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V úvode 4. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva primátorka mesta Serafína 
Ostrihoňová využila krátku chvíľu na to, 
aby medzi dvanástich ľudí rozdelila svoju 
poslaneckú odmenu (NSK) za mesiace január 
a február vo výške 50 € na osobu.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
na svojom zasadnutí konanom v Divadelnej 
sále MSKŠ dňa 26. februára 2015 prerokovalo 
informáciu o investičnom zámere Energetické 
zhodnocovanie plastov v Zlatých Moravciach 
a schválilo, že je zásadne proti realizácii zámeru 
„Energetické zhodnocovanie plastov v Zlatých 
Moravciach,“ respektíve proti „Energetickému 
zhodnocovaniu produktov katalytickej 
depolymerizácie“ na území mesta Zlaté 
Moravce.

Mestské zastupiteľstvo nebude 
podporovať budovanie nových zariadení 
na energetické zhodnocovanie odpadov 
a palív, a tiež nebude podporovať 
budovanie kogeneračných zdrojov na 
výrobu elektriny a tepla na komerčné 
účely.

Následne zvoláva verejné 
zhromaždenie obyvateľov 
mesta ohľadne informácií 
o energetickom zhodnocovaní 
plastov, ktoré sa bude konať 31. 
marca o 16.00 h v Divadelnej 
sále Mestského strediska kultúry 
a športu.
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MsZ schválilo Návrh na začatie obstarávania 
Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta 
Zlaté Moravce so širšími väzbami, pokračovanie 
v jeho obstarávaní a finančné prostriedky vo 
výške 10 000 € bez DPH na jeho vypracovanie.

Súkromná Materská škola VIKTORKA, 
Hviezdoslavova 78 a neštátna Materská škola 
sv. Alžbety, Prílepská 4/A sa zaradí do siete 
škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016. V prípade, že tieto materské školy 
budú zaradené do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2016/2017, budú 
všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej 
výške v mesiacoch september až december 
2016 zabezpečovať zriaďovatelia týchto 
zariadení z vlastných zdrojov.

Za predsedov komisií boli zvolení poslanci:
Komisia finančná - PaedDr. Klaudia 

Ivanovičová
Komisia sociálna, zdravotná a bytová - 

Mgr. Denisa Uhrinová
Komisia školstva, kultúry a športu - JUDr. 

Pavel Dvonč
Komisia správy mestského majetku, 

podnikateľskej činnosti, obchodu 
a služieb - Mgr. Michal Cimmermann

Komisia výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia - MVDr. 
Marta Balážová

Komisia dopravy a správy miestnych 
komunikácií - Ing. Karol Švajčík

Komisia ochrany verejného poriadku, 
CO a vojenských záležitostí - Ivan Madola

Komisia pre ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií funkcionárov mesta: 
PaedDr. Dušan Husár

Majetok Mesta nadobudnutý počas 
predchádzajúceho volebného obdobia - 
„Vodný futbal“ prešiel do správy Mestského 
strediska kultúry a športu k 1. marcu vo 
výške jeho zostatkovej ceny 835 €. „Stavebná 
úprava strechy Domu smútku na miestnom 
cintoríne - Chyzerovce“ bude k prvému marcu 

pod správou Záhradníckych služieb mesta -  
3 256,80 € a „Prestrešenie vstupu do pavilónu 
A-B v Základnej škole Mojmírova“ sa zaradilo 
do správy Základnej školy - Mojmírova 
v zostatkovej hodnote 13 139,30 €.

Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
bol schválený prevod mestského bytu 
v bytovom dome na Tekovskej ulici 51 za 
kúpno predajnú cenu 34 908,91 € z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa (žiadateľka 
zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe 
bytového domu, je nájomníčkou bytu).

Schválil sa prevod nehnuteľného majetku, 
prenájom nebytových priestorov a návrh 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien medzi Mestom Zlaté Moravce 
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, 
a.s., uzatváranej za účelom výstavby 
elektroenergetických stavieb a zariadení 
v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce – 40bj 
– Nnk“.

Primátorka vymenovala za svojho zástupcu, 
do pozície viceprimátorky, Martu Balážovú. 
Túto informáciu zobralo Mestské zastupiteľstvo 
na vedomie hlasovaním. Svoje rozhodnutie 
zdôvodnila vnútorným presvedčením, 
s prihliadnutím na prieskum názorov všetkých 
poslancov v tajnom hlasovaní a ako sa vraví, 
hlasu ľudu odzrkadleného aj v počte hlasov 
získaných v komunálnych voľbách.

Informovala občanov o prebiehajúcom 
súdnom spore ohľadne pozemkov 
v priemyselnom parku. Jej postoj je 
jednoznačný. Stojí si pevne za tým, že je 
nevinná a objasnila vzniknutú situáciu 
argumentami, na margo ktorých sa vyjadrila, 
že verí v spravodlivosť a vyzvala občanov, aby 
sa nevzdávali, keď budú čeliť nespravodlivému 
obvineniu a rôznych rozsudkov, ktoré sa 
neuberajú cestou spravodlivosti, aby nežili 
v strachu a verili, že pravda vždy zvíťazí.

Ľ. Rosinská

Z piateho zasadnutia MsZ
Počas 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo v Sobášnej sieni Mestského 
strediska kultúry a športu 5. marca poslanci 
prerokovali a zobrali na vedomie informáciu 
o hroziacich súdnych sporoch medzi Mestom 
Zlaté Moravce a bývalým primátorom mesta 
Petrom Lednárom o nevyplatení nevyčerpanej 
dovolenky a pracovníkmi MsÚ ohľadne riešenia 
vyplatenia odstupného na základe dodatkov 
k pracovným zmluvám, ktoré boli vypracované 
v roku 2014 u dvoch pracovníkov a bývalého 
prednostu Mestského úradu.

Schválilo sa prepracovanie Územného 
plánu mesta Zlaté Moravce – koncept riešenia 
v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra, 
odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 23. 
októbra a 18. decembra 2014.

Za toto zasadnutie sa poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach vzdali 
svojich odmien.

Ľ. Rosinská

Výzva na podanie návrhov 
na ocenenie najúspešnejších 
športovcov mesta Zlaté 
Moravce za rok 2014

Mesto Zlaté Moravce v spolupráci 
s Komisiou mládeže, školstva, kultúry a športu 
MsZ vyhlasuje výzvu na podanie návrhov na 
ocenenie najúspešnejších športovcov mesta 
Zlaté Moravce.

Kategórie na ocenenie:
1. najlepší jednotlivec za rok 2014
2. najlepší kolektív za rok 2014
3. čestná cena za celoživotný prístup 

k športu
Návrh na ocenenie musí obsahovať:
1. meno a priezvisko športovca
2. názov TJ alebo športového zväzu
3. adresu a telefónny kontakt
4. dosiahnuté úspechy za rok 2014
Návrhy na ocenenie športovcov je potrebné 

zaslať písomne na uvedenú adresu (aj osobne) 
alebo na e-mail do 2. apríla 2015.

Adresa: MSKŠ – divízia šport, Továrenská 
46, 953 01 Zlaté Moravce 

e-mail: sport@tekov.sk
Kontaktná osoba: Ivan Horvát, tel: 

0948/016610
Jednotlivé návrhy na ocenenie športovca 

mesta Zlaté Moravce za rok 2014, budú 
prerokované a vyhodnotené na KMŠKaŠ.

24.02.2015
JUDr. Pavel Dvonč

predseda KMŠKaŠ

Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva
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Žijú medzi nami
Komunitné centrum v zastúpení Bc. Zuzany 

Blahákovej sa podpísalo pod ďalšiu zo svojich 
aktivít, ktorá má byť nápomocná sociálne 
znevýhodneným skupinám obyvateľstva, 
s osobitným zreteľom na marginalizovanú 
rómsku komunitu, k jej lepšiemu začleneniu sa 
do spoločnosti.

V Základnej škole na Mojmírovej ulici sa 12. 
februára konala prednáška s názvom „Rómovia 
medzi nami a s nami,“ ktorej sa zúčastnil Doc. 
PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. ako prednášajúci, 
zástupcovia Obvodného oddelenia policajného 
zboru v Zlatých Moravciach Peter Minár 
a Ján Segíň, primátorka mesta Zlaté Moravce 
Ing. Serafína Ostrihoňová, riaditeľka školy 
Mgr. Viera Striešková, pedagógovia a žiaci. 
Rovnakú prednášku väčších rozmerov sa 
podarilo Komunitnému centru na podnet 
primátorky zorganizovať ešte raz, 18. marca 2015 
v divadelnej sále MSKŠ, ktorej sa zúčastnilo viac 
ako dvesto žiakov siedmych a ôsmych ročníkov 
všetkých základných škôl v Zlatých Moravciach, 
verejnosť a poslanci Mestského zastupiteľstva, 
ktorí o danú problematiku prejavili záujem.

Prednáška Jaroslava Balvína bola založená 
na znalostiach z vedného odboru romológia 
a romistika. Jej cieľom bolo populárnou 
formou oboznámiť študentov s vybranými 
a najdôležitejšími historickými, kultúrnymi, 
vzdelávacími a sociálnymi aspektami života 
Rómov všeobecne na Slovensku, v Česku a vo 
svete.

Táto špecifická, nielen v dnešnej dobe 

kontroverzná téma, ktorá vyvoláva v nejednom 
z nás veľa otáznikov, z pohľadu bežného človeka 
niekedy až predpojaté názory, je napriek 
všetkému pre mnohých z nás tabu a niečím, 
čo je dobré vnímať na pochopenie viac, než 
len povrchne a nesúdiť celú komunitu kvôli 
problémovým jednotlivcom.

