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… pokračovanie z predchádzajúceho čísla:

Dňa 28. júna bolo prerokovaných 53 bodov programu, 
medzi ktorými nechýbali správy o plnení rozpočtu a 

hospodárení všetkých príspevkových organizácií a rovnako aj 
schválenie Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011.

Podľa vypracovaného odborného stanoviska hlavného kontrolóra 
Ing. Michala Borkoviča, Mestský parlament schválil záverečný účet bez 
výhrad. Tento bol spracovaný v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Zohľadňuje aj 
ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v z. n. p. , zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne 
normy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 
tohto zákona, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje 
o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti a finančné 
usporiadanie hospodárenia Mesta.

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Mesta sa riadilo rozpočtom schváleným Mest-
ským zastupiteľstvom dňa 24. marca 2011. V priebehu roka 2011 boli 
vykonané a schválené rozpočtové opatrenia spolu v troch úpravách 
rozpočtu.

Plnenie celkových príjmov Mesta za rok 2011 dosiahlo výšku 
6 714 938 €  t.j. 85,92 % (o 1 100 163 € menej oproti schválenému 
rozpočtu).

Bežné príjmy boli nižšie o 243 663 € hlavne z dôvodu 
nenaplnenia daňových príjmov - daň z príjmov fyzických osôb /
poukazovaná zo ŠR/ bola nižšia o 112 263 €. Výpadok príjmov však nastal 
aj z dôvodu nevyberania parkovného, neplatenia nájomného za bytové 
domy, ktoré zostalo v príjmoch m.p. Službyt a nižšieho výberu poplatkov 
za výherné automaty.

Kapitálové príjmy boli nižšie oproti rozpočtu o 496 135 € , plne 
z dôvodu nenaplnenia plánovaných príjmov z predaja budov, bytov 
a pozemkov.

Finančné operácie dosiahli objem 131 274 € a boli nižšie oproti 
rozpočtu o 360 365 € z dôvodu, že z RF Mesta bolo čerpaných menej 
finančných prostriedkov.

Čerpanie výdavkov celkom za rok 2011 dosiahlo výšku 6 666 273 
€, t.j.85,30 % (o 1 148 828 € menej oproti schválenému rozpočtu).

Bežné výdavky boli čerpané o 405 681 € menej ako bol schválený 
rozpočet Mesta.

Kapitálové výdavky boli nižšie oproti rozpočtu o 741 530 €.
Nižšie naplnenie skutočných príjmov Mesta bolo v priebehu 

roka kompenzované nižším čerpaním výdavkov. Čerpanie 
výdavkov, či už bežných alebo kapitálových, nebolo prekročené 
v žiadnom zo 14-tich základných kapitol Programového 
rozpočtu Mesta.

Celkový prebytok rozpočtu Mesta v roku 2011 bol 142 199 €.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Celkový majetok Mesta k 31.12.2011 je 22 936 401 €.
Pohľadávky evidujeme vo výške 749 196 € a ich stav sa medziročne 

zvýšil o 3036 €.
Záväzky eviduje Mesto vo výške 2 372 271 € a ich stav sa medziročne 

znížil o 439 894 € (z toho - bankové úvery = 1 702 134 €, zábezpeka 
nájomníci Tekovská ul. = 287 252 €, Službyt m.p. 82 206 €). Záväzky 
Mesta sú v časovej postupnosti  realizované a zúčtované.

POSKyTNUTé DOTáCIE:
V roku 2010 mesto  poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie na kultúru 

a šport vo výške 57 183 €, z toho na šport 49 694 €, keď plán bol 
120 000 €. Obec má obmedziť alebo zrušiť poskytovanie dotácií pri 
schodkovom finančnom hospodárení resp. pri nedostatku finančných 
zdrojov a podľa §7, ods.6 zákona č.583/2004 Z.z., poskytnutím dotácie 
nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Mesto Zlaté Moravce v roku 2011 
znížilo aj poskytovanie dotácií z rozpočtu oproti roku 2010 o 20 063 €.

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2011 má nesplatené bankové úvery 
v objeme 1 702 134,38  € (26,42 %) zo skutočných bežných príjmov 
za r.2010. Splátky úverov v r. 2011 boli vo výške 222 844 € (3,46 %). 
Tým je splnená podmienka §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy – max. 60 % -ný podiel úverového 
zaťaženia a 25%-ný podiel splátok, zo skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho roku.

ÚDAJE O HOSPODáRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH  ORGANIZáCIÍ
V pôsobnosti mesta je zriadených 6 príspevkových organi-

zácií, ktorým bolo poskytnutých z rozpočtu mesta 1 378 348 € 
(o 1 433 852 € menej ako v roku 2010).

Mesto Zlaté Moravce má schválený Mestský rozpo-
čet – základný impulz na riadne a efektívne hospo-
dárenie

  Programový rozpočet Mesta bol v tomto roku spracovaný prvý 
krát. Jeho spracovatelia na finančnom oddelení o ostatných 
odborných útvaroch MsÚ pristupovali k vyhotoveniu zodpovedne 
a s dostatočne odbornými znalosťami. Výsledný efekt a prínosy 
bude nutné a potrebné hodnotiť v priebehu celého roka, ako aj 
pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2012. Rozpočet je spracovaný 
ako vyrovnaný, v súlade s už vyššie uvádzanými zákonnými 
opatreniami a Všeobecne záväznými nariadeniami Mesta 
a internými opatreniami. Bol pripravovaný trochu aj v časovom 
strese po voľbách do miestnej samosprávy, po dvojročnom 
rozpočtovom provizóriu. 

No aj napriek tomu mala schvaľovaniu návrhu rozpočtu 
predchádzať širšia odborná diskusia. Absentovalo aj dôsledné 
prekonzultovanie rozpočtov mestských príspevkových 
organizácií, keď Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zníženie 
príspevkov Mesta bez analyzovania dopadov tohto kroku na 
ekonomiku a zabezpečovanie základnej činnosti podnikov 
a bez požiadavky na uskutočnenie aspoň následnej analýzy pri 
rozpracovaní ich rozpočtov. Pozitívne je, že Mesto Zlaté Moravce 
má schválený rozpočet. Jeho prijatím na zasadnutí MsZ dňa 
24. marca 2011 bol daný základný impulz na riadne a efektívne 
hospodárenie. 

(hlavný kontorlór Ing. Michal Borkovič) 

pokračovanie na strane 04

Zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
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Niekoľko stoviek 
pracovných miest 

by malo vzniknúť 
prostredníctvom 
talianskeho investora, 
ktorý 18. júla navštívil 
mesto Zlaté Moravce 
za účelom podnikania 
na Slovensku priamo 
v našom meste.

Ako sa vyjadril primátor mesta 
Peter Lednár, „Takmer rok a pol 
trvalo, kým sa na taliansku stranu, 
na priemyselnú komoru a na 
podnikateľov, ktorí sú ochotní 
na Slovensku začať podnikať, 
kontakty získali.“

Dňa 18. júla prejavili záujem 
vidieť priemyselný park (bývalý 
CALEX) sprevádzaný zástupcami 
Mesta. Spoločne si prezreli 
administratívne budovy, výrobné 
a sociálne haly firiem SECOP s. r. o., 
KTL, a. s., v ktorých mali možnosť 
vidieť aj prístup zamestnancov k 
práci v jednotlivých podnikoch. 
Získali prehľad o práci a 
odbornej spôsobilosti nielen 
firiem tu pôsobiacich, ale mali 
možnosť vidieť a sledovať našich 
občanov práci s najmodernejšími 
technológiami, čo sa im 
jednoznačne potvrdilo aj počas 

návštevy SOŠ – technickej. Svojich 
študentov na práce adekvátne 
pripravuje a poskytuje v rámci 
svojich odborov vzdelaných a 
šikovných mladých ľudí na vysokej 
úrovni. O tom svedčí aj fakt, že sa 
do výrobných procesov zapájajú 
už v priebehu štúdia, dokonca 
prichádzajú na náš trh s úplnými 
novinkami, čoho potvrdením sú 
ich celoslovenské úspechy v rámci 
rôznych súťaží.

