ktorej nechýba 
víno, futbal a samozrejme, tango.

Ut.: 17.00, st.: 18.00, vstupné 
2,20 €, MN do 12 r.
18. – 19. – 20. 10. Kráľovstvo 

lesných strážcov, USA
V tejto výbornej animovanej 

komédii prežije 17-ročná Mary 
Kate nevídané dobrodružstvo, 
o akom sa jej nesnívalo ani v 
najdivokejšom sne. Kúzlom sa 
ocitne v podivnom spoločenstve 
drobných lesných mužíkov. Pokiaľ 
sa chce dostať späť domov, musí 
partičke zábavných zelených 
postavičiek pomôcť zachrániť ich 
tajuplný svet. Tento fi lm je nabitý 
originálnym svetom fantázie a 
jedinečným humorom.

Pi., so., ne.: 17.00, vstupné 
2 €, MP
22. – 23. 10. Martin a Venuša, 

ČR
V tejto českej romantickej 

komédie vás pobavia manželia 
Martin a Venuša. Martin buduje 
kariéru vo fi rme a Vendula sa 
stará o rodinu. Ich život je po 

Inzercia
 Idete na dovolenku? 

Ubytovanie vašich domácich 
miláčikov, vonkajšie a vnútorné 
voliéry. Informujte sa.

Kontakt: 0903 912 836
10/025/2013/PČ, 6/011/2013-79/DZ

 Robím stierky, maľovky, 
podlahy, montáž nábytku, 
rekonštrukcie bytov. Kontakt: 0949 
378 908

10/026/2013/PČ, 10/022/2013-144/DZ

Kaderníčka na zavolanie 
k vám domov. Ponúkam 
kadernícke služby, úpravu 
obočia, vizáž + 3D mihalnice. 
Kontakt možný od pondelka 
do nedele na 

tel. č. 0915 309 203, Eva.
10/023/2013/PČ, 9/018/2013-124/DZ

Pohotovosť 
lekární

7. – 20. 10. Lekáreň 
U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 
24, počas pracovných dní 
v čase od 7.00 do 21.00 h, 

víkendy od 8.00 do 20.00 h.
21. 10. – 3. 11. Lekáreň 

U ZLATÉHO HADA, Župná 54, 
počas pracovných dní v čase 
od 18.00 do 21.00 h, dňa 1. 11. 
a víkendy od 8.00 do 20.00 h.

4. – 10. 11. Lekáreň IRIS, 
Námestie Andreja Hlinku 
28, počas pracovných dní 
v čase od 7.00 do 21.00, 

víkend od 8.00 do 20.00 h.
11. – 17. 11. Lekáreň Dr. 

MAX, Hviezdoslavova 3, OC 
Tesco, počas pracovných dní 

v čase od 8.00 do 21.00 h, 
víkend od 8.00 do 20.00 h.

10-tich rokoch už nudný a preto 
Martin jedného dňa sľúbi, že 
sa postará o deti a domácnosť 
počas jedného mesiaca. 
Nastane kolotoč humorných a 
nečakaných udalostí, ktoré túto 
manželskú dvojicu pomyselne 
zase vráti na začiatok ich vzťahu.

Ut.: 17.00, st.: 18.00, vstupné 2,20 
€, MN do 12 r.

25. – 26. – 27. 10. Na šrot, 
USA

Mladý študent medicíny Jeff  
má práve 21 rokov a plnoletosť sa 
musí poriadne osláviť. Opiť sa na 
šrot sa však veľmi neodporúča v 
noci pred najväčšou skúškou na 
medicíne.

Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, vstupné 
2,20 €, MN do 12 r.

29. – 30. 10. Krúdovci, USA
Krúdovci sú prvou pravekou 

rodinou na svete, ktorá žila v 
rodinnej jaskyni až do jej zničenia. 
Po zničení jaskyne podniknú 
Krúdovci cestu do neznáma, pri 
ktorej ich čaká ohromujúci výlet 
do krajiny plnej neuveriteľných 
a nebezpečných nástrah. 
Celú rodinu čaká najväčšie 
dobrodružstvo ich života.

Ut., st.: 17.00, vstupné 2 €, MP
http://kinotekov.webs.com/

 Prijmem pomocnicu do 
domácnosti 2x do týždňa po 3 
hodiny denne. Kontakt 0908 139 
360

10/027/2013/PČ, 10/023/2013-145/DZ
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Dňa 24.9.2013 zorganizovalo CVČ 
z poverenia Obvodného úradu, 
odbor školstva v Nitre, školské MO 
Zlaté Moravce v cezpoľnom behu 
žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Počet 
účastníkov: 78

Vyhodnotenie súťaže 
jednotlivcov:

Kategória: Dievčatá ZŠ
1. Natália Mesková, ZŠ Obyce, 2. 