Žiaci získali vedomosti o rozdieloch medzi 
Rómami a Cigáňmi, dozvedeli sa pôvod 
rómskeho národa, v akom zastúpení, v ktorej 
krajine žijú, o slávnych a významných 
osobnostiach a ich súčasnom postavení 
v spoločnosti. Konkrétne aj v našom meste žijú 
Rómovia Olašskí, ktorí pochádzajú z Rumunska. 
Pravdou však je, že pravý domov rómskeho 
národa je India. Na celom svete ich žije približne 
15 miliónov, z toho v Rumunsku 3 mil. a na 
Slovensku 500 000.

Hodnotné a zaujímavé informácie zazneli aj 
v slovách Petra Minára, ktorý zhrnul existujúcu 
skutočnosť z poznatkov bežného života 
v meste Zlaté Moravce, ako príslušníka polície, 
od začiatku roka v zaradení do funkcie -referent, 
špecialista pre komunity a sociálne vylúčené 
skupiny obyvateľstva. „V našej spoločnosti je 
všeobecne zaužívané, že Róm je problémová 
osoba, ktorá kradne a robí len zle. Na Slovensku 
nesmieme viesť štatistiky, koľko trestných činov 
spácha Róm a koľko niekto iný. Napriek tomu, 
máme pamäť a za svoje dlhoročné pôsobenie 
v policajnom zbore môžem povedať, že to 
tak nie je. Napríklad, keď sa stane majetková 
trestná činnosť, skutočne sa krádeže vlámaním 

dopúšťajú Rómovia minimálne. Nechcem sa ich 
zastávať, len chcem dať do pozornosti, že ich 
vnímanie je veľakrát skreslené. Človek nie je zlý 
tým, že je Róm, zlý je len jednotlivec,“ objasnil 
niektoré súvisiace fakty pán Minár, pričom 
podotkol, že len osoba, ktorá spácha trestný 
čin, má byť spravodlivo potrestaná a že nie je 
správne, aby s ňou bola odsúdená celá jeho 
rasa, spoločnosť, či komunita.

Cieľom prednášky bolo vniesť iný pohľad 
na rómsku komunitu a Rómov priblížiť ako 
rovnocenných ľudí. Ukázať žiakom, aký je 
dôležitý priateľský prístup k ich rovesníkom ešte 
v školských laviciach a ako im môžu byť v živote 
nápomocní v zaradení sa do spoločnosti, 
v ktorej spoločne žijeme, v súlade s komunitnou 
prácou, prácou polície a inými špecializovanými 
inštitúciami.

Rómska kultúra je naozaj výnimočná. Jej 
hudba je natoľko živá a nákazlivá, že len málokto 
jej dokáže odolať. Presvedčili nás o tom aj žiaci 
zo Spojenej školy, keď si vďaka ich tancu rezko 
podupkávali a tlieskali všetci prítomní.

Človeka robí človekom jeho srdce. „Keď 
nemáme srdce, nemáme nič,“ rozlúčil sa so 
žiakmi týmito slovami Doc. Balvín.

Ľubomíra Rosinská

Zber oblečenia
V mesiaci marec začína v Zlatých Moravciach 

fungovať projekt na zber oblečenia, ktorý 
vzišiel zo spolupráce nášho Občianskeho 
združenia ZMena s Terénnou sociálnou 
prácou /Zuzanou Blahákovou/.

Všetky vyzbierané predmety sa budú 
sústreďovať v ústredí Terénnej sociálnej 
práce na Slnečnej ulici v Zlatých Moravciach 
a následne sa budú distribuovať za pomoci 
sociálnych pracovníčok Zlatomoravčanom 
v hmotnej a sociálnej núdzi, ktorí to aktuálne 
najviac potrebujú.

Zbiera sa: dámske, pánske, detské letné 
a zimné oblečenie, posteľné prádlo, uteráky, 
záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, 
deky, tkané koberce, periny, hlavnice.

Drogéria: pracie, čistiace a dezinfekčné 
prostriedky, zatváracie vrecia na odpad.

Zberné miesta:
1. V sídle Občianskeho združenia ZMena, Ľ. 

Podjavorinskej 23, Zlaté Moravce, od 8:00 do 
20:00 h,

2. Mestský úrad Zlaté Moravce, Ulica 1. mája 
2, Zlaté Moravce, kontaktná osoba Marek 
Horvát,

3. Terénna sociálna práca, Slnečná ulica 
2077/2, Zlaté Moravce, kontaktná osoba 

Zuzana Blaháková,
4. Materská škôlka Žitavské nábrežie 1, Zlaté 

Moravce, vrátnica,
5. CVČ Zlaté Moravce, Rovňanova 7, Zlaté 

Moravce, kontaktná osoba Mgr. Jozef 
Zlatňanský,

6. Technické služby mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce, vrátnica.

Tí, ktorí by chceli vedieť viac, sa môžu 
informovať na Mestskom úrade alebo 
u terénnej sociálnej pracovníčky p. Zuzany 
Blahákovej a u poslanca mestského 
zastupiteľstva p. Michala Cimmermanna.

 
Michal Cimmermann

Projekt terénnej sociálnej práce sa realizuje s podporou:           
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Príhovor publikovaný na portáli zlatemoravce.
info, od autorov MVDr. Marty Balážovej a Ing. 
Miroslava Šlosára nezodpovedá celkom 
realite. Mnohé informácie ostali pre verejnosť 
utajené a neboli zverejnené tak, ako odzneli na 
rokovaní 6. februára 2015.

MVDr. Balážová odmieta fakt, že proti 
investičnému zámeru bola vedená 
dezinformačná kampaň ako proti spaľovni. 
Ja však o spaľovni nič neviem a nikdy som 
v Zlatých Moravciach spaľovňu postaviť 
nechcel a ani nechcem. Vytrvalo vysvetľujem, 
že nejde o spaľovňu, ale o fabriku, v ktorej sa má 
metódou termokatalytickej depolymerizácie 
vyrábať z plastov elektrická energia. Vstupnou 
surovinou je vytriedený plast zbavený PVC 
v množstve 65% a zmes papiera a dreva 
v množstve 35%. Zdôrazňujem, že nejde 
o žiadne smeti, ale o vytriedené plasty, zbavené 
PVC, ktoré sú regulérnou, obchodovateľnou 
komoditou na komoditnej burze. Celý proces 
je bezpečný a bude plne pod kontrolou 
príslušných inštitúcií, ktoré majú kontrolu 
podobných prevádzok plne v kompetencii, 
predovšetkým Ministerstva životného 
prostredia SR. Navyše by sa v regióne zvýšila 
primárna i sekundárna zamestnanosť.

Pani MVDr. Balážová vo svojom texte píše, 
že nesúhlasí s mojimi argumentmi. Vlastné 
však nemá. Vôbec ju netrápi, že dôsledkom jej 
manipulácie bude v konečnom dôsledku to, že 
Zlaté Moravce sa budú zmietať vo víre súdnych 
sporov, ktoré budú natoľko nákladné, že 
mesto napokon položia na kolená. Pani MVDr. 
Balážová je neobjektívna aj preto, lebo chce 
konať a zabraňovať niečomu, čo v konečnom 
dôsledku súvisí so Správou povinného 
hodnotenia. Ona tvrdí, že sa snaží zamedziť  
dopadu na životné prostredie, o ktorom nevie 
nič. Vyplýva to z môjho vyhlásenia 6. februára 
2015 o tom, že akonáhle bude prekročený 
čo i len jeden jediný ukazovateľ, odstúpim 
od svojho zámeru. Povedal som aj, že výkon 

nebude 24 MW, ale 8 až 16 MW. Prečo MVDr. 
Balážová aj o tomto neinformovala verejnosť?

Mesto Zlaté Moravce sa správa neštandardne 
nielen k našej investícii, ale aj voči majiteľovi 
nehnuteľnosti. Zmenou územného plánu 
chcelo vytvoriť zelenú zónu uprostred 
priemyselného parku, v ktorom produkujú 
firmy zdraviu škodlivý odpad. Spodné vody 
sú tu pritom zamorené trichlóretylénom po 
Calexe, čo je naozaj precedens, z ktorého sa 
smeje celé Slovensko. Je naozaj odvaha brániť 
majiteľovi nehnuteľnosti v priemyselnom 
parku potom, čo do nej investoval státisíce eur, 
podnikať a vykonávať priemyselnú výrobu. Na 
ušlý zisk a výdavky spojené s obmedzovaním 
podnikania a diskrimináciou – či už majiteľa 
nehnuteľnosti alebo investora – sa napokon 
budú musieť poskladať všetci obyvatelia 
Zlatých Moraviec. Som si istý, že keby zákon 
umožňoval mestským úradníkom, poslancom 
a štatutárom mesta zosobniť dôsledky 
nekompetentných rozhodnutí, premietnutých 
do peňažných čiastok, rozmysleli by si, pod 
čo sa podpíšu. Zatiaľ však platí, že z cudzieho 
krv netečie a v Zlatých Moravciach obzvlášť. 
Početnými porušeniami zákona sa už zaoberá 
Okresná prokuratúra v Nitre.

Treba si uvedomiť, že doteraz sme vlastne 
neurobili žiadne konkrétne kroky, akými je 
napríklad podanie projektovej dokumentácie 
a vôbec nič sme nepodnikli ani voči 
stavebnému úradu. Doposiaľ sme v štádiu 
zisťovania daných možností pre náš investičný 
zámer v Zlatých Moravciach. Na základe čoho 
teda koná mesto? Prečo radnica vytvára tieto 
bariéry, keď sme ešte nič konkrétne oficiálne 
nepodali?