V prípade úspešného zavŕšenia 
celého projektu by sa okrem 
vytvorených stoviek pracovných 
miest vyzdvihlo mesto Zlaté 
Moravce i z pohľadu ako 
jediného zástupcu originálnej 
renomovanej značky, možno 
znovu chladiarenskej techniky, 
ktorá bola vždy pre toto mesto 
charakteristická.

Tento jedinečný projekt má 
podľa prvoplánových vízií širší 
zámer. Tak ako voľakedy sa 
„Calexácke učilište“ zameriavalo 
na výučbu svojich žiakov v 
nadväznosti na prácu v Calexe, 
tak i teraz je pripravená úzka 
previazanosť v budúcej spolupráci 
novovzniknutého podniku s 
jednotlivými školami na všetkých 
stupňoch vzdelávania sa.

Prvé oficiálne stretnutie 
zástupcov oboch 
zainteresovaných strán dopadlo 
veľmi dobre a spokojnosťou sa 
netajil ani jeden z nich.

Vyplýva to nielen zo slov 
primátora Petra Lednára, „Urobil 
som všetko preto, aby sa v Zlatých 
Moravciach vybudovali stovky 
pracovných miest v odvetví, ktoré 
do Zlatých Moraviec historicky 
vždy patrilo a som presvedčený, 
že toto mesto dokáže ponúknuť 
týmto investorom ideálne 
podmienky pre ich výrobu. Ďalšie 
rozhodnutie musí padnúť na 
strane investora a taktiež budeme 
očakávať pomocnú ruku od vlády 
Slovenskej republiky.“

Optimisticky znelo i vyjadrenie 
hlavného zástupcu talianskych 
investorov a zároveň prezidenta 
organizácie Foundation 
Mitteleuropa (združuje takmer 
600 investorov a firiem rôznych 
odvetví prevažne severného 
Talianska) Giuseppe Forlanelli: 
„Vaša kultúra je podobná 
severozápadnej kultúre v 
Taliansku, a my nájdeme spôsob 
ako vytvoriť nielen pracovné 
miesta, ale zároveň ako obnoviť 
históriu mesta, ktorú reprezentuje 

práve výroba chladničiek. Boli sme 
sprevádzaní aj vašimi odborníkmi, 
aj našim špičkovým odborníkom, 
toho času generálnym riaditeľom 
Estrima s.r.o. (bývalý generálny 
riaditeľ Electrolux Professional) 
Rocco Di Bari , ktorý bol nadšený 
a milo prekvapený s možnosťami 
podnikania na Slovensku práve 
vo vašom meste, rovnako ako my 
všetci.“

Na záver pár slov generálnej 
manažérky Annamarii Zanette, 
zastupujúcej najvážnejšieho a 
potencionálne najsilnejšieho 
investora – Zanette Prefabbricatti, 
ktorý okrem iných, je vlastníkom 
najväčšej firmy v celej Európe 
produkujúcej vyhrievacie 
systémy v domoch: -„Veľmi 
dobré podmienky k podnikaniu 
a výhoda prítomnej spoločnosti 
Secop, s ktorou by sa dal rovnako 
dobre nadviazať pracovný 
kontakt.“ Keďže má táto firma 
viac podnikateľských činností, 
zvažuje sa podľa slov pani 
Zanette, nadviazať do budúcna 
spoluprácu medzi viacerými 
obchodnými partnermi v rôznych 
priemyselných odvetviach.

Ľ. Rosinská

V spojení s Talianskom 
vzniknú stovky pracovných príležitostí
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Zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
pokračovanie zo strany 02

Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách mesta, zmenu 
rozpočtu mesta na rok 2012, žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
na spolufinancovanie projektu ZŠ Pribinova z rozpočtu mesta. návrh na 
pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové 
kluby a zväzy z rozpočtu mesta, návrh dodatku č.2, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č.4/2011, o poskytovaní sociálnych služieb , o spôsobe a výške úhrad 
za tieto služby, návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve – ENERGOSTROJ 
Mochovce, s.r.o. a predloženie zmluvy o spolupráci pri výkone úloh Mestskej 
polície č. MsP/58/2012.

Ku stavbe na „Ďateliniskách“

Mestské Zastupiteľstvo počas 16. zasadnutia zobralo na vedomie 
vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: Obytný súbor 
na Ďateliniskách, ktorého znenie je nasledovné:

Základom je komunikácia Dňa 28. júna sa 
primátor mesta Zlaté 

Moravce Peter Lednár 
stretol s miestnou rómskou 
minoritou na Ulici 1. mája. 

Okrem iného sa prioritne 
riešila problematika čistoty 
okolo bytoviek v spomínanej 
lokalite. Komunikácia bola 
bezproblémová a viedla len 
k pozitívnym výsledkom. 
Do budúcna sa uvažuje nad 
zriadením rómskej hliadky, ktorá 
by sa mala postarať o zachovanie 
bezpečnosti a udržiavania 
poriadku. Spomínaná hliadka 
by mala úzko spolupracovať 

s Mestskou políciou. Základom 
však naďalej zostáva komunikácia 
a následná spätná väzba.

Táto prišla hneď začiatkom júla, 
kde prebehlo na Ulici 1. mája 
svojpomocné upratovanie, do 
ktorého sa zapojilo približne 15 
ľudí. K dispozícii boli pomaly 
sa zapĺňajúce veľkoobjemové 
kontajnery.

Peter Lednár zhodnotil 
priebeh upratovacích činností 
slovami: „Môžeme byť spokojní 
s dnešným dňom, akcia sa 
vydarila a tieto činnosti by sa 
mali robiť denno-denne, aby sa 
odpadu nenakopilo veľa.“

-red-

„Vážený pán primátor, Vážené Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach!

Firma Kanvod Sk, s.r.o. po oboznámení sa s vyjadrením Krajského 
stavebného úradu v Nitre o šetrení rozhodnutia Stavebného úradu v 
Zlatých Moravciach a podnetu Mesta Zlaté Moravce na preskúmanie 
spisového materiálu k problematike stavby „Obytný súbor na 
Ďateliniskách“, prijala pozvanie vedenia Mesta na hľadanie východísk 
rozvoja a spolupráce pri riešení problému, aby sa dosiahol výsledok 
väčšej spokojnosti občanov a akýsi pokoj vo vzťahoch staviteľa a časti 
občanov.

Uvedomujeme si, že niektorí obyvatelia okolia Ďateliniska nie sú 
spokojní s takouto stavbou, avšak väčšina občanov, hlavne mladé 
rodiny alebo potencionálni majitelia bytov, ktoré má naša firma v 
pláne vystavať, vítajú našu aktivitu a investičný zámer. Chápeme a 
vnímame problematiku obnovy, alebo novej výstavby bytov v Zlatých 
Moravciach viac ako potrebnú.

Kvôli upokojeniu, transparentnosti a správnosti celého 
procesu, na čom majú obe strany záujem, sme sa rozhodli 
podať žiadosť o vypracovanie príslušných zmien a doplnkov v 
rámci Územného plánu mesta Zlaté Moravce. Plne rešpektujeme a 
budeme rešpektovať všetky platné rozhodnutia dotknutých úradov a 
samozrejme dikcie zákonov týkajúcich sa týchto procesov.

Na pripomienku primátora mesta na dodržiavanie čistoty v 
okolí našej stavby sme prijali konkrétne opatrenia, ktoré mesto 
prostredníctvom zamestnancov bude kontrolovať. Okamžite po 
vznesených pripomienkach na znečistenie komunikácií v okolí 
stavby sme reagovali nápravou. Dohodli sme sa, že pokiaľ vlastnými 
silami nebudeme schopní zabezpečiť čistotu okolitých komunikácií, 
vystavíme objednávku mestskému podniku Technické služby (ako 
napr. 25. 5. 2012).