Martina Mrázová, ZŠ Topoľčianky, 
3. Kristína Vargová, ZŠ Červený 
Hrádok, 4. Viktória Orolínová, ZŠ 
J. Kostoľany, 5. Natália Lehocká, 
ZŠ Sľažany, 6. Marcela Juríková, ZŠ 
Obyce, 7. Regina Nyulassyová, ZŠ 
Topoľčianky, 8. Jana Trubačiková, 
ZŠ Sľažany, 9. Viktória Kriváneková, 
ZŠ Červený Hrádok, 10. Adriana 
Poliaková, ZŠ Žitavany, 11. 
Diana Zaťková, ZŠ Sľažany, 12. 
Ružena Žikavská, ZŠ Žitavany, 13. 
Sabína Žemberyová, ZŠ Jedľové 
Kostoľany, 14. Kristína Urgeová, 
ZŠ Červený Hrádok, 15. Sabína 
Siváková, ZŠ Obyce, 16. Frederika 
Striešková, ZŠ Mojmírova, ZM, 
17. Mária Šabová, ZŠ Robotnícka, 
ZM, 18. Veronika Šabová, ZŠ 
Žitavany, 19. Ester Barteková, 
GJK osemročné, ZM, 20. Simona 
Minárová, ZŠ Skýcov, 21. Denisa 
Juríková, ZŠ Skýcov, 22. Lenka 
Anteková, ZŠ Robotnícka, ZM, 23. 
Laura Kozolková, GJK osemročné, 

ZM, 24. Viktória Hochreiterová, 
ZŠ Jedľové Kostoľany, 25. Dana 
Gubová, ZŠ Jedľové Kostoľany, 
26. Lívia Boboková, ZŠ Mojmírova, 
ZM, 27. Laura Fabiánová, ZŠ 
Robotnícka, ZM

Kategória: Chlapci ZŠ
1. Peter Národa, ZŠ Sľažany, 

2. Martin Fazekaš, ZŠ Sľažany, 
3. Adam Rychtárik, ZŠ Tesárske 
Mlyňany, 4. Andrej Gregora, ZŠ 
Robotnícka, ZM, 5. Šimon Školník, 
ZŠ Robotnícka, ZM, 6. Patrik 
Janovič, ZŠ Topoľčianky, 7. Erik 
Kováč, ZŠ Tesárske Mlyňany, 8. 
Radoslav Tatarkovič, ZŠ Červený 
Hrádok, 9. Andrej Páleník, ZŠ 
Červený Hrádok, 10. David Cigáň, 
ZŠ Jedľové Kostoľany, 11. Tomáš 
Pavlovič, ZŠ Robotnícka, ZM, 
12. Lukáš Penzeš, ZŠ Tesárske 
Mlyňany, 13. Patrik Chren, ZŠ 
Žitavany, 14. Matej Drienovský, 
ZŠ Obyce, 15. Tibor Rafael, ZŠ 
Červený Hrádok, 16. Filip Urban, 
GJK osemročné, ZM, 17. Tomáš 
Trubáčik, ZŠ Sľažany, 18. Patrik 
Gahér, ZŠ Skýcov, 19. Patrik Pecho, 
ZŠ Žitavany, 20. Tomáš Krnčan, GJK 
osemročné, ZM, 21. Ivan Mishko, 
ZŠ Jedľové Kostoľany, 22. Martin 
Červený, ZŠ Žitavany, 23. Alex 
Žemberi, ZŠ Jedľové Kostoľany, 
24. Marek Kolár, ZŠ Obyce, 25. 
Frederik Bóna, ZŠ Mojmírova, ZM, 

Vyhodnotenie MO  
Zlaté Moravce v 
cezpoľnom behu žiakov 
a žiačok  ZŠ a SŠ 

26. Ján Fedorek, ZŠ Skýcov, 27. 
Jakub Valko, ZŠ Mojmírova, ZM, 
28. Davis Makáň, ZŠ Topoľčianky, 
29. Rastislav Salitrík, ZŠ Beladice, 
30. Marcel Mihalička, ZŠ Beladice, 
31. Tomáš Rapavý, ZŠ Obyce, 32. 
Matúš Kondela, ZŠ Topoľčianky, 33. 
Martin Horniak, ZŠ Beladice

Kategória: Dievčatá SŠ
1. Katarína Halúzová, GJK, ZM, 

2. Ivica Sámelová, GJK, ZM, 3. 
Viktória Kabátová, SOŠ OaS, ZM, 
4. Veronika Pondelová, GJK, ZM, 
5. Veronika Valkovičová, SOŠ OaS, 
ZM, 6. Alžbeta Anteková, SOŠ OaS, 
ZM

Kategória: Chlapci SŠ
1. Tomáš Bednár, SOŠt, ZM, 2. 