Pani MVDr. Balážová pravdepodobne 
chce využiť ponúkajúci sa potenciál, ktorý 
sa v blízkej budúcnosti vykryštalizuje na 
mestskom úrade na upevnenie svojej moci 
a politickej kariéry. Na tom by nebolo nič zlé, 
keby to robila férovým spôsobom.

Kladiem si otázku, pred čím chce pani MVDr. 
Balážová chrániť tento región? Ubezpečujem 
vás, že nemám v úmysle zamoriť životné 
prostredie. Práve naopak. Vďaka mojej iniciatíve 
sa podarilo preniesť bremeno odstránenia 
environmentálnej záťaže karcinogénnym 
trichlóretylénom po bývalom Calexe z radnice 
a všetkých dotknutých účastníkov na štát. 
Ja som preukazoval maximálnu náklonnosť 
k životnému prostrediu v Zlatých Moravciach 
tým, že som sa na Ministerstve životného 
prostredia SR systematicky zaujímal o možnosti 
odstránenia environmentálnej záťaže, ktorá tu 
ostala po Calexe. Podľa Informačného systému 
environmentálnych záťaží sú Zlaté Moravce 
región so záťažou s vysokou prioritou. Na 
svete už je nariadenie vlády, podľa ktorého je 
región Zlatých Moraviec prvým na Slovensku, 
kde sa environmentálna záťaž bude naozaj 
odstraňovať. Aj tieto informácie odzneli na 
spomínanom stretnutí 6. februára 2015. Prečo 
ich pani MVDr. Balážová vo svojom príhovore 
občanom nespomenula? A prečo toľké 
desaťročia Mesto Zlaté Moravce neoslovilo 
Ministerstvo životného prostredia SR, aby 
situáciu riešilo?

Ak MVDr. Balážovej, jej sympatizantom 
a hlavne predstaviteľom Mesta Zlaté Moravce, 
záleží na zdravom životnom prostredí, prečo 
sa oň nezaujímali doteraz? Veď zatiaľ, čo 
z nášho investičného zámeru urobili hon na 
čarodejnice, trichlóretylén v geologickom 
podloží a spodných vodách pod Zlatými 
Moravcami je realitou už štyridsať rokov. Ak 
by ich záujem bol úprimný, už dávno by sa 
angažovali v odstránení karcinogénneho 
trichlóretylénu. Takto ich iniciatíva zaváňa 
naozaj len tým, že je účelovou náplňou 
upevnenia ich politickej moci.

Alojz Senárik

konateľ WFF DREVOTES, spol. s r.o.,

zástupca investora

Reakcia investora na príhovor MVDr. Marty Balážovej a Ing. Miroslava Šlosára 

„Energetické zhodnocovanie plastov – zámer pokračuje“

Poslanecký deň
Vážení spoluobčania, počas našej kampane 

sme sa zaviazali na iný prístup, ktorý je 
založený na osobnom kontakte s občanmi. 
Preto sa snažíme popri našom zamestnaní 
robiť čo najviac, ako je možné, pre splnenie 
sľubu daného voličom. Z toho dôvodu sme 
sa rozhodli (Michal Cimmermann, Pavel 
Dvonč, Karol Švajčík) raz mesačne organizovať 
tzv. poslanecké dni, kedy sa budeme 
priamo stretávať s ľuďmi z nášho mesta. 
Prostredníctvom týchto stretnutí sa dozvieme 

viac informácií o ich problémoch, pretože 
sa k nám často dostávajú iba útržkovité 
a skreslené informácie. Prvý poslanecký deň 
sme uskutočnili 27.02.2015 v reštaurácii hotela 
Eminent, na ktorý prišli pán Berci a pani 
Kessegová. Obaja nás informovali o svojich 
nedoriešených problémoch, ktorými sa 
teraz budeme na komisiách a zastupiteľstve 
zaoberať. Zároveň by sme Vás touto cestou 
radi pozvali na ďalšie poslanecké dni, ktoré sa 
uskutočnia v nasledujúcich termínoch. Okrem 
toho nás v prípade akýchkoľvek podnetov 
a otázok môžete kontaktovať

n na telefónnom číslo +421 905 945 291, 
n e-mailom mcimmermann@gmail.com
n facebookom https://www.facebook.com/

cimmermann
Termíny poslaneckých dní:
n 28.03.2015 od 15:00 do 17:00 v reštaurácii 

Hotela Eminent,
n 25.04.2015 od 15:00 do 17:00 v reštaurácii 

Hotela Eminent,
n 31.05.2015 od 15:00 do 17:00 v reštaurácii 

Hotela Eminent
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Na ozrejmenie
Vážený pán Senárik, mojím úmyslom, 

respektíve hlavným cieľom článku „Energetické 
zhodnocovanie plastov - zámer pokračuje,“ 
bolo informovať verejnosť, že vy, ako investor 
zámeru Energetické zhodnocovanie plastov, 
trváte na realizácii uvedeného zámeru 
v našom meste. Tento článok nebol zápisnicou, 
ani úradným záznamom zo stretnutia. Mojím 
cieľom bolo a stále je, oboznámenie občanov 
s aktuálnou situáciou.

Väčšina občanov je totiž presvedčená, 
že podpisom petície, takýmto výrazným 
nesúhlasom obyvateľov, bol tento investičný 
zámer zastavený. Takéto dezinformácie sa 
objavovali v médiách niekoľkokrát v priebehu 
minulého roka.

Skúste pochopiť, toto už nie je o tom, čo 
chce Balážová a Senárik, toto je naozaj vôľa 
obyvateľov nielen nášho mesta, ale celého 
regiónu.

Uznesením č. 45/2015 zo 4. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach konaného dňa 26. 02. 2015, 
všetci poslanci MsZ v Zlatých Moravciach 
jednohlasne schválili nasledovné : Mestské 
zastupiteľstvo je zásadne proti realizácii 

zámeru „Energetické zhodnocovanie plastov 
v Zlatých Moravciach“, respektíve proti 
„Energetickému zhodnocovaniu produktov 
katalytickej depolymerizácie“ na území mesta 
Zlaté Moravce.

Mestské zastupiteľstvo nebude podporovať 
budovanie nových zariadení na energetické 
zhodnocovanie odpadov a palív, a tiež nebude 
podporovať budovanie kogeneračných 
zdrojov na výrobu elektriny a tepla na 
komerčné účely.

Čo sa týka dezinformácií... metódou 
katalytickej depolymerizácie nemôžete  
z plastov vyrábať elektrickú energiu. To by ste 
ako investor zámeru mali vedieť. Elektrickú 
energiu vyrobíte spaľovaním pyrolízneho oleja, 
ktorý vznikne pri katalytickej depolymerizácii 
plastov, opakujem, spaľovaním oleja  
v kogeneračných jednotkách, o ktorých vo 
svojom zámere informujete minimálne.

Bez zaváhania vyhlasujete, že „vstupnou 
surovinou je vytriedený plast zbavaný PVC,” 
čo je v priamom rozpore s tým, čo ste napísali 
v kapitole “Parametre palív a surovín” (zámer, 
str. 56): „... z dôvodu potenciálneho zastúpenia 
PVC sa môže v štiepnych produktoch 
vyskytovať aj chlór, resp. chlórovodík.” Pýtam 
sa preto, kto verejnosť zavádza?

Čo sa týka obmedzenia podnikania... každá 
obec, každé mesto má právo regulovať svoje 
územie. Nehovoriac o tom, že každá investícia 
má uspokojiť potreby nielen podnikateľov, ale 
hlavne potreby občanov, ktorí tu žijú, a pokiaľ 
verejnosť s takýmto zámerom nesúhlasí, 
samospráva má nielen právo, ale dokonca 
povinnosť záujmy občanov rešpektovať 
a chrániť. A z môjho pohľadu, každý 
seriózny investor, ktorý prichádza s takýmto 
kontroverzným zámerom, by mal v prvom 
rade najskôr osloviť občanov, informovať ich 
a potom začať konať. Seriózny investor sa 
nevyhráža súdnymi procesmi a pokutami 
mestu, v ktorom chce podnikať.

Záverom pozývam všetkých občanov 
mesta a regiónu na Verejné zhromaždenie 
občanov k investičnému zámeru „Energetické 
zhodnocovanie plastov," ktoré sa uskutoční 
dňa 31. marca 2015 o 16.00 h v Divadelnej 
sále MSKŠ na základe Uznesenia č 46 / 2015 5. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach konaného dňa 5.3 2015.

K investičnému zámeru sa vyjadria 
odborníci zo životného prostredia, priemyslu  
a zdravotníctva.

Chráňme si zdravie a životné prostredie!
MVDr. Marta Balážová

Komunikačne 
zručnejší seniori

Komunikácia, čo a ako hovoríme, je dnes 
najdôležitejším faktorom úspechu. Významní 
predstavitelia vo vládach, v priemysle a vzdelávaní 
majú rozvinuté schopnosti účinnej komunikácie 
s ľuďmi. Ľudia sa nemusia s takými schopnosťami 
narodiť. Každý, kto po nich túži, ich však môže 
nadobudnúť. Stačí pevná vôľa a rozhodnosť. Keď 
si zlepšíme schopnosť komunikovať, dokážeme 
efektívnejšie prezentovať svoje názory priateľom, 
rodine, nadriadenému, či spolupracovníkom.

Mesto Zlaté Moravce sa v roku 2012 zapojilo 
svojou žiadosťou do výzvy EÚ ohľadne projektu 
„Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality 
života seniorov“ a získalo prostredníctvom 
eurofondov finančný nenávratný príspevok.