Kvôli žiadosti občanov z bezprostredného okolia o uzavretosti 
stavby prehlasujeme, že objekt stavby je kompletne ohradený, hoci 
v budúcnosti kvôli zlepšeniu dopravnej situácie a parkovania sme 
ochotní prijať aj iné riešenie, ktoré bude podľa nás výhodnejšie pre 
všetkých bývajúcich v tejto lokalite. Sme otvorení k rokovaniam s 
kompetentnými orgánmi Mesta.

Veríme, že tieto rokovania budú úspešne pokračovať a že aj 
predchádzajúce tlaky občanov z okolia Ďateliniska sa v budúcnosti 
premietnu do spokojného spolunažívania v tomto území, trebárs aj 
kvôli takému rozhodnutiu ako je umožnenie nájomného bývania.

Vážený pán primátor, chápeme Vaše právo na základe požiadavky 
občanov dávať podnet na preskúmavanie celej záležitosti na 
Krajský stavebný úrad. Chceme Vám poďakovať za korektnosť a 
osobné angažovanie sa do vyriešenia vecí v prospech občanov a 
aj podnikateľov, ktorí chcú v oblasti bývania podať pomocnú ruku 
mestu. Vnímame celú situáciu z oboch strán a preto si naozaj tento 
prístup veľmi vážime. V súčasnej dobe nie je ľahké riešiť veci tak, aby 
s nimi súhlasili všetci. Sme ale radi, že väčšinové rozhodnutia logicky 
odôvodnené, sú prínosom pre rozvoj mesta. Mimoriadne v súčasnosti 
oceňujeme aj odborný prístup a riešenia pre mesto aj zo strany úradu.“

Ľ. Rosinská

Upratovanie na Ul. 1. mája
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Krásna a zároveň 
fascinujúca dvojitá 

dúha s Alexandrovým pásom 
nad Zlatými Moravcami

Dúha sa objavuje, keď prší a zároveň 

svieti slniečko. Je to oblúk šiestich farieb, 

ktoré sú zoradené jedna za druhou. 

Dúha je vlastne svetelný trik. Aj keď sa 

nám môže zdať, že slnečné svetlo nemá 

žiadnu farbu, napriek tomu je zložené z 

mnohých farieb. Lúče svetla vnikajú do 

kvapky v rôznych vzdialenostiach od osi 

kvapky, smerujúcej k Slnku. 

Môžu sa vnútri kvapky odraziť viackrát 

a niektoré z nich budú viditeľné ako 

vedľajšia dúha. Lúče svetla môžu 

vstupovať do kvapky aj v jej spodnej 

časti a to tak, že lúč sa najprv láme, odrazí 

sa od vnútornej steny kvapky prvý raz, 

potom sa odrazí druhý raz a napokon 

sa láme a vystupuje z nej. Medzi 

dúhovým uhlom hlavnej dúhy (42°) 

a uhlom vedľajšej dúhy sa nachádza 

tmavý pás, ktorý sa nazýva Alexandrov 

pás, po gréckom filozofovi Alexandrovi 

z Afrodiziady, ktorý tento pás podrobne 

opísal v 2. storočí n. l.

Božie znamenie alebo prekliatie?

Vari odjakživa sa ľudia snažili vysvetliť 

vznik a podstatu dúhy. Predvedecké 

vysvetlenia boli rôzne: pre niektoré 

národy sa dúha stala znamením 

nádeje a zmierenia, pre iné symbolom 

démonických síl. Napríklad podľa Biblie 

je dúha symbolom Božej dohody s ľuďmi 

o tom, že už nikdy nedôjde k zhubnej 

potope. Celkom opačne hodnotia dúhu 

niektoré kmene na Barme. 

Podľa nich tento nezvyčajný úkaz 

predstavuje nebezpečné démonické 

sily, ktoré môžu pohltiť ľudskú dušu. Ani u 

príslušníkov afrického kmeňa Zuluov nie 

je dúha vítaná. Pre niektorých Laponcov 

zasa oblúk dúhy stelesňuje boha hromu, 

ktorý namiesto šípov strieľa blesky.

Od Aristotela po Descarta

O jedno z prvých takmer vedeckých 

vysvetlení sa v staroveku pokúsil 

grécky učenec Aristoteles (384 – 322 

pred n. l.), keď vysvetľoval dúhu ako 

odraz slnečných lúčov od dažďového 

mraku. Prvé vedecké vysvetlenie dúhy 

na princípoch geometrickej optiky 

poskytol francúzsky učenec René 

Descartes (1596 – 1650), ktorý objavil 

zákon lomu svetla.

Nech už dúha znamená čokoľvek, 

zahŕňa všetky farby spektra, duševnej 

celistvosti a v mytológii znamená 

Boží most medzi nebom a zemou. Je 

symbolom zjednotenia protikladov.

Na záver dňa a pracovného týždňa 

nám príroda darovala dvojitú radosť.

-lr-

Dúha nad Zlatými Moravcami v piatok trinásteho

Koncom júna sa v priestoroch 
MSKŠ, konkrétne v obradnej sieni, 
konala prednáška pod názvom Ako 
sa dožiť deväťdesiatky v dobrom 
zdraví. Záštitu nad týmto podujatím 
malo Mesto Zlaté Moravce zastúpené 
Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
a Občianske združenie Život a zdravie. 
Prednášajúcim a šíriteľom tajomstva 
dlhovekosti bol vzácny hosť Prof. 
John Scharffenberg, MD, MPH, 
profesor Univerzity v Loma Linde 
(Kalifornia). Toto mesto patrí údajne 
k jednému s najvyšším výskytom 
dlhovekých ľudí. John Scharffenberg 
získal doktorát v oblasti výživy na 
Harvardskej Univerzite, venoval sa 
výskumu cholesterolu a 

aterosklerózy. Je uznávaným 
odborníkom a priekopníkom pri 
tvorbe vzdelávacích programov pre 
verejnosť. Na pôde Zlatých Moraviec 

sme ho privítali po prvýkrát a veríme, 
že nie posledný.

Medzi poslucháčmi prednášky 
vitálneho a energického 88 - ročného 
profesora bol aj primátor Zlatých 
Moraviec Peter Lednár, ktorý ho 
u nás srdečne privítal. Všetci počúvali 
s obrovským záujmom a nechýbalo 
ani vtipné, no predovšetkým pútavé 
rozprávanie o tajoch sveta zdravej 
výživy. Základným kameňom, na 
ktorom stojí dlhovekosť, je prevencia, 
ktorou sa začína už v skorom 
veku a dodržiavanie siedmich 
základných bodov, ktoré boli bližšie 
rozanalyzované počas prednášky. 
Podľa Johna Scharffenberga je 
najzávažnejším a zároveň najväčším 
problémom na Slovenku fajčenie.

Zaujímavou a jednoznačne 
chutnou súčasťou prednášky bola 
ochutnávka a prezentácia zdravých 

jedál, svoje zastúpenie si tu našli 
zeleninové šaláty, sushi, nátierky a pre 
tých, ktorí preferujú sladké, aj zdravé 
koláčiky.

Zdravie je to najdôležitejšie, čo 
máme a preto by sme sami k sebe 
mali pristupovať zodpovedne 
a svedomito.