Patrik Zaťko, SOŠ polyt., ZM, 3. 
Patrik Műller, SOŠ polyt., ZM, 4. 
Lukáš Meňhert, SOŠ polyt., ZM, 
5. Adam Lukáč, GJK, ZM, 6. Marek 
Švec, SOŠt, ZM, 7. Adrian Pánik, 
SOŠt, ZM, 

8. Mário Šimovič, GJK, ZM, 9. 
Ján Fintor, GJK, ZM, 10. Dominik 
Sekereš, SOŠ OaS, ZM, 11. Adam 
Kunský, SOŠ OaS, ZM, 12. Lukáš 

Magušin, SOŠOaS, ZM
Vyhodnotenie súťaže 

družstiev:
Dievčatá ZŠ:
1. ZŠ Topoľčianky, 2. ZŠ Obyce, 3. 

ZŠ Červený Hrádok, 4. ZŠ Sľažany, 
5. ZŠ Žitavany, 6. ZŠ Jedľové 

Kostoľany, 7. ZŠ Robotnícka ZM, 
8. ZŠ Skýcov, 9. ZŠ Mojmírova, ZM, 
10. GJK osemročné, ZM

Chlapci ZŠ:
1. ZŠ Sľažany, 2. ZŠ Robotnícka, 

ZM, 3. ZŠ Tesárske Mlyňany, 4. ZŠ 
Červený Hrádok, 5. ZŠ Jedľové 
Kostoľany, 6. ZŠ Žitavany, 7. ZŠ 
Topoľčianky, 8. GJK osemročné 
ZM, 9. ZŠ Obyce, 10. ZŠ Mojmírova, 
ZM, 11. ZŠ Beladice

Dievčatá SŠ:
1. GJK, ZM, 2. SOŠ OaS, ZM
Chlapci SŠ:
1. SOŠ polytechnická, ZM, 2. 

SOŠt, 1. mája 22, ZM, 3. GJK, ZM, 4. 
SOŠ OaS, ZM

Mgr.Jozef Zlatňanský

riaditeľ CVČ
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Majstrovstvá Veľkej Británie v lezení 
na rýchlosť 2013
V anglickom Sheffi  elde sa 6.10. konali Majstrovstvá Veľkej Británie 

v lezení na rýchlosť. Liezlo sa na 15 m vysokej stene. Ready? Go! Klasické 
štartovacie povely v lezení na rýchlosť sa ozývali celý deň. Týchto 
pretekov sa zúčastnili  aj reprezentantky v tejto disciplíne Simona a Lucia 
Korcové z Horolezeckého klubu Zlaté Moravce. Kvalifi kačné časy posunuli 
obe pretekárky do semifi nálových kôl, kde liezli paralelne dve pretekárky 
a rýchlejšia postupovala do ďalšieho kola. Simona si nakoniec vybojovala 
bronz. Vo fi nále si zmerali sily Kanaďanka Alison Stewart - Patterson 
a Lucia Korcová. S časom 11,29 s si nakoniec zlato a titul Majsterka Veľkej 
Británie za rok 2013 odviezla domov Lucia. Svojimi časmi a umiestnením 
obidve lezkyne zaznamenali v tejto, na Slovensku ešte novej, lezeckej 
disciplíne, najväčší úspech.

-red-

V dňoch 21. - 22. 9. 2013 sa 
v Zlatých Moravciach konali 
Majstrovstvá Slovenska v 
ultimate frisbee, ktoré organizuje 
Slovenská asociácia Frisbee (SAF) 
a ktoré sú pravidelne každý 
rok vyvrcholením slovenskej 
domácej sezóny v diskových 
športoch. Na turnaji súťažilo osem 
tímov, ktoré si vybojovali miesto 
z augustového kvalifi kačného 
turnaja v Čani.

Prvé miesto obhájil z minulého 
roku tím Mental Discorders z 
Bratislavy, ktorý zároveň získal 
novú putovnú cenu pre majstra 
Slovenska. Na druhom mieste 
skončil tím Morthens Trnava a 
bronzové medaily získali Outsiterz 
Bratislava. Na ďalších miestach sa 
umiestnili Baník Prievidza, U.F.O. 
Špačince, KEFear Košice, domáci 
tím Golden Ants Zlaté Moravce a 
napokon Kus plastu Senica. Cenu 

Spirit of the Game, ktorú udeľujú 
samotní hráči za najférovejší 
prístup počas turnaja, získal tím 
Outsiterz.