V dňoch 11. a 13. marca 2015 sa so svojimi 
lektorkami Monikou Paulovou a Barbarou 
Kukanovou rozlúčili pri odovzdávaní certifikátov 
o absolvovaní kurzu „Komunikačné zručnosti“ 
ďalší tridsiati seniori, ktorí prejavili záujem 
o získanie vedomostí v spoločenskej komunikácii. 
Za Mestský úrad certifikáty odovzdal vedúci 
Oddelenia projektov a propagácie mesta 
Miroslav Košút, ktorý sa zároveň všetkých 
absolventov spýtal na ich dojmy a čo bolo pre 
nich prínosom.

Ako všetci doterajší, aj títo absolventi sa zhodli 
v jednom. Podľa nich sa naozaj veľa nového 

naučili, našli si mnoho známych a priateľov 
nielen spomedzi svojich spolužiakov, ale aj 
z radu lektorov, ktorí im podľa ich chválospevov 
naozaj prirástli k srdcu.

Ako prejav úcty, vďaky a radosti z možnosti 
vzdelať sa cez tento projekt v takom skvelom 
kolektíve s milou lektorkou, zaznela na záver 
posledného kurzu špeciálna pesnička (napísaná 
pani Bencovou - vedúca speváckej skupina 
Babička) o tom, aké pozitívne emócie si z kurzu 
odnášajú.

Účelom projektu, ktorý sa v meste Zlaté 
Moravce mohol zrealizovať vďaka iniciatíve 
Mesta s podporou Európskeho sociálneho 
fondu, mal umožniť seniorom vzdelať sa vo 
sférach, prostredníctvom ktorých mali nájsť 
lepšie uplatnenie svojich potrieb a túžob, 
s menej obtiažnym zaradením sa do súčasnej 
spoločnosti. Ak sa však k hlavnému účelu, ktorý 
bol naplnený, pridruží spokojnosť a radosť ľudí 

z nových poznatkov a priateľstiev práve vďaka 
takýmto iniciatívam, je to pre všetkých, ktorí sa 
o to pričinili, tým najväčším zadosťučinením.

Projekt bude pokračovať deviatym modulom 
„Spoločenská etiketa“ v dňoch 14. - 15. apríla, 20. 
- 21. apríla, v čase od 8.30 do 13.00 h a od 13.30 
do 18.30 h.

V prípade záujmu o jeho absolvovanie sa hláste 
na MsÚ, Oddelenie projektov a propagácie č.d. 
40 u Ing. Miroslava Košúta, alebo na tel. čísle: 0918 
571 642; prípadne osobne v Dennom centre na 
Mojmírovej ulici.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 
spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ.“

Ľubomíra Rosinská

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“



TEKOVSKÉ NOVINY Strana 06

Uplynulo už 150 rokov

Dňa 21. februára sme si pripomenuli 150. 
výročie príchodu Milosrdných sestier Svätého 
Kríža na Slovensko, do Župnej nemocnice 
v Chyzerovciach. Spomienková slávnosť 
začala sv. omšou vo farskom Kostole sv. 
Michala Archanjela, pokračovala položením 
venca na hrobe Krížových sestier v Mestskom 
cintoríne, slávnostným posedením v Obradnej 
sále Kaštieľa Migazziovcov a ukončila 
sa v priateľskom duchu v priestoroch 
Ponitrianskeho múzea skvelým pohostením.

Hlavným hostiteľom bol Marian Tomajko 
a pod organizáciu sa spolu s ním podpísali: 
Spolok pre záchranu kultúrneho a prírodného 
dedičstva, Rímsko-katolícky úrad Zlaté 
Moravce, Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu, 
Ponitrianske múzeum, Základná umelecká 
škola, Miestna organizácia Matice Slovenskej.

Sestry sv. Kríža sem prišli z poverenia 
pátra Theodosiusa Florentiniho, zakladateľa 
kongregácie. Prišli na pozvanie Tekovskej župy, 
aby v nemocnici Zlaté Moravce (mestská časť 
Chyzerovce) opatrovali chorých. Prvé tri sestry 
sem prišli 21. februára 1865 zo švajčiarskeho 
Ingebohl - materský Dóm kongregácie. 
Pre neustále vzrastajúci počet pacientov, 
prichádzali postupne ďalšie sestry. Dňa  
1. januára 1875 bola nemocnica preložená 
do centra Zlatých Moraviec, kde je dodnes. 
Patrí medzi štyri najstaršie nemocnice na 
Slovensku. Sestry pôsobili na Slovensku do 
júla 1960, kedy museli odísť po deväťdesiatich 
piatich rokoch tunajšieho pôsobenia - boli 

vyvezené z 12. na 13. júla. Sestry sa do Zlatých 
Moraviec vrátili koncom roka 1967, venovali sa 
vyučovaniu náboženstva, avšak v máji 1974 
boli prinútené znovu odísť. Pri príležitosti 
800. výročia mestskej časti Chyzerovce (2009) 
bola Milosrdným sestrám sv. Kríža na mieste, 
kde stála nemocnica (dnešný kultúrny dom), 
odhalená pamätná tabuľa.

Pred svätou omšou si sestry pripravili 
program, v ktorom sa bližšie predstavili, 
oboznámili prítomných so svojimi aktivitami, 
históriou a zaspievali piesne vo viacerých 
jazykoch vzhľadom k tomu, že boli v zastúpení 
nielen Slovenska, ale aj provincií Maďarska, 
Chorvátska a Švajčiarska.

Vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela 
sa slávila sv. omša, ktorú celebroval nitriansky 
diecézny biskup J. E. Mons. Viliam Judák, 
zlatomoravecký dekan Mons. Marián 
Javor a ostatní kňazi z okolitých farností, 
z Podunajských Biskupíc a rodáci zo Zlatých 

Moraviec.
Súčasťou slávností bola pietna spomienka 

s položením venca na hrob, v ktorom je 
pochovaná prvá predstavená Krížových sestier 
na Slovensku Leontína Fünbergerová a ďalšie 
spolusestry, medzi nimi aj Fides Dermeková, 
prvá riaditeľka ošetrovateľskej školy na 
Slovensku (otvorená v roku 1931 v Bratislave). 
Dňa 18. februára uplynulo 115 rokov od 
narodenia sestry Fides, ktorá bola po zrušení 
ošetrovateľskej školy v roku 1950, aj s ďalšími 
sestrami, pridelená do Zlatých Moraviec a tu 
aj 21. apríla 1957 zomrela. V dnešnej dobe 
účinkujú sestry sv. Kríža v 17–tich provinciách 
v Európe i v zámorí.

Poďakovanie Mariana Tomajka patrí všetkým 
zúčastneným sestrám a všetkým tým, ktorí sa 
akokoľvek pričinili o slávnosť a ňou spojené 
agapé.

Ľubomíra Rosinská

Informácie poskytol Marian Tomajko

Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa 
žien, ktoré zorganizovalo Mestské stredisko 
kultúry a športu sme v divadelnej sále oslávili 8. 
marca s Dychovou hudbou Vozokanka. Milým 
oslávenkyniam sa po celý čas básňami, citátmi 
a hrejivými slovami prihováral Tomáš Garaj 
a programom Vozokanky nás sprevádzal jej člen 
a spevák Ladislav Pecek. Každá z prítomných 
dám bola pri odchode obdarovaná kvietkom.

V priebehu osláv bola vyhlásená súťaž 
o jeden z obrazov výtvarníka a ekológa 
Štefana Ďuroviča. Výstava jeho výtvarných 
diel prebiehala v priestoroch budovy MSKŠ 
na prízemí od 13. do 30. marca. Kto ju v deň 
sviatku všetkých žien navštívil, mal možnosť 
získať od mladého umelca obraz s ružovými 
ružami, ktorý daroval Mestu. Rukou primátorky 
Serafíny Ostrihoňovej sa šťastie usmialo na 

Oslavy Medzinárodného dňa žien

Julianu Hlásnu a 9. marca si svoju výhru prišla 
s veľkou radosťou a vrúcnym poďakovaním 
osobne prevziať.

Ľ. Rosinská
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Slávnosť životného 
jubilea pátra Jozefa

V Kostole Božského Srdca Ježišovho 
v Zlatých Moravciach sa 19. marca pod záštitou 
Kongregácie bratov Tešiteľov z Getsemanu 
konala Slávnostná svätá omša pri príležitosti sv. 
Jozefa, ženícha Panny Márie a za zdravie a Božiu 
pomoc pre pátra Jozefa Kendru CCG, ktorý 

v tento deň oslávil svoje meniny a zároveň 
sa 19. marca 2015 dožil svojich krásnych 85. 
narodenín. Svätú omšu celebroval generálny 
vikár diecézneho biskupa J. E. Mons. Viliama 
Judáka, Mons. Peter Brodek.

Ku gratulantom sa s prejavom veľkej cti 
a vďačnosti pripojila aj primátorka Ing. Serafína 
Ostrihoňová:

„Drahý náš Duchovný otec Jozef!
Ďakujem Vám za to, že sa Vám môžem 

prihovoriť a poďakovať v mene vašich a mojich 
Zlatomoravčanov.

Spája nás neskonalá úcta a láska k najväčšej 
osobnosti, aká kedy na Zemi žila. Je to láska 
k tomu, ktorý je naša cesta, pravda a život. 
K Bohu, Synovi, Pánu Ježišovi Kristovi.