Viac zo stretnutia s týmto 
výnimočným človekom si môžete 
pozrieť vo videoreportáži uverejnenej 
dňa 25. júna 2012 na adrese www.
zlatemoravce.info/2012/06/ako-
sa-dozit-devatdesiatky-v-dobrom-
zdravi-video-reportaz/

M. Petrovičová

Tajomstvo dlhovekosti odhalené

Prof. John Scharffenberg, MD, MPH
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Deň pred dlho očakávaným 
vysvedčením (28.6.2012) sa 
52 žiakov spolu so štyrmi 
vyučujúcimi zo Základnej školy 
na Mojmírovej ulici v Zlatých 
Moravciach zúčastnilo výletu. 
Boli to žiaci, ktorí sa v uplynulom 
školskom roku zapájali do 
najrôznejších súťaží a olympiád, 
kde dosahovali pekné výsledky. 
Boli to však aj tí žiaci, ktorí sa 
v najväčšej miere zapojili do 
zberu papiera. 

A čo zažili? Navštívili hlavné 
mesto Slovenska – Bratislavu, 
odkiaľ sa loďou doplavili až pod 
starobylý hrad Devín. Na Devíne 
im pani sprievodkyňa priblížila 
niekoľko zaujímavostí z histórie, 
videli prekrásny sútok Moravy 
s Dunajom... 

Odtiaľ sa presunuli do Kostolnej 
pri Dunaji, kde navštívili 
unikátnu Oázu sibírskeho tigra. 
Pani majiteľka im prezradila 
rôzne „pikošky“ z chovu týchto 

krásnych šeliem. Tigre boli síce 
trošku lenivé, no na kŕmenie 
šľahačkou ich nebolo treba dlho 
prehovárať... 

Poslednou zastávkou 
bol aquapark Galandia v Galante, 
kde mohli využiť všetky bazény, 
vyskúšať tobogany, či zahrať si 
volejbal. 

Z celého dňa boli síce trošku 
unavení, no plní zážitkov, 
o ktoré sa nasledujúci 
deň delili so všetkými, 
ktorých stretli... 

Veríme, že našim 
žiakom sa bude 
v súťažiach dariť aj 
v budúcom školskom 
roku a  takýmto spôsobom 
budú reprezentovať nielen 
svoju školu, ale aj mesto Zlaté 
Moravce.

Veronika Trungelová

Najúspešnejší žiaci zo ZŠ Mojmírova výletovali...

Indiánska noc

Dňa 22. júna 2012 sa priestor pri 
predškolských triedach zmenil 
na indiánsku osadu. Deti sa veľa 
dozvedeli o živote indiánov, naučili 
sa ich hymnu, opekali, tvorili z 
prírodnín hudobné nástroje a 
vlastnoručne zdobili stan. Po 
večeri si vyrobili kone, ktoré ich 
odniesli na rozlúčkovú jazdu 
po materskej škole. Najťažšou 
skúškou bola skúška odvahy, ktorá 

ich čakala večer, keď mali spať v 
škôlke bez rodičov.

Všetci drobci zvládli noc výborne 
a preto sme si istí, že z nich určite 
budú aj odvážni prváci.

Lúčenie

Všetky deti sa 28. júna stretli na 
spoločnej diskotéke, aby sa rozlúčili 
s kamarátmi, pani učiteľkami 
a celou materskou škôlkou. 
Na detskej diskotéke si veselo 

Späť do školských dní v Slniečku

zatancovali i zaspievali a na záver 
si zamaškrtili na zákuskoch, ktoré 
darovalo rodičovské združenie.

Celý personál materskej školy 
želá svojim detičkám príjemné 
prázdniny a tým mladším, aby sa 
plní nových síl vrátili 3. septembra 
v novom školskom roku naspäť 
oddýchnutí.

-red-
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Základná organizácia 
Slovenského 

zväzu protifašistických 
bojovníkov 
zorganizovala 19. júla 
2012 na počesť SNP 
tematický zájazd do 
Banskej Bystrice. 

Na zájazde sa zúčastnilo niekoľko 
priamych účastníkov žijúcich 
v našom meste, tiež niekoľko 
pomocníkov a informátorov 
mladších sympatizantov pre boj 
za naše oslobodenie od krutého 
fašizmu.

Pútavý výklad histórie 
Slovenského národa, buď ako 
samostatného štátu alebo vo 

zväzku s Čechmi v Československu, 
si vypočula aj skupina mladých - 
žiakov a študentov, ktorí boli na 
výlete spolu so svojimi rodičmi a 
starými rodičmi.

Päťdesiat účastníkov zájazdu 
privítali organizátori tohto 
spomienkového podujatia, čelní 
funkcionári SZPB, predseda 
I. Malý, podpredseda Ing. M. 
Skyva a tajomník M. Tomajko. 
Cesta pohodlným autobusom 
zo Zlatých Moraviec do Banskej 
Bystrice bola veľmi príjemná 
a viedla až k prvej zastávke pred 
budovou Múzea SNP. Lektor bol 
odborne fundovaný a k výkladu, 
ktorý bol zaujímavý a poučný, 
mal stále pohotové argumenty. 

Hrôzostrašné boli opisy bojov 
krutého totalitného režimu 
páchané bezohľadne na všetkých 
kategóriách občanov - mladých, 
starších, chorých, mužov, 
žien, civilov. Prostredníctvom 
filmového záznamu sme sa 
zoznámili s históriou vypálených 
obcí na Slovensku.

Po skončení prehliadky Múzea 
SNP sme sa poprechádzali 
po Námestí SNP a okolitých 
uliciach. Mesto Banská Bystrica 
na nás zapôsobilo umelecko – 
estetickým dojmom. 

Na spiatočnej ceste sme sa 
zastavili v Sklených Tepliciach – 
kúpeľnom meste, kde si každý 
prišiel na svoje prostredníctvom 

zdravotnej procedúry 
v termálnom kúpalisku alebo 
pri hodinovom pobyte v soľnej 
jaskyni. Chválili sme aj krásne 
slnečné počasie v priebehu 
celého dňa, ktoré podporilo našu 
dobrú náladu a tá vyústila do 
spevu známej partizánskej piesne 
„ Tichá noc, tmavá noc, krásna je“. 

Pred ukončením zájazdu 
funkcionári občianskych združení 
v našom meste, ktorí boli 
v Banskej Bystrici s nami, srdečne 
poďakovali organizátorom 
zájazdu a vyslovili prianie takúto 
akciu pripraviť aj v ďalšom období. 
Úprimne ďakujeme.

Mgr. Ľudovít Andor

Tematický zájazd do Banskej Bystrice

Ako po minulé roky, 
aj toto leto seniori 

nášho mesta zorganizovali 
zájazdy poznávacieho 
a relaxačného charakteru. 

Celkom vyštartovalo päť 
autobusov obsadených 
výlučne dôchodcami, z toho 
dva do Bratislavy za krásami 
nášho hlavného mesta 
a tri do Veľkého Medera 
za zregenerovaním svojho 
zdravia. 

Toto rozhodnutie výborov 
spoločenských združení 
bolo veľmi správne, o čom 
svedčia slová vďaky na adresu 
čelných predstaviteľov Mesta 
- primátorovi Ing. Petrovi 
Lednárovi CSc., prednostovi 
PaedDr. Ľubomírovi 
Martinkovi, MBA a kolektívu 
poslancov mesta. 

Organizačná príprava 
zájazdov bola dobre 
premyslená, začo vďačíme 
vedúcej Klubu dôchodcov 

pani Hritzovej. Úlohy vedúcich 
kolektívov v autobusoch sa 
s pocitom zodpovednosti 
zhostili E. Páleníková, A. 
Šoóšová, K. Martinec a Mgr. Ľ. 
Andor. Každý sprievodca svoj 
kolektív podrobne oboznámil 
o cieľoch, bezpečnosti, 
zodpovednosti a dochvíľnom 
dodržiavaní vyhlásených 
pokynov, ktoré sa plnili 
v priebehu dňa zodpovedne 
a hlavne v záujme 
bezpečnosti, tolerancie 
a družných vzťahov.

Záverom všetci účastníci 
vyslovili poďakovanie za 
zorganizovanie takejto 
šľachetnej a zdraviu užitočnej 
aktivity pánovi primátorovi 
mesta, poslancom MsÚ 
a vedúcim autobusov a aj 
ostatným zainteresovaným, 
ktorí sa už teraz tešia na 
aktivity pre budúci rok.