Počas turnaja prebehli aj 
súťaže o titul Majstra Slovenska 
v individuálnych diskových 
disciplínach. V hode do diaľky 
zvíťazili Roman Dubovský a Petra 
Morávková z Bratislavy s výkonmi 
82,9 m a 66,3 m, a v disciplíne 
Samochyt (SCF) Andrej Turan a 
Kristína Jarošová.

Súťažiacim sa bol prihovoriť 
aj primátor mesta Zlatých 
Moraviec Peter Lednár. Prejavil 
im svoj obdiv, poďakovanie 
a podporu s prianím ďalších 
úspechov v udržiavaní tohto 
zaujímavého športu na tak skvelej 
profesionálnej úrovni.

Informácie poskytol Richard 
Kollár, SAF

-lr-

Zimný štadión 
2013/2014

Dovoľujeme si Vás informovať 
o príprave otvorenia Zimného 
štadióna v Zlatých Moravciach 
a poskytnúť Vám základné 
informácie o jeho prevádzke.

Otvorenie Zimného štadióna 
(ďalej „ZŠ“) je predbežne 
naplánované na 1. november 
2013, kedy sa začne s prípravou 
ľadovej plochy. Presný dátum 
otvorenia štadióna pre 
verejnosť, ako i pre družstvá, 
bude zverejnený v predstihu na 
internete.

Zimný štadión bude otvorený 
denne podľa aktuálneho 
harmonogramu zverejneného 
na www.technickesluzby.
zlatemoravce.info

a vyveseného na bráne 
zimného štadióna. Každý deň je 
otvorený pre verejnosť a aj pre 
zákazníkov – družstvá.

V súčasnosti ešte nie sú 
obsadené všetky časy vyhradené 
pre družstvá, preto v prípade 
záujmu ďalších kolektívov treba 
žiadosť o rezerváciu hlásiť na 
sekretariat@tsmzlm.sk , 
príp. na telefónnom čísle 0905 
257 241 v pracovných dňoch 

v čase od 8:00 do 11:00 h (p. 
Hollá). Podľa poradia prihlásených 
sa budú rezervovať aj časy. 
V čase určenom pre verejnosť je 
taktiež možné rezervovať čas pre 
družstvo.

Cenník sa oproti minulej 
sezóne menil. Je nasledovný:

1. Verejnosť: 1,00 € / osoba
(v čase pre verejnosť).
2. Zákazníci – družstvá: 
100,00 € / h
3. Zámok na skrinku – záloha za 

požičanie: 5 €
Zároveň chceme osloviť 

spoločnosti, ktoré majú záujem 
o prezentovanie, reklamu svojej 
spoločnosti  na mantineloch 
v Zimnom štadióne, príp. 
generálneho sponzora, ktorý 
by bol prezentovaný reklamou 
aj na ľadovej ploche. Cenové 
podmienky sa určujú dohodou 
zmluvných strán. Náš Zimný 
štadión navštívi za jednu sezónu 
približne 8 000 zákazníkov 
nielen zo Zlatých Moraviec, 
ale aj zo širokého okolia (údaj 
za trojmesačnú prevádzku). 
V prípade akýchkoľvek otázok nás 
kontaktujte.

Technické služby mes-
ta Zlaté Moravce

Majstrovstvá Slovenska v ultimate 
frisbee na Mestských športoviskách
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Primátor dal slovo a 
hokejbalisti majú v spolupráci s 
Mestským podnikom Technické 
služby plnohodnotnú hraciu 
plochu pre svoje aktivity. 
Krstom nového kompletného 
ihriska bol prvý hokejbalový 
turnaj o Pohár primátora mesta, 
pod ktorého organizáciu sa 
podpísal Pavel Dvonč a Marek 
Horvát. 

Konal sa 8. septembra 2013 
a zúčastnilo sa ho 5 mužstiev. 
Najlepším hráčom turnaja 
sa stal Peter Ondrejka, za 
najlepšieho obrancu bol 
vyhlásený Andrej Godor a 
Dušan Madola si odniesol cenu 
za najlepšieho brankára. Zo 
zúčastnených tímov si pohár 
za tretie miesto odniesol 
Routiners, druhé miesto patrilo 
hráčom Scorpions a najväčší 
pohár si z prvého stupienka 
hrdo odnášalo mužstvo 
Penguins. Turnaj, ktorý sa 
odohral v posledný slnečný 
letný deň tohto leta, prišiel 
podporiť aj primátor Peter 
Lednár, viceprimátor Jozef 
Škvarenina a prednosta MsÚ 
Roman Šíra.