Vy, Otecko Jozefko, ste nás podľa Ježiškovho 
príkladu učili a naučili žiť život pre iných. 
Aj Vašou zásluhou som sa dopracovala 
k poznaniu, že pre mňa je nebo konať 
dobro. Poznám pritom slová z prvého listu 
Korinťanom. Ani oko nevedelo, ani ucho 
nepočulo a ani do ľudského srdca nevstúpilo 
to, čo Boh pripravil tým, čo ho milujú.

Otče! Ďakujem Vám za to, že ste nám prinášali 
správy o spasení. Správy nášho spasiteľa, ktoré 

menili naše životy a tak ste nás privádzali 
k Bohu, ktorý nás miluje mnohonásobne 
väčšou láskou, akou dokážeme milovať my 
jeho. Ďakujem Vám za všetkých, ktorých ste 
naučili milovať svoj kríž. Tiež k nim patrím. 
Ďakujem všemohúcemu Bohu, že aj cez náš 
kríž priťahuje, našich blížnych k sebe blíž.

Aj Boží syn kričal v záhrade Getsemanskej v tú 
noc, keď ho zradili. Vo svojom utrpení žiadal 
otca, aby od neho odňal kalich utrpenia, hoci 
vedel, že to najväčšie víťazstvo je náš kríž. Vydal 
svoj život ako obetu lásky kvôli nám.

Otče! Ste skutočným bratom, tešiteľom 
Božského srdca Ježiškovho z Getseman, ktorý 
nás naučil nepochybovať o tom, že Pán Ježiš 
je vždy s nami a že len s ním môžeme prísť 
k pokoju a víťazstvu. Keď bude čas opustiť našu 
Getsemanskú záhradu, náš spasiteľ a najväčší 
a najvernejší priateľ Ježiš Kristus, pôjde vždy 
s Vami Otecko Jozefko i s každým z nás, údolím 
priamo ku krížu a tam sa naše skúšky zmenia 
na triumf. Ešte raz Vám za Zlatomoravčanov 
ďakujem.“

Ľubomíra Rosinská

Perky pre malých 
maškrtníkov

Za spoločne prežité chvíle pri rozdávaní 
radosti v piesňach, básňach, scénkach, tancoch 
počas rôznych sviatkov v roku, ktorých sme si 
v Prílepoch s Prílepčanmi dosýta v minulosti 
užili, pripravila folklórna skupina Kolovrátok 
svojim prílepským deťom prekvapenie.

Ako vďaku za vzájomnú spoluprácu 
detí a tých, ktorí sa o kultúru vždy radi 
a zodpovedne v tejto mestskej časti Zlatých 
Moraviec postarali, si členovia Kolovrátku 
zorganizovali stretnutie s originálnym 
pohostením. Oprášili vynikajúce recepty jedál 
z múky svojich starých a prastarých mám, 
aby tak deti vedeli, ako sa voľakedy počas 
pôstneho obdobia varilo. Šikovnejšie gazdinky 
si pre svojich blízkych tieto zvyky zachovali 
dodnes a práve vďaka nim si na tradičných 
bezmäsitých pokrmoch mohli v tento deň 
pomaškrtiť viacerí.

Makovými a orechovými perkami, šúľancami 
a lokšami nepohrdol nikto z prítomných. 
Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa 
žien rozdávali páni prítomným dámam na 
znak úcty kvietky a spestrením príjemného 
popoludnia bolo zopár krásnych ľudových 
piesní v podaní Kolovrátku.

Vrúcne pozvanie manželov Vencelových 
na túto malú slávnosť prijala aj primátorka 

Serafína Ostrihoňová, ktorá prejavmi 
vďačnosti a radosti nešetrila a veľmi rada 
sa nechala zasvätiť do príprav jednotlivých 
jedál. Okrem iných kvietkov sa jej dostalo 
milej pozornosti v podobe kytičky snežienok 
z vlastnej záhradky manželov Vencelových. Aj 
keď hlavným dôvodom tohto stretnutia boli 
predovšetkým deti, všetci sa svorne zhodli 
na tom, aby sa v rovnakom duchu podobné 
stretnutie zopakovalo znovu.

Milí Prílepčania! Redakcia Tekovských 
novín sa pripája s poďakovaním  ku všetkým 
tým ľuďom, ktorí sa Vašich akcií zúčastnili, 
zúčastňujú a ktorí sa medzi Vami za Vašu 
dobrosrdečnosť, pohostinnosť, skromnosť 
a šikovnosť cítia vždy tak úžasne, ako my. Vďaka 
takým ľuďom, akými ste Vy, je život ľahší a oveľa 
krajší. Prajeme Vám ešte veľa krásnych podujatí, 
spokojných a šťastných ľudí okolo Vás a pri Vás.

Ľubomíra Rosinská
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Výročná schôdza 
Jednoty dôchodcov

Vitajte, milí dôchodcovia! Takýto 
veľavravný nápis zdobil divadelnú sálu 
Mestského strediska kultúry a športu pri 
príležitosti uskutočnenia výročnej schôdze 
Jednoty dôchodcov. Rok 2015 je pre túto 
organizáciu o to viac výnimočný, že oslavuje 20. 
výročie svojho založenia. Základná organizácia 
s 5 - členným výborom a 18 úsekovými 
dôverníčkami, ktorej predsedníčkou je dlhých 
18 rokov Emília Páleníková, aktuálne združuje 
450 členov, čím sa radí medzi tie najmasovejšie. 
Ako povedala sama predsedníčka, sú na to 
právom hrdí a nie nadarmo sa hovorí, že 
v jednote je sila.

V príjemnom piatkovom marcovom 
popoludní zaplnila sálu v MSKŠ veľká časť  
členov Jednoty dôchodcov. Každý zo 
zúčastnených bol pri príchode obdarovaný 
sladkou pozornosťou. Pred samotným 
otvorením schôdze a predostretím 
jednotlivých bodov programu p. Páleníková 
pozvala na javisko spevácku skupinu zo Sľažian, 
Sľažianku, ktorá sa postarala o príjemné 
kultúrne spestrenie schôdze a správne 
naladenie prítomných. Za predsednícky stôl 
zasadli pozvaní hostia - primátorka Serafína 
Ostrihoňová, okresný predseda Peter Lisý, 
poslanec Michal Cimmermann a neskôr 
aj Karol Švajčík. V hľadisku bola prítomná 
poslankyňa a programová manažérka MSKŠ 
Klaudia Ivanovičová. 

Súčasťou programu schôdze bola výročná 
správa, voľba návrhovej a mandátovej komisie, 
pokladničná, revízna správa a plán práce.

Organizácia sa podpisuje pod pravidelnú 
prípravu kultúrnych a spoločenských podujatí. 
Nevynechávajú sa ani zájazdy. Dozvedeli sme 
sa, že v roku 2014 dôchodcovia absolvovali 
15 autobusových zájazdov, medzi ktoré patria 
nielen tie rekreačné, ktorých cieľom je relax, 
či kúpanie, ale aj navštevovanie divadelných 
predstavení a poznávacie, za ktorými sa ukrýva 
návšteva hradov, zámkov, kaštieľov a iných 
kultúrnych miest a zaujímavostí. Pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším v októbri pravidelne 
pripravujú posedenie pre jubilantov vo veku 
75 až 95 rokov so slávnostným príhovorom, 
obedom, darčekom, diplomom a programom. 
Za najväčšiu atrakciu sa považuje každoročná 
Fašiangová zábava. Poďakovanie patrí celému 
snaživému tímu, ktorý sa ukrýva za srdečnou 
prípravou všetkých spomínaných akcií.

Spomenutý bol aj fakt, že medzi členmi 
organizácie sa nájde veľa šikovných ľudí, ktorí 
sa venujú ručným prácam a tým podporujú 
zachovávanie tradícií, či znalostí, ktoré, veríme, 
nikdy nevymiznú.

Na rok 2015 je pripravený plán práce, ktorý 
má plniť všetky požiadavky členov organizácie, 
čo bolo zahrnuté aj do uznesenia.

„Milí seniori, uvedomujeme si všetci, že tak, 
ako po jari príde leto, po ňom jeseň, tak to 
ide aj v živote človeka od detstva k mladosti 
a dospelosti, potom príde staroba. Výnimku 
nikto nepodplatí, to je jediná spravodlivosť. 
Naši seniori si zaslúžia pozornosť najmä od 
svojich detí, aby jeseň ich života mohli prežiť 
čo najdôstojnejšie. Hovorí sa, že staroba je 
prirodzený jav. Áno, starší človek je múdrejší 
človek. Aj dnešní starší ľudia boli mladí a aj 
dnešní mladí ľudia budú starí, preto nelež, 
pracuj, hýb sa, lebo len pohyb je pre náš 
vek dôležitá aktivita, podobne ako koníčky, 
dobrí priatelia a známi. Najhorší je pocit 
spoločenského vylúčenia zo života, izolácia 
vedie k depresii, netreba sa uťahovať za každú 
cenu. Einstein povedal: “Len život, ktorý žijeme 
pre ostatných, stojí za to.” “Ak chceš žiť pre 

seba, musíš žiť pre iných, pretože priatelia 
sú ako hviezdy, aj keď ich nevidíš, vieš, že ich 
máš,“ tieto slová pani Páleníkovej len podčiarkli 
ich skutočný a v realite neprehliadnuteľný 
význam. Po ich odznení si prítomní uctili 
zapálením sviečky a minútou ticha spomienku 
na počesť všetkých zo svojich radov, ktorí ich 
v predchádzajúci rok navždy opustili, vrátane 
zakladateľky organizácie, ktorá sa dožila 89 
rokov, Jolany Pilekovej.