Mgr. Ľudovít Andor, 
vedúci zájazdu

Na zájazdoch   po Slovensku
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V sobotu 14. júla sa 
v parku Janka Kráľa 

uskutočnil 3. ročník Slnečného 
rockového festivalu, ktorý 
sa dá považovať za hudobnú 
udalosť roka. 

O jeho oficiálne spustenie sa 
postaral primátor Zlatých Moraviec 
Peter Lednár a všetkým poprial 
dobrú náladu. Organizátormi 
akcie bolo Mesto Zlaté Moravce a 
Juraj Jonis s Milanom Konečným, 
ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť 
kapely EMBRYO.

Účasť na festivale bola naozaj 
prekvapujúca, o čo sa, samozrejme, 
pričinili vystupujúce kapely Q-TY, 
EZKATOR, P.A.S., MALÝ PRIESTOR, 
EMBRYO, SPINS (NR), SLOVENSKÝ 
RAJ a FRESH OUT OF THE BUS (NR).

Zabezpečené bolo aj 

občerstvenie, pričom chuťovým 
bunkám každopádne ulahodil 
výborný guláš. Príjemným 
spestrením, hlavne pre tých 
najmenších, bola jazda na 
motorkách, ktoré boli farebnou 
a do detailu prepracovanou 
pastvou pre oči. 

Aj vďaka takýmto akciám sa 
vytvára priestor pre mladé 
začínajúce kapely, o ktorých 
budeme určite často počuť aj 
v budúcnosti. Skvelá nálada 
gradovala a Zlaté Moravce 
znovu ukázali, že sa vedia baviť 
a hudba je pre nich prirodzenou 
každodennou súčasťou. 
Poďakovanie patrí sponzorom 
a všetkým, ktorí k „vypáleniu“ 
festivalu akokoľvek prispeli.

M. Petrovičová

Rock, motorky a 
skvelá zábava
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Prvá prázdninová párty sa uskutočnila v areáli Mestského štadióna 
29. júna a bola predzvesťou na dvere klopkajúcich dvojmesačných 
školských prázdnin.

O organizáciu sa v úzkej spolupráci s Mestom Zlaté Moravce postaral 
Martin Raček. Počas celého večera bolo zabezpečené občerstvenie, 
bezpečnosť a v pozore boli aj prítomní zdravotníci.

Zúčastnených prišiel pozdraviť primátor mesta Zlaté Moravce Peter 
Lednár, ktorému v mene všetkých poprial spoza mixážneho pultu DJ 
Gogo všetko najlepšie k meninám.

Korením celého večera bola okrem skvelého výkonu DJ-ov (Gogo 
a Roso) návšteva známeho hudobného producenta a scenáristu Jara 
Slávika.

Zábava prebiehala do neskorých ranných hodín v znení odkazu 
primátora mesta: „ Toto leto musí byť naše, musí byť letom mladých“ 
a Jara Slávika: „ Užite si leto“.

-mp-

Napriek tomu, že v priebehu 14. júla, ako sa 
zvykne ľudovo hovoriť, viseli dažďu nohy, sa 
v areáli amfiteátra spustila párty pod názvom 
OPEN SESAME. S príchodom prvých ľudí sa spustil 
aj dážď, ktorý však Zlatomoravčanom nevzal 
pre neskorú sobotnú hodinu to najdôležitejšie 
a tým je chuť baviť sa. Priestor na tancovanie sa 
pomaly zapĺňal, všetci pri zaplatení vstupného 
dostali biele rukavice a svietiace náramky, ktoré 
k svetelnej šou svojím efektom iba prispeli. 
Nechýbali ani zaujímaví hostia, top videohity 
20. storočia, veľkoplošné projekcie, fotky do 
ruky a rôzne súťaže. K vygradovanej atmosfére 
dodala tú správnu „šťavu“ pena, ktorá stiahla 
k šanteniu všetkých prítomných.

Organizátormi párty boli v spolupráci 
s Mestom Zlaté Moravce Miroslav Kukla –  DJ 
KUKO a Dušan Husár – DJ SPIRIT, ktorí aj napriek 
nepriazni počasia potlačili skeptickosť a dali 
sa stiahnuť fantastickou náladou všetkých 
prítomných. Nadšenci dobrej hudby a zábavy 
stále prichádzali aj po jednej hodine ráno, čo 
nás presvedčilo o tom, že Zlaté Moravce nikdy 
nespia.

-mp-

Stardance párty  
open air

Zábavu 
a dobrú 
náladu 
neprekazil 
ani dážď
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Vďačne využívame možnosť predstaviť Vám, milí 
čitatelia, pozoruhodnú knižnú publikáciu Dr. Piusa 
Bieleho.

„Pohľad na historický vývoj Slovanov a Slovákov,“ ktorá vyšla v júli 2012. 
Táto bezpochyby jedinečná publikácia prináša obsiahly historický pohľad 
do dejín našich predkov, ale aj na súčasný vývoj samostatnej Slovenskej 
republiky. Obsahom publikácie sú : Praveké stopy našich dejín. Vplyv 
kresťanstva na vývoj Slovanov a Slovákov. Príchod starých Maďarov do 
Európy a ich vplyv. Historický vývoj českých a československých dejín. 
Vplyv komunistickej ideológie na vývoj dejín. Slovensko ako samostatná 
SR a člen EÚ. Písmo a jazyk národa. Slovenské osobnosti objavené 
zahraničím.

Autor venuje publikáciu milovníkom literatúry faktu, ktorí sa chcú 
orientovať v histórii, aby pochopili, že história môže byť aj pokrútená, 
niekedy nepravdivá. Máloktoré národy majú tak utajenú časť svojej 
histórie ako Slováci. O pôvode Slovanov, Slovákov nebolo toľko 

napísané ako o iných európskych národoch. Autorov zámer je hľadať 
a brániť niektoré významné pravdy našej histórie, aby celý národ získal 
reálny obraz o živote a činoch našich predkov. Poznať dejinnú pravdu, 
hodnoty, ktoré podstatne formulovali kultúru nášho národa, patrí do 
sféry každého Slováka.

Dejiny sú súčasťou života každého človeka, sú zdrojom poznania, 
múdrosti, poučenia a základom našej identity. Je našou povinnosťou 
zachrániť čo najviac z odkazu našich predkov z čírej úcty a vďaky. Človek 
bez úcty k vlastným tradíciám je ako strom bez koreňov, aj najmenší 
nápor ho ľahko vytrhne z podstaty. Niekto múdry raz povedal: „ Ak 
chceš vedieť, kam máš ísť, musíš poznať, odkiaľ prichádzaš.“

Kniha obsahuje 238 strán, 92 obrázkov. Jej cena sa pohybuje od 8 
do 10 eur a možno si ju kúpiť v Mestskom múzeu alebo v predajni sv. 
Michala pri nemocnici.

-red-

Pohľad na historický vývoj  Slovanov a Slovákov
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Za pekného slnečného 
počasia dňa 1.júla 2012 

usporiadal spevácky súbor 
KOLOVRáTOK a obecný 
výbor Prílepy, športové 
popoludnie pod názvom: 
HURá, PRáZDNINy. 

Akcia sa konala v prílepskom 
parku v tieni košatých gaštanov a 
zúčastnili sa na nej deti z materskej 
škôlky pod vedením p. učiteľky 
Šalingovej, mladší i starší žiaci. 
Súťažilo sa v rôznych športových 
disciplínach, ako sú napr.: beh 

medzi kužeľkami, hádzanie na 
cieľ, skákanie vo vreci, cyklistické 
preteky a iné hry. Deti sa snažili a 
obecenstvo ich povzbudzovalo. 
Víťazi boli odmenení. Diplomy 
a vecné ceny odovzdával p. 
poslanec Hritz a členky súboru 

KOLOVRÁTOK. Dievčatá na záver 
zatancovali v rytme DISCO. 
Spevácky súbor KOLOVRÁTOK 
zaspieval všetkým na ľudovú nôtu.