Dňa 15. augusta 2013 sa 
odštartoval v poradí už 

28.ročník Zlatomoraveckej 
hokejbalovej ligy (ďalej len 
ZMHL), ktorá svojou tradíciou 
a dlhovekosťou patrí k jednej 
z najstarších hokejbalových 
líg na Slovensku – jej vznik sa 
datuje na rok 1986. Momentálne 
v lige pôsobí 8 mužstiev zo 
Zlatých Moraviec a okolia.

Ročník 2013/2014 bude 
však v jej existencii 
prelomový, keďže sa po 
prvýkrát bude hrať na ihrisku 
s kompletnými hokejbalovými 
mantinelmi. V roku 2013 sa 
po veľkom úsilí súčasného 
vedenia ZMHL, samotných 
hráčov a v neposlednom 
rade Mestského úradu 
v Zlatých Moravciach na 
čele s primátorom Petrom 
Lednárom, podarilo kompletne 
dokončiť hokejbalovú arénu 
v Zlatých Moravciach. Za 
posledné dve sezóny prešla 
liga priamo revolučnými 
zmenami, kde nezostal kameň 
na kameni. Prešlo sa z hracieho 
systému 3+1 na 4+1, zaviedla sa 
povinná výstroj pre brankárov 
a hokejbalové veľkosti bránok, 
implementovali sa pravidlá 
SHBÚ, vybudovalo sa nové 
ihrisko. Po týchto zmenách by 

Pozvánky

 Primátor mesta Zlaté 
Moravce Vás pozýva na oslavu 
Mesiaca úcty k starším, ktorá 
sa uskutoční dňa 23. októbra 
v čase o 15.30 h v divadelnej 
sále MSKŠ, vstup zdarma. 
Vystúpia: MŠ Štúrova, FS Trnky 
a Adriana Mrázová.

Občianske združenie 
Život a zdravie v spolupráci 
s Denným centrom Zlaté 
Moravce Vás srdečne pozýva 
na 10. ročník cyklu prednášok 
o zdravom životnom štýle: 23. 
október - Životný štýl a krvný 
tlak (školený lektor Jaromír 
Novota), Ďalšie stretnutia: 6. 
november, 20. november, 04. 
december - každú druhú stredu 
o 17.00 h v Dennom centre 
(klub dôchodcov) Zlaté Moravce. 
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.

 23. novembra o 18.00 h 
– divadelná sála MSKŠ v Zlatých 
Moravciach, cena vstupenky 
11 € - Patrick Marber: CLOSER - 
NA DOTYK – réžia: Juraj Bielik, 
hrajú: Soňa Norisová, Rebeka 
Poláková, Marek Majeský, Martin 
Mňahončák

Štart novej sezóny  a veľké zmeny 
v Zlatomoraveckej  hokejbalovej lige

sa chcela ZMHL začleniť do 2. 
SHBL Juhozápad.

K novej sezóne sa vyjadril 
aj predseda ZMHL Mgr. Pavel 
Dvonč: „Hokejbal má v Zlatých 
Moravciach takmer 30-ročnú 
tradíciu a liga s hráčmi si už 
zaslúžila dôstojné hokejbalové 
podmienky. V porovnaní 
s hokejbalovými ligami na 
okolí sme dlhé roky zaostávali 
a hráči zo Zlatých Moraviec 
hrávali a hrávajú v ligách vo 
Vrábľoch a v Nitre. Dali sme si 
preto za cieľ s ľuďmi z vedenia 
ZMHL vytvoriť v Zlatých 
Moravciach také podmienky, 
aby sa hráči a mužstvá zo 
Zlatých Moraviec postupne 
vracali do ZMHL a z ligy sa stala 
jedna z najlepších druhých líg 
na Slovensku. Potenciál tu určite 
je.“

Hracím dňom ZMHL je nedeľa.
Výsledky 1. kola ZMHL: 
Kompletné výsledky a 

štatistiky nájdete na http://
zmhl.sportvin.sk/liga/zmhl-
seniori/

Za primátora mesta Petra 
Lednára, za celé Mesto a 
predovšetkým za redakciu 

Tekovských novín, prajem 
všetkým hráčom veľa 
entuziazmu, síl, radosti a čo 
najväčšie úspechy bez zranení.

Držte sa chlapci :))
Všetky informácie o 

hokejbalovej lige poskytol Pavel 
Dvonč

Ľubomíra Rosinská