V schôdzi sa pokračovalo prečítaním správ 
a príhovormi hostí. Primátorka Zlatých 
Moraviec, Serafína Ostrihoňová, vo svojom 
príhovore prejavila vďačnosť, že sa mohla 
zúčastniť na schôdzi a vyslovila, že organizácii 
bude spolu s poslancami nápomocná. 
Záverom stretnutia sa spolu s hosťami venovala 
prítomným, ktorých oboznámila s aktuálnym 
dianím v meste. Následne odpovedali na 
všetky otázky, ktoré adresne a so záujmom 
prichádzali z radu členov v rámci diskusie. 
Primátorka prítomných potešila milým 
darčekom v podobe kalendára. Na úplný záver 
touto cestou želáme všetkým dôchodcom 
veľa pevného zdravia, pozitívneho myslenia, síl 
a hlavne radosti zo života.

Celým priebehom akcie prítomných 
sprevádzalo motto dávajúce do popredia, že 
pribúdajúci vek nám neberie to najvzácnejšie 
a síce našu podstatu.

„Sme tí istí, ako keď sme boli mladí, 
len Všemohúci, Matka príroda a čas 
postriebrili náš vlas.“

M. Petrovičová

Stolnotenisový 
turnaj diabetikov

Slovo „cukrovka“ ešte aj dnes v mnohých 
vyvoláva predstavu choroby, s ktorou sa vôbec 
nedá žiť. Alebo naopak, ako chorobu, ktorú 
vyrieši len to, že človek vynechá cukor. Naši 
členovia ZDS však veľmi dobre vedia, že to nie 
je tak. Dôležitú úlohu pre dobrú kompenzáciu 
cukrovky zohráva v ich živote fyzická aktivita. 

V zimných mesiacoch je jej nedostatok. To je 
správny čas na zorganizovanie športového 
podujatia. Dňa 22. februára sa už po 3. krát 
zišli v CVČ v Zlatých Moravciach, kde sa 
konal stolnotenisový turnaj diabetikov a ich 
priateľov. Nedeľné popoludnie sa vydarilo, 
výbor sa postaral o občerstvenie i pekné ceny 
pre víťazov. Ešte v ten deň sme sa zhodli na 
tom, že v športových aktivitách pre diabetikov 
budeme pokračovať a tešíme sa na ďalšie 
stretnutie.

Anna Gubová
predsedníčka ZDS v Zlatých Moravciach
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Knižnici vládlo 
umenie slova 

Priestorom Mestskej knižnice sa 26. 
marca niesli umelecké slová pri príležitosti 
usporiadania 48. ročníka Vansovej Lomničky, 
za ktorým stála okresná organizácia Únie žien 
Slovenska v Zlatých Moravciach v spolupráci 
s MSKŠ a Mestom. Jednalo sa o okresnú súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy dievčat 
i žien, na ktorej všetkých privítala Anna Kiššová.

Celé podujatie sa nieslo v duchu známej 
slovenskej spisovateľky Terézie Vansovej, ktorá, 
ako povedala organizátorka a predsedníčka ZO 
Únie žien v Zlatých Moravciach Anna Kiššová, 
bojovala za slobodu a emancipáciu žien. 
Poslaním súťaže nesúcej jej meno je podľa 
slov Margity Plhalovej (okresná predsedníčka 

Únie žien v rámci kraja) podpora rozvoja 
umeleckého prednesu poézie a prózy dievčat 
i žien na Slovensku, čím sa vytvára priestor 
na ich umeleckú sebarealizáciu. Zároveň je to 
pestovanie vzťahu žien k umeleckému slovu 
tak, ako sa o to celý život snažila práve Terézia 
Vansová.

Okrem súťažiacich, ktorých sa prihlásilo 
15, prítomným svoje umenie slova v rámci 
programu predviedli žiaci zo Základnej školy 
na Pribinovej ul. Do sveta bojazlivého paholka 
a smelého gazdu nás preniesol Filip Tonka 
z 3.a, Diana Šípošová zo 7.a zaujala Láskou pri 
coca-cole a Ema Povodová, ktorá chodí do 3.b, 
predniesla dielo od Valentína Šefčíka s názvom 
Kukurica. Ako pozornosť si domov odniesli 
sladké prekvapenie.

Ešte pred prvým súťažným vystúpením bola 
predstavená trojčlenná porota v zastúpení 
Kataríny Nociarovej a Jany Huňadyovej za 
Spoločný školský úrad a stálice Petra Kereša.

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách:
V I. kategórii v prednese poézie do 25 

rokov pred porotu a prítomných vystúpila 
Barbora Remenárová, Nikola Brojová, Patrícia 
Šabíková, Natália Dolníková, Daniela Kováčová, 
Viktória Kabátová, Lenka Zaťková, Jarmila 
Solčianska, Petra Cáková. Prednes prózy mala 
pripravený Kristína Hudecová a Erika Kováčová.

V II. kategórii nad 25 rokov poéziu 
predniesla Alžbeta Fidesová a Juliana Hlásna. 
Prózu sme si vypočuli v podaní Anny Kiššovej 
a Elenn Waltersteinovej, ktorá zaujala vlastnou 
tvorbou.

Veľkú a úprimnú radosť z prítomnosti 
a toho, že sa môže započúvať do jednotlivých 

prednesov, prejavila primátorka Serafína 
Ostrihoňová. Prítomným predniesla milé, 
a ako povedala, jej srdcu drahé slová, ktoré 
boli mottom pri ukončení štúdia školy, ktorú 
navštevoval jej manžel: „Do lesa nechoď, kto 
nemáš citu, kto len ničiace snahy máš. Vyhni 
sa lúkam, lesom, svitu, vyhni sa i nám, si 
nepriateľ náš.“ Zároveň si pripravila potešujúcu 
pozornosť - kalendáre, ktoré prítomným 
rozdávala s úsmevom.

Vypočuť si umenie slova dievčat a žien zo 
Zlatých Moraviec a okolia prišla aj poslankyňa 
a programová manažérka MSKŠ Klaudia 
Ivanovičová.

Počas rozhodovania poroty o postupe do 
krajského kola sa vytvoril časový priestor, 
počas ktorého sa pri voľných rozhovoroch 
prítomní občerstvili. Zároveň si mohli 
prehliadnuť pripravenú malú veľkonočnú 
výstavku ručných prác, za ktorými sa ukrýva 
práve zlatomoravecká Únia žien.

Výsledkom zasadnutia poroty bolo celkové 
zhodnotenie súťaže (výber ukážky, práca 
s hlasom, prejav a pod.), pričom boli vyslovené 
tri mená súťažiacich, ktoré postúpili ďalej. 
Voľba padla na Barboru Remenárovú, ktorá 
vzhľadom k veku (16 r.) vystúpila v Nitre 
nesúťažne, Julianu Hlásnu a Annu Kiššovú.

Všetky dievčatá a ženy, ktoré vystúpili, 
obdržali diplom, pričom postupujúce k nemu 
dostali aj peknú knihu. Gratulujeme a tešíme sa 
na ďalší,  už 49. ročník Vansovej Lomničky.

M. Petrovičová

Krajské osvetové stredisko v Nitre 9. marca 
privítalo účastníčky 48. ročníka krajského 
kola súťaže v prednese poézie a prózy žien 
Vansovej Lomnička.

Súťaže sa zúčastnilo 14 žien, ktoré zastupovali 
mestá Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Nové 
Zámky, Komárno a Vráble.

Zlaté Moravce reprezentovali: v poézii Juliana 

Hlásna a nesúťažne Barbora Remenárová, 
v próze Anna Kiššová, ktorá obsadila v III. 
kategórii výborné 3. miesto za prednes textu 
Čakanie na detský plač od Zuzany Šedej.

Porota v zložení: predseda - riaditeľ Divadla 
Andreja Bagara v Nitre Ján Greššo, členovia - 
Eva Hudecová a Július Krajčík, vysoko ocenila 
vystúpenie recitátoriek a vyzdvihla ich 

pozitívny prínos k pestovaniu umeleckého 
prednesu poézie a prózy medzi ženami.

Anna Kiššová

K peknému umiestneniu blahoželá a za 
reprezentáciu nášho mesta ďakuje aj redakcia 
TN.

Foto: zdroj - Krajské osvetové stredisko

Úspech v krajskom kole Vansovej Lomničky
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Slávnostné uvítanie 
detí do života

Špeciálne, slávnostné chvíle z príležitosti 
uvítania detí do života zažili rodičia spolu so 
svojimi ratolesťami 7. marca v obradnej sieni 
Mestského strediska kultúry a športu.

Tatiana Kováčová rodičov s deťmi 
a prítomných hostí z úprimného srdca privítala 
slovami, ktoré odzrkadľujú významnosť tejto 
udalosti. „V ľudskom živote niet väčšej radosti, 
ako keď pribudne do rodiny očakávaný malý 
človiečik, šťastne ho privítajú nielen tí, ktorí mu 
dali život, otec a mama, ale aj my všetci, ktorí 
sme sa stali svedkami tejto radostnej a krásnej 
udalosti.“

Básnička podaná v jej prevedení bola len 
puncom prežívaných významných chvíľ:

Z nehy a lásky narodí sa človek, maličké zrnko 
zrelých ľudských liet.

Z liet a lásky narodí sa človek, ten najväčší 
zázrak, aký pozná svet.

Vítam ťa na svet, dieťatko malé, otcova pýcha, 
matkino šťastie.