J. Vencel

Mestský štadión počas 29. júna ožil vďaka futbalovému turnaju 
bezpečnostných a záchranných zložiek okresu Zlaté Moravce. 

Usporiadateľom už 16. ročníka bola zložka SBS Partner Security na 
čele s Jozefom Rozborom, ktorý sa postaral nielen o hladký priebeh 
celého turnaja, ale aj o výborné občerstvenie. Zúčastnilo sa už tradične 
šesť mužstiev, ktoré sa umiestnili nasledovne: 1.miesto - Obvodné 
oddelenie policajného zboru, 2.m. - Ústredný sklad MV SR, 3.m. – SBS 
Partner Security, 4.m. – Doktori, 5.m. – Mestská polícia a 6.m. – Hasičský 
a záchranný zbor.

Všetkým dodatočne ešte raz gratulujeme. Každý jednotlivec vydal zo 
seba na trávniku maximum, vďaka čomu boli zápasy veľmi napínavé 
a treba dodať, že hlavne „férové“. Cieľom turnaja je vzájomné spoznávanie 
sa, od ktorého sa prirodzene odvíja kvalitná spoločná spolupráca. Veď 
oddávna sa traduje, že šport spája ľudí a inak tomu nebolo ani v tomto 
prípade.

M. Petrovičová

Športové popoludnie v Prílepoch

  Súperenie bezpečnostných a 
 záchranných zložiek

Organizátor Jozef Rozbora,  
náčelník Mestskej polície Marián Takáč
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Spestrením Okresnej 
súťažnej prehliadky 

speváckych skupín, ľudových 
hudieb, sólistov spevákov a 
inštrumentalistov, ktorej sa 
zúčastnili folklórne skupiny 
Babička - Zlaté Moravce, 
Chyzerovčanka - Chyzerovce, 
Sľažianka - Sľažany, 
Kolovrátok - Prílepy, Pelúsok 
-  Martin nad Žitavou, Rocháň 
Sľažany, Trnky Chyzerovce, 
Prílepčianka - Prílepy, Benát 
- Machulice/ Michal Cibira 
a Juliana Rosinová /DaMFS 
Zlatňanka - Zlaté Moravce/, 
bola ľudová hudba domáceho 
folklórneho súboru Inovec.

Poslaním prehliadky jednotlivých 
súborov je dať priestor verejnej 
prezentácii a konfrontácii aj 
samostatne pôsobiacim ľudovým 
hudbám a speváckym skupinám, 
objavovať nové spevácke a 
muzikantské talenty v oblasti 
sólovej interpretácie ľudovej 
hudby a podporiť tak existenciu 
a činnosť hudobných kolektívov 
a sólistov interpretujúcich ľudovú 
hudbu.

Organizátorom súťaže „Pod 
Inovcom“ je Krajské osvetové 
stredisko Nitra a našej redakcii  
jeho zástupkyňa Mgr. Jana 
Zakopčanová prezradila o 
samotnom zrode nasledovné: 
„Takúto myšlienku podporilo 
predovšetkým Národné osvetové 
centrum v Bratislave, ktoré je 
zároveň aj vyhlasovateľom súťaže 
(prebieha každé tri roky) a preto, 
lebo pri tanečných výkonoch 
folklórnych súborov väčšinou ten 
spev a hudba zaniká, a tak sme sa 
spoločne rozhodli podporiť práve 
túto hudobnú zložku.“

Súťaže sa mohli zúčastniť 
kolektívy a jednotlivci, ktorí 
pôsobia samostatne na území 
okresu Zlaté Moravce. Základným 
stupňom sú okresné výberové 
kolá. Z okresného postupujú do 
regionálneho kola max. 3 spevácke 
skupiny, nasleduje krajské kolo a 
vrcholným podujatím je celoštátne 
kolo súťaže.

Po súťaži k odbornej rozprave 
zasadol hodnotiaci seminár s 
členmi poroty (Jana Tencerová 

– hudobníčka, pedagogička 
ZUŠ, členka odborných porôt 
a poradných zborov, Ján Václavek 
– hudobník, člen odborných 
porôt, Peter Hujer – spevák 
ľudových piesní, pedagóg, člen 
odborných porôt), ktorí rozhodli 
o postupe tých najlepších: Trnky, 
Chyzerovčanka a Rocháň.

Ľudové piesne, ktoré zneli 
celou divadelnou sálou počas 
jednotlivých súťažných prezentácií 
pokračovali i v zákulisí, keď si 
spoločnú reč na ľudovú nôtu našli 
nielen všetci účinkujúci, ale svojou 

spontánnosťou roztancovali a 
rozospievali dovedna všetkých 
prítomných.

Na záver slová pani Zakopčanovej, 
ku ktorým sa zo srdca pripája 
aj redakcia Tekovských novín: 
„Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zúčastnili a verím, že sa aj nabudúce 
uvidíme v takejto vynikajúcej 
atmosfére, ktorú ste vytvorili a že 
Vás bude ešte viac! Prajeme Vám 
do vašej ďalšej práce ešte mnoho 
entuziazmu, energie a úspechov.“

Ľ. Rosinská

„POD INOVCOM“

„Trnky“ z Chyzeroviec
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Spomienka
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Hoci si odišiel 
a nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.

V júni uplynulo 7 rokov od smrti nášho najdrahšieho 
manžela, brata, otecka a starého ocka

Vladimíra Hlásneho

Poďakovanie
„ Prestali pre teba hviezdy svietiť, prestalo i slnko hriať, ale tí, čo ťa 

mali radi, neprestanú spomínať.“

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste 

nášho drahého otca a starého otca

Františka Sýkoru

Opustil nás dňa 25. júna 2012 vo veku 90 rokov.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa snažili 

zmierniť náš hlboký žiaľ. Smútiaci syn František s rodinou a dcéra Edita. 

8/053/2012/PČ, 8/038/2012-140/DZ

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
8/054/2012/PČ, 8/039/2012-141/DZ

Pohotovosť lekární
V dňoch 1. – 12. 8. Lekáreň U ZLATÉHO HADA, Župná 54, v pracovné 

dni od 18.00 do 21.00 h, víkend od 8.00 do 20.00 h. V dňoch 13. – 26. 
8. Lekáreň Dr. MAX, HM TESCO, Hviezdoslavova 3, počas pracovných 
dní od 8.00 do 21.00 h, víkend od 8.00 do 20.00 h. V dňoch 27. – 31. 8. 
Lekáreň U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, v čase od 7.00 do 21.00 h, 29. 8. 
v čase od 8.00 do 20.00 h.

P r e d a j ,  k ú p a
 Predám mladú kravu zo zdravotných dôvodov, môže byť na 

mäso aj na úžitok.
Kontakt: 0902 720 487, Ladislav Adamec, Malá Lehota 153, 

U Adamcov – štál
8/047/2012/PČ, 8/036/2012-130/DZ

 Predám 8 – árový stavebný pozemok v Dolných Sľažanoch – 
smer Neverice. 

Kontakt: 0908 123 910
8/048/2012/PČ, 6/028/2012-101/DZ

 Predám 1000-l nádrže na vodu.
Kontakt: 0904 158 259

8/049/2012/PČ, 6/029/2012-105/DZ

 Ubytovanie vašich domácich miláčikov, vonkajšie a vnútorné 
voliéry – PSÍ HOTEL

Kontakt: 0904 158 259
8/050/2012/PČ, 6/030/2012-106/DZ

 Predám 50-l sklenené fľaše s kovovým košom.
Kontakt: 0904 158 259

8/051/2012/PČ, 6/031/2012-107/DZ

 Predám 4 – izbový dom so záhradou v Zlatých Moravciach, 
tichá lokalita. Cena dohodou.

Kontakt: 0904 401 703
8/052/2012/PČ, 8/037/2012-139/DZ

Mesiac august sa nám 
postará o veľmi príjemné 
chvíle, ale zároveň nás 
bude nútiť rozhodovať sa. 
Počas týchto dní by sme si 
nemali nakladať na seba viac 
povinností, ako sme schopní 
priebežne spracovať. Menšia 
pohodlnosť sa môže totiž 
postarať o nedoťahovanie 
záležitostí k zdarnému koncu 
a tak sa nám toho nakopí 
trochu viac. Skúšané budú 
aj medziľudské vzťahy, čo 
sa odrazí na sťaženejšej 
(podráždenejšej) komunikácii. 
Ľahko nás očarí všetko 
jagavé a na povrch krásne, 

čo nás môže ťahať k menšej 
povrchnosti, ktorá síce poteší, 
ale je pravdepodobné, že iba 
na krátky čas. Univerzálne 
platí opantanie (boj) s už 
existujúcimi závislosťami 
každého druhu a rázu. 

Pri akýchkoľvek problémoch, 
ktoré vyplávajú na povrch, 
nepodceňujte silu úsmevu, 
pekného slova, trpezlivosti, 
viery a lásky, veď práve vďaka 
tomu sa dá všetko zvládnuť 
bez, obrazne povedané, 
akýchkoľvek obetí.

Veľa slniečka a rodinnej 
pohody vám želá redakcia 
Tekovských novín.

Čo nám prezradí 
mesiac august

Na webovej stránke www.zlatemoravce.info (v 
sekcii Voľný čas) nájdete  originálne horoskopy pre 
jednotlivé znamenia aktualizované každý týždeň 
a píše ich pre Vás redaktorka Tekovských novín  
Mária Petrovičová.
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2. – 3. – 4. – 5. – 6. 8. Doba ľadová 4: Zem v pohybe, USA
Má zmysel o tomto filmovom trháku aj niečo písať? Asi nie, lebo 

vy dobre viete, že tento druh humoru milujú úplne všetci. Kultový 
„animák“ pre všetky vekové kategórie je veľmi zábavný a vydarený. 
Nepremeškajte!

Št., pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, po.: 17.00, zľ. 2 €, vstupné 2,30 €, vhodné 
pre všetky vekové skupiny maloletých.

7. – 8. 8. Útek z MS-1, FR
Ľudstvo našlo spôsob, ako ochrániť svet pred zločincami. Tí najhorší 

z najhorších sú držaní na mieste, z ktorého niet úniku. Utiecť odtiaľ, 
je nemožné a dostať sa tam, je šialenstvo. Brilantné akčné sci-fi Luca 
Bessona!

Ut., st.: 18.00, vstupné 2,30 €, MN do 15 r.
10. – 11. – 12. 8. Lorax, USA
Čo spravíte, keď chce vaša životná láska skutočný strom a na svete 

už žiadne skutočné stromy nie sú? Odpoveď nájdete v animovanej 
komédii plnej bláznivých akčných gagov a muzikálových čísel.

Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, vstupné 2,30 €, MN do 12 r.
14. – 15. 8. Probudím se včera, ČR
Perfektná česká komédia zo študentského prostredia o ceste za 

študentskou láskou do hlbín nedávnej minulosti. Je tu naozaj skvelý 
príbeh, nevšedná milostná zápletka a celkom nečakaná pointa.

Ut., st.: 18.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.
17. – 18. – 19. 8. Happy Feet 2, USA
Tento detský animovaný hit sa vo svojom pokračovaní opäť vracia 

do nádhernej krajiny v Antarktíde. Majster stepu Mumble márne 
učí tancovať svojho drobného syna Erika. Toho tanec nebaví a tak 
ujde charizmatickému tučniakovi Svenovi. Až keď sa svet ocitne 
v ohrození, ocení Erik hrdinskosť a odvahu svojho otca.

Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, vstupné 2 €, MP
21. – 22. 8. Prci, Prci, Prcičky: Stretávka, USA
Hovorí sa, že to najlepšie na koniec, ale tomu snáď už asi nikto 

neverí. Prcičky pred niekoľkými rokmi definitívne prestali natáčať 
a každý normálny filmový labužník si myslel, že ďalší filmový príbeh 
už nikdy neuvidí. Ale opak je pravdou a je tu ďalšie pokračovanie 
tejto úžasnej komédie. Zostarli, ale aj tak sa radšej pre istotu 
pripravte na všetko!

Ut., st.: 18.00, vstupné 2,30 €, MN do 15 r.
23. – 24. 8. Modrý Tiger, ČR
V najnovšej českej rodinnej komédii sa ocitneme v starej 

zabudnutej botanickej záhrade, v ktorej nás budú zabávať 9 – ročné 
deti Matyáš a Johanka. Skamarátia sa s modrým tigrom a odvtedy sa 
začnú diať v botanickej záhrade veľké zázraky.

Št.: 18.00, pi.: 17.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.
25. – 26. – 27. 8. Šmolkovia, USA
Príďte si pozrieť dobrodružstvá tejto modrej rasy malých bytostí 

v dobách stredoveku, ktoré sa musia vysporiadať samé so sebou 
a tiež s ľuďmi, no predovšetkým so zlým čarodejom, ktorý je 
posadnutý tým, aby sa ich zmocnil pre svoje nekalé zámery.

So.: 18.00, ne., po.: 17.00, vstupné 2 €, MP
29. – 30. – 31. 8. Madagaskar 3, USA
Tento detský filmový trhák si po mesiaci opäť zopakujeme, pretože 

sa to naozaj oplatí. Preneste sa aj so svojimi deťmi do ríše zvierat 
a príďte si pozrieť ďalší počítačovo animovaný zázrak. Neváhajte, 
pretože je to úžasne milé, zábavné a originálne!

St., št., pi.: 17.00, vstupné 2,30 €, MP
 

http://kinotekov.webs.com/

Narodili sa
19. 6. Margaréta Ester Maliariko-
vá, (N) Bratislava – mestská časť  
Nové Mesto

28. 6. Hanka Sárková, (N) Levice

29. 6. Samuel Sečkár, (N) Nitra

30. 6. Michal Šoóš, (N) Levice

2. 7. Emma Antalová, (N) Nitra

7. 7. Marko Peterke, (N) Banská 
Štiavnica

8. 7. Dávid Kováč, (N) Levice

10. 7. Ema Vlhová, (N) Nitra

15. 7. Alexej Zelenka, (N) Nitra

Povedali si áno
29. 6. Jozef Hók, Zlaté Moravce 
a Zuzana Struková, Zlaté Moravce

7. 7. Ing. Radoslav Furka, Zlaté 
Moravce a Zuzana Horváthová, 
Hostie

Jubilanti
4. 8. Mária Lauková, Zlaté Morav-
ce, 80 r.

9. 8. Mária Mlynková, Zlaté Morav-
ce, 80 r.

12. 8. Jozefína Fidesová, Zlaté Mo-
ravce, 80 r.

15. 8. Helena Struhárová, Zlaté 
Moravce, 80 r.

17. 8. Helena Pilčíková, Zlaté Mo-
ravce, 80 r.

19. 8. Emília Krasulová, Zlaté Mo-
ravce, 80 r.

27. 8. Amália Bernátová, Zlaté Mo-
ravce, 85 r.