Život nový, kvietok rozvitý na rázcestí. 
V náručí matkinom sníš bezpečne, sen bozkáva 
tvoje malé očká. Celé sa podobáš kvetu ruže, čo 

v letnom slnci rozkvitá.
Primátorke Serafíne Ostrihoňovej boli 

matrikárkou Dagmarou Florekovou menovite 
predstavené deti, ako noví občania nášho 
mesta, ktoré rodičia priniesli do obradnej siene 
k slávnostnému privítaniu do života a zápisu do 
Pamätnej knihy:

Mia Babkovičová, Daniel Belica, Natália 
Benčová, Nela Furková, Melissa Hašková, 
Matej Holečka, Matiáš Bartolomej Hruška, 
Patrik Karvay, Samuel Komžík, Michal Kováč, 
Lea Kyseľová, Jasmin Lakatošová, Timotej 
Luža, Marion Maliariková, Teodor Malý, Patrik 
Mladonický, Sára Ondrejková, Nikolaos 
Papoutsakis, Max Polák, Jasmin Rigoová, Jakub 
Slobodník, Romana Šulcová, Sebastián Šutka, 
Jakub Urbanovič, Ela Mária Víglaská a Adam 
Zuzula.

Pred samotným uskutočnením slávnostného 
obradu sa k rodičom prihovorila primátorka 
slovami: „Držíte na rukách svoje deti, je to 
nádherný pohľad, prišli na svet ako plody 
vašej lásky. Sú vašou budúcnosťou, ale aj 
budúcnosťou nášho mesta, aj budúcnosťou 
nášho národa. Ich osud je vo vašich rukách, 
rodičovskú lásku a dobrú výchovu, ktorú 
dostanú od Vás, aj oni raz budú odovzdávať 
svojim dietkam a tým teda ďalším generáciám. 
Venujte im túto lásku preto v takej miere, aby 

z nich vyrástli dobrí ľudia, statoční občania 
nášho mesta. Je to veľmi zodpovedná úloha, 
vyžadujúca veľmi veľa dôstojnosti, vytrvalosti 
a najmä veľa lásky, ktorá z Vás sála. Lebo raz, keď 
vaše deti dorastú, odídu do života s tým, čo ste 
im odovzdali vy, rodičia.“

V Pamätnej knihe mesta bol pripravený zápis 
o slávnostnom uvítaní detí do života, v ktorom 
je zahrnutý aj sľub, že rodičia urobia všetko 
preto, aby zo svojich detí vychovali zdravých 
a čestných občanov nášho mesta. Rodičia 
svojimi podpismi verejne potvrdili, že tento 
sľub záväzne skladajú do rúk primátorky mesta 
Zlaté Moravce. Z tejto udalosti si odniesli nielen 
príjemné spomienky, ale aj spoločný darček - 
knihu a maminky kvet.

Za hudobným spestrením ceremoniálu 
stáli Soňa Meňhertová a Zuzana Molnárová 
zo Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach.

Rodičom primátorka poďakovala za to, že 
prijali pozvanie na túto udalosť a zároveň im, aj 
ich deťom, ešte raz aj prostredníctvom týchto 
riadkov želáme do ďalšieho života veľa zdravia, 
šťastia, rodinnej pohody, radosti a lásky.

M. Petrovičová

Deň 12. marec patril Svetovému dňu 
obličiek. Pri tejto príležitosti mali občania 
možnosť navštíviť Nefrologicko - dialyzačné 
centrum v Zlatých Moravciach (mestská 
nemocnica – bývalé detské odd.), ako jedno 
zo stredísk nadnárodnej spoločnosti B. Braun 
Avitum, ktorá v rámci osvety vzhľadom na 
vzrastajúci počet svojich pacientov umožnila 
všetkým záujemcom možnosť preventívneho 
vyšetrenia.

Ambulanciu navštívilo 20 ľudí, z ktorých 
bolo deviatim odporučené ďalšie vyšetrenie. 
Odmerala sa im hladina cukru v krvi,vyšetril sa 
im moč, skontroloval krvný tlak a stanovili sa 
tzv. body mass index /BMI/.

Ochorenie obličiek sa môže týkať každého, 
preto nie je dobré podceňovať vo svojom tele 

tieto životne dôležité orgány, ktoré ako jediné 
pri nesprávnom životnom štýle a rôznych 
rizikových faktoroch „odchádzajú“ potichu, 
niekedy až niekoľko rokov, kedy je už na ich 
vyliečenie neskoro.

Preventívne si môžete dať vyšetriť obličky 
každý rok, druhý marcový štvrtok v rámci 
celosvetovej zdravotnej kampane – Svetový 
deň obličiek.

U nás, v Zlatých Moravciach sa na Vás 
teší kolektív príjemných a vždy usmiatych 
zdravotných sestier s primárkou Nefrologicko 
- dialyzačného centra MUDr. Dagmar 
Radimákovou, ktorá Vám vždy ochotne poradí 
a pomôže.

Ľubomíra Rosinská

Máte svoje obličky v poriadku?
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Narodili sa
21. 02. Timea Hollerová, (N) Banská Bystrica
21. 02. Ema Petrufová, (N) Nitra
21. 02. Nina Petrufová, (N) Nitra
26. 02. Simona Motýľová, (N) 
Bratislava – mestská časť Petržalka
26. 02. Marcela Némethová, (N) Nitra
27. 02. Johana Očovayová, (N) Banská Štiavnica
04. 03. Alex Hindický, (N) Nitra
04. 03. Viktória Valachová, (N) Levice
Povedali si áno
07. 02. Matúš Pilka, Mankovce 
a Zuzana Krajčiová, Velčice
Jubilanti
08. 03. Oľga Lenártová, Chyzerovce, 85 r.
13. 03. Emília Páleníková, Zlaté Moravce, 80 r.
14. 03. Helena Ďurišová, Zlaté Moravce, 80 r.
16. 03. Margita Baratková, Zlaté Moravce, 85 r.
16. 03. Gregor Turčan, Zlaté Moravce, 85 r.
17. 03. Jozef Polák, Prílepy, 85 r.

Spomienka
Už len na Váš hrob chodíme, pri plameni 

sviečky sa za Vás modlíme.
Máme odkaz pre Vás jediný, 

chýbate v kruhu našej rodiny.

Dňa 16. apríla uplynú smutné 2 roky, 
čo nás navždy opustila drahá matka 

Juliana Szantová

Dňa 19. apríla uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil milovaný otec 

Karol Szanto

S láskou spomína syn Milan s rodinou
03/002/2015/PČ, 03/002/2015 – 4611/DZ

Spomienka

Dňa 25. marca uplynul rok 
odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili 

s našou milovanou mamičkou

Máriou Uhrínovou 
zo Zlatých Moraviec, vo veku 

nedožitých 89 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou na drahú mamičku 
si spomínajú dcéra a synovia 

s rodinami.
03/003/2015/PČ, 03/003/2015 – 4612/DZ

Termíny výkupu a zberu 
papiera

Výkup papiera výmenným spôsobom stále 
pokračuje aj vďaka spolupráci Mesta Zlaté 
Moravce s firmou Green Wave Recycling:
n 4 kg = 1 ks toaletného papiera Harmony, 

2-vrstvový
n 12 kg = 1 balík vreckoviek (10 ks malých 

balíčkov)
n 15 kg = 1 balík kuchynských utierok, 

2-vrstvové
n 1 kg = 0,04 € (výkup)
Vykupujú sa všetky druhy papiera, vrátane 

kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch 
(nie v kartónovej krabici a igelitke)! Kartóny sa 
nevykupujú! V menšom množstve vám ich 
bezplatne odoberú. Za nepriaznivého počasia 
sa výkup preloží do náhradného termínu.

Vytriedením a recykláciou 110 ton 
starého papiera sa zachráni 1 ha 
80-ročného lesa. Chráňme prírodu 
spoločne.

Výkup naplánovaný v utorok 7.4.2015: 
16:00 – 16:15 h - roh ulíc Dlhá, Štefánikova, 16:15 
– 16:30 h - roh ulíc Dlhá, Tolstého, 16:30 – 16:45 
h - roh ulíc Dlhá, Kollárova, 16:45 – 17:00 h - roh 
ulíc Dlhá, Vajanského, 17:00 – 17:15 h - roh ulíc 
Vajanského, J. Jesenského, 17:15 – 17:30 h - roh 
ulíc Bernolákova, Vajanského, 17:30 – 17:45 h – 
Tekovská ul., 17:45 – 18:00 h - roh ulíc Hollého, 

Čajkovského, 18:00 – 18:15 h - roh ulíc Hollého, 
Murgašova, 18:15 – 18:30 h - Ul. A. Kmeťa

Výkup naplánovaný v stredu 8.4.2015: 
16:00 – 16:15 h - roh ulíc Rázusova, Slovenskej 
armády, 16:15 – 16:30 h - roh ulíc Rázusova, 
Dobšinského, 16:30 – 16:45 h - roh ulíc 
Inovecká, Slovenskej armády, 16:45 – 17:00 h 
- roh ulíc E. M. Šoltésovej, Mojmírova, 17:00 – 
17:15 h - roh ulíc Brezová, Mojmírova, 17:15 – 
17:30 h - roh ulíc Kalinčiakova, Brezová, 17:30 – 
17:45 h - roh ulíc Staničná, 1. mája, 17:45 – 18:00 
h - roh ulíc Mojmírova, 1. mája

Výkup naplánovaný vo štvrtok 
9.4.2015: 16:00 – 16:15 h - roh ulíc 
Sládkovičova, Spojovacia, 16:15 – 16:30 h - 
roh ulíc Spojovacia, Ľ. Podjavorinskej, 16:30 – 
16:45 h - Pribinova, Smetanova, 16:45 – 17:00 
h - Pribinova, J. C. Hronského, 17:00 – 17:15 
h - Pribinova, Kukučínova, 17:15 – 17:30 h - 
Hurbanova, Slavianska, 17:30 – 17:45 h - Pod 
dielami, Ľ. Podjavorinskej

Výkup naplánovaný v piatok 10.4. 
2015: 16:00 – 16:15 h - roh ulíc Železničiarska, 
Svätoplukova, 16:15 – 16:30 h - roh ulíc 
Záhradnícka, Moyzesova, 16:30 – 16:45 h 
- Družstevná, Chyzerovecká, 16:45 – 17:00 
h - Palárikova, Chyzerovecká, 17:00 – 17:15 h 
- B. S. Timravy, Chyzerovecká, Mestská časť 
Prílepy: 17:30 – 17:45 h - roh ulíc Obecná, 
Parková, 17:45 – 18:00 h - roh ulíc Obecná, 
Hlavná

Opustili nás
20. 02. Helena Kováčová, 1937, Zlaté Moravce
21. 02. Dušan Valko, 1946, Žitavany
22. 02. Milan Kvaššay, 1939, Volkovce
26. 02. Ľudovít Lang, 1952, Zlaté Moravce
28. 02. Mária Bánska, 1954, Topoľčianky
02. 03. Ľuboš Novosád, 1967, Zlaté Moravce
03. 03. Ján Klikač, 1926, Sľažany
06. 03. Ľudovít Sýkora, 1955, Tesárske Mlyňany
08. 03. Emil Nipča, 1955, Neverice
09. 03. Mária Valkovičová, 1927, Malé Vozokany
11. 03. Mária Mrázová, 1932, Kozárovce
13. 03. Ján Farkaš, 1932, Zlaté Moravce

19. 03. Jozef Kendra, Zlaté Moravce, 85 r.
20. 03. Ing. Jozef Predáč, Zlaté Moravce, 80 r.
24. 03. Anna Dvončová, Zlaté Moravce, 80 r.
26. 03. Peter Chren, Zlaté Moravce, 80 r.

S poločenská 
          kronika
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t Pozvánky
> Mesto Zlaté Moravce, Centrum voľného 

času a Rodičovské združenie pri CVČ Spektrum 
pripravuje počas letných prázdnin Mestský 
tábor detí pre deti od 7 do 14 rokov.  
1. turnus – od 6. do 10. júla, 2. turnus – od 13. 
do 17. júla a 3. turnus – od 3. do 7. augusta. 
Poplatok za jedno dieťa je 35 €. Obedy budú 
zabezpečené v školskej jedálni. Deti môžete 
prihlasovať v CVČ (Rovňanova 7) denne v čase 
od 9.00 h do 16.00 h a urobiť tak môžete do 30. 
júna. Kontakt: tel. č.: 037/6321184,

e-mail:cvczmsk@gmail.com, web: www.
maros213.wordpress.com.
> Obvodná poľovnícka komora a Okresná 

organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu 
pod záštitou predsedu NSK Doc. Ing. Milana 
Belicu PhD. Vás pozýva na 18. chovateľskú 
prehliadku trofejí poľovníckej sezóny 
2014 – 2015. Výstava bude otvorená 
v priestoroch Strednej odbornej polytechnickej 
školy 28. – 29. marca od 9.00 h do 15.00 h a 30. 
marca od 9.00 h do 12.00 h.
> Mesto Zlaté Moravce Vás pozýva na 

oslavu Dňa učiteľov, ktorá sa bude konať 30. 
marca od 15.00 h v DS MSKŠ. Program: príhovor 
primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej, 
odovzdanie ocenení nominovaným 
pedagógom, vystúpenie žiakov a učiteľov ZUŠ.
> Sobota 4. apríla od 21.00 h do 04.00 h – 

RVC NIGHT – SPECIAL EASTER EDITION 
– Quadraton club, Zlaté Moravce. Vystúpia: 
Dornkappel (BA), Revolucia Crew (ZM), DJ’S: 
Soljazz Crew.

Vstupné: 3,50 €
> Nedeľa 5. apríla – Legendárna párty 

Avalon Of House – Klub ROH
> Šípkarsky klub Zlaté Moravce pozýva 

priaznivcov, hráčov, priateľov, firmy a kolektívy 
na 1. ročník turnaja družstiev v šípkach 
o Pohár mesta Zlaté Moravce. Turnaj sa bude 
konať 11. apríla v Oceán Bare na Robotníckej 
ulici. Prihlasovať sa môžu štvorčlenné družstvá 
na adrese: www.zm-darts.sk, vlado1972@
gmail.com
> Dňa 17. apríla o 18.00 h vystúpi v DS MSKŠ 

Duo Jamaha & Tom Mandl (Ruku hore dám 
tour 2015), vstupné 10 €, predaj vstupeniek 
v MSKŠ.
> Veľký konský deň v Národnom 

žrebčíne Topoľčianky: Predajno – 
propagačné trhy sa uskutočnia v sobotu 18. 
apríla o 9.00 h v Jazdiarni Národného žrebčína 

Topoľčianky. Čaká Vás široká ponuka koní na 
predaj, jazdecké a chovateľské potreby, krmivá 
pre kone, prezentácia chovateľských združení 
a odborných škôl so zameraním na chov koní 
a jazdectvo, jazdecká turistika, letné jazdecké 
tábory a kurzy. Vstup zdarma!
> Srdečne ste pozvaní na dvojdňové preteky 

Countrycross, ktoré sa uskutočnia 18. a 19. apríla 
v areáli Motocross club Skýcov – Košariská so 
štartom o 10.00 h.
> Divadelné predstavenie „Štyria na 

kanape“ sa odohrá 20. apríla v čase o 19.00 h 
v MSKŠ. Účinkujú: Petra Polnišová, Henrieta 
Mičkovicová, Emil Horváth, Richard Stanke, 
Ľuboš Kostelný alt. Michal Kubovčík. Predpredaj 
vstupeniek v cene 14 € a pred vystúpením 17 €.
> Dňa 23. apríla sa v priestoroch MSKŠ 

uskutoční Mestské zastupiteľstvo.
> Vystúpenie pre deti – FÍHA tralala 

a rozprávková družina sa uskutoční 28. 
apríla o 15.00 h a o 17.30 h v MSKŠ. Vstupné: 9 €, 
predpredaj v sieti Ticketportal.
> Dňa 30. apríla o 15.30 h sa na Námestí A. 

Hlinku uskutoční Stavanie mája. V programe 
vystúpi FSk Chyzerovčanka.
> Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. si Vás 

dovoľuje srdečne pozvať na XV. ročník 
otvorenia novej jazdeckej, turistickej 
a chovateľskej sezóny 2015. Tradičný 
Deň otvorených dverí sa uskutoční 1. mája 
so začiatkom programu o 9.00 h (otvorenie 
jazdiarne a hipologickej expozície).
> Piatok 1. mája o 19.00 h – Shamawrat III – 

Quadraton club
> Keď heligónka hrá... – Kysucký prameň 

a krst Mariánskeho CD sa uskutoční 
v PKO Nitra 17. mája o 16.00 h. Čakajú na Vás 
Podzoborskí heligonkári, Oľga Baričičová, 
Nitrianska heligónka a ďalšie prekvapenia. 
Vstupné 9 €, predpredaj vstupeniek: 
Repro Mix – Župná 10, Zlaté Moravce,  
www.ticketportal.sk.

Zatmenie Slnka
Slovenský zväz astronómov vydal tlačovú 

správu, v ktorej informoval o vzácnom 
prírodnom úkaze - čiastočné zatmenie Slnka, 
ktoré sa dalo na oblohe pozorovať z územia 
Slovenskej republiky v dopoludňajších 
hodinách 20. marca 2015.

V maximálnej fáze Mesiac zakryl Slnko na 
60 % a keďže to bolo v jeho hornej časti, 
zdalo sa, akoby sa Slnko na nás usmievalo.

Naposledy bolo zatmenie Slnka od 
nás pozorovateľné 4. januára 2011 (72 %) 
a nasledujúce bude až 10. júna 2021, no to 
z neho Mesiac zakryje len 4 %. Výraznejšie 
zatmenia nás potom čakajú až 25. októbra 
2022 (35 %) a 12. augusta 2026 (86 %).

Z nášho územia bolo zatmenie viditeľné 
v celom priebehu len ako čiastočné, zo Slnka 
bolo zakrytých 0,67 priemeru slnečného 
disku, najmenej na východe, najviac na 
západe Slovenska. Zatmenie začalo na 
severozápadnom okraji našej dennej 
hviezdy a skončilo na severovýchodnom. 
Začiatok zatmenia v strede Slovenska nastal 
o 9. h 41. min, v maximálnej fáze bolo o  
10. h 51. min a Mesiac opustil slnečný kotúč 
o 12. h 02. min.

Spracovala Ľ. Rosinská

Zdroj: www.szaa.org

Zimný čas sa 29. marca 2015 mení na letný 
posunutím o jednu hodinu dopredu. O 2.00 h 
si svoje hodiny posunieme na 3.00 h. 

Budeme kratšie spať!

Pohotovosť lekární
01. 04. - 04. 04. Lekáreň Dr. MAX, 

OC Tesco, Hviezdoslavova 3, Zlaté 
Moravce, denne od 8.00 do 20.00,  
kontakt: 0901 961 090

05. 04. Lekáreň IRIS, Námestie A. 
Hlinku 28, Zlaté Moravce, od 8.00 do 
20.00, kontakt: 037/6423234

06. 04. - 30. 04. Lekáreň Dr. MAX, 
OC Tesco, Hviezdoslavova 3, Zlaté 
Moravce, denne od 8.00 do 20.00,  
kontakt: 0901 961 090