 
Opustili nás

19. 6. Pavol Kupka, 1951, 
Tekovská Breznica
19. 6. Miroslav Cirok, 1955, 
Zlaté Moravce

20. 6. Jozefa Bédiová, 1931, 
Rišňovce

21. 6. Alžbeta Vrábelová, 1931, 
Beladice

24. 6. Jaroslav Mihalička, 1956, 
Velčice

25. 6. František Sýkora, 1921,  
Zlaté Moravce

26. 6. Milan Šindler, 1946, 
Zlaté Moravce
27. 6. Jozef Tužinský, 1928, 

Beladice
29. 6. Apolonia Havettová, 1943, 

Veľké Vozokany
29. 6. Štefan Turčan, 1949, Hostie
29. 6. Mária Vajdová, 1929, 

Sľažany
2. 7. Jaroslav Furda, 1936, 

Beladice
4. 7. Zita Masárová, 1944, 
Zlaté Moravce
5. 7. Helena Ondrušková, 1924, 

Martin nad Žitavou
7. 7. Terézia Mušecová, 1922, 

Čaradice
7. 7. MUDr. Alexander Jakubík, 

1928, Zlaté Moravce
7. 7. Anna Gúliková, 1927, 

Tekovské Nemce
8. 7. Ján Laktiš, 1927, 
Zlaté Moravce
9. 7. Antonia Madolová, 1932, 

Tesárske Mlyňany
10. 7. Helena Hajdúová, 1948, 

Ladice
10. 7. Milan Minár, 1940, Beladice
11. 7. Anna Blašková, 1929, Hostie
14. 7. Marián Pálenik, 1946, 

Topoľčianky
16. 7. Júlia Oravceová, 1920, Nitra
16. 7. Rozália Turzová, 1938, 

Obyce
17. 7. Jozef Rumanko, 1924, 
Zlaté Moravce
18. 7. Štefan Puliš, 1933, 
Banská Bystrica
18. 7. Hedviga Svobodová, 1947, 

Žitavany

Program Kina Tekov Spoločenská kronika

11. augusta o 16.00 h, Areál športu s kultúry v 
Chyzerovce - „Lupiniarska paráda“. Občianske 
združenie Chyzerovce pozýva na 3. ročník folklórneho 
vystúpenia súborov Horného Požitavia.

18. augusta o 15.30 h, park a Kultúrny dom Prílepy 
– „Vitajte, susedia“. Spevácky súbor Kolovrátok a 
Obecný výbor Prílepy srdečne pozývajú priaznivcov 
folklóru a dobrej nálady na 1. ročník folklórnych 
slávností.

Pozvánky
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V sobotu 28. júla sa o 15.00 h oficiálne 

otvoril nový polyfunkčný dom na 

Továrenskej ulici č.3 s otváracími 

hodinami v pondelok - piatok od 9.00 h 

do 17.00 h a v sobotu od 8.00 h do 12.00 

h. Otvorenie sa spečatilo príhovorom 

a prestrihnutím červenej stuhy za 

prítomnosti hostí, medzi ktorými bol 

aj zástupca Mesta viceprimátor Ing. 

Jozef Škvarenina. Následne prebehlo 

vysvätenie domu vdp. Františkom 

Bačíkom, dekanom piešťanského 

dekanátu. Predajný sortiment je široký, 

zahŕňa elektrospotrebiče, kuchynské 

štúdio, nábytok, svietidlá a v auguste sa 

obohatí o rybárske potreby.

Priestory sú presvetlené, navodzujú 

príjemnú atmosféru a každý si určite 

vyberie podľa svojho vkusu a gusta 

práve to, čo potrebuje. Všetci ste vítaní 

a prajeme vám príjemné nakupovanie.
-mp-

Otvorenie polyfunkčného domu

V jednom nemenovanom 
týždennom periodiku 

boli zverejnené informácie 
o tom, ako si Mesto Zlaté 
Moravce v zastúpení  
primátorom Petrom 
Lednárom vyberá zo svojho 
pohľadu pravdivej alebo 
nepravdivej informovanosti 
médiá na tlačové konferencie 
a vedome tak ovplyvňuje 
verejnú mienku.

Preto je potrebné dať veci na 
poriadok a vrátiť tak aj nášmu 
portálu naspäť svoje renomé 
vysvetlením, kde nastala chyba.

Zlaté Moravce boli v 
rámci komunikácie po celé 
predchádzajúce roky doslova 
zamknuté a tieto dvere sa otvárali 
len zriedkakedy a naozaj veľmi 
ťažko. Medzi prvoradé priority 
nástupu Petra Lednára do kresla 
primátora bolo dať občanom 
po veľmi dlhom čase dostatok 
informácií ohľadne práce 
Mestského úradu a všetkých 
mestských podnikov, o ktoré celé 
roky prichádzali. Dnešný svet 
sa točí okolo medializácie, ktorá 
jednoznačne po výsledkoch 
práce do veľkej miery ovplyvňuje 
názory ľudí. Z prvej ruky sú predsa 
informácie najdôveryhodnejšie. 
Preto primátor s ťažkým srdcom 
sleduje mediálnu scénu, na ktorej 
je súdený za presný opak.

Plynie druhý rok primátorovania 
Petra Lednára a každý jeden 
novinár, ktorý mal skúsenosti 

s Mestom Zlaté Moravce za 
predchádzajúce volebné obdobie, 
môže potvrdiť, že informovanosť 
zo strany Mesta stúpla 
neporovnateľne na maximum.

Bol to práve Peter Lednár, 
ktorý ponúkol celkovo 
otvorenejší pohľad na dianie, 
ako aj do jeho samotného 
zákulisia, prostredníctvom 
novovzniknutého informačného 
blogu www.zlatemoravce.info. 
Tento internetový portál vznikol 
ako podporné informačné 
médium mestskej oficiálnej 

stránky www.zlatemoravce.eu 
a vďaka nemu dnes už celkom 
vynoveného mestského tlačového 
periodika Tekovské noviny, z 
dôvodu aktuálnejšej a rýchlejšej 
informovanosti občanov. Rovnako 
primátor zdieľa problémy a 
radosti občanov prostredníctvom 
sociálnej siete (facebook) pod 
svojím menom, kde nielen prijíma 

odkazy, ale vďaka neustálym 
diskusiám s ľuďmi rôznych profesií 
a všetkých vekových kategórií 
už vyriešil mnoho problémov. 
Zúčastňuje sa všetkých kultúrno-
spoločenských akcií, často 
vychádza za občanmi do ulíc 
mesta a rovnako ich víta aj na 
Mestskom úrade. Snaží sa počúvať, 
čo druhých trápi, aby vzápätí vedel, 
v čom a ako pomôcť.

V meste sa nachádzajú žlté 
schránky, do ktorých je možné 
prispievať aj anonymne, podstatné 
je, že sa problém presne 

pomenuje a na základe toho sa 
doposiaľ neriešiteľné veci stávajú 
riešiteľnými. Vznikol poradný 
orgán primátora – Výbor občanov, 
ktorý sa skladá z desiatich členov 
nezainteresovaných a nezávislých 
bežných ľudí zastupujúcich rôzne 
skupinky obyvateľstva.

Od samého začiatku tvrdil 
primátor jedno jediné: „Som si 

vedomý, že práve otvorenosť voči 
ľuďom a rovnako k médiám, je 
jednou z najdôležitejších priorít. 
Som toho názoru, že len spoločnou 
cestou sa dajú problémy rýchlejšie 
a ľahšie riešiť. Urobím všetko pre to, 
aby toto šedé mesto raz dúhovo 
rozkvitlo napriek negatívnym 
pohľadom na moje úsilie a túžbu 
po celkovej zmene. Nerobím to pre 
seba, ale v prospech všetkých, ktorí 
tu bývajú.“

Je absurdné a nespravodlivé 
takto otvoreného človeka súdiť 
za jednu tlačovú besedu, zvolanú 
bez prítomnosti poniektorých 
zástupcov médií, ktorí nikdy 
neboli primátorom doposiaľ 
odmietnutí a mali vždy možnosť 
bez jeho zásahu čokoľvek 
slobodne napísať a ktorým 
bez akýchkoľvek predsudkov 
na všetky otázky odpovedal. 
Poslednú tlačovú konferenciu 
zvolával za primátora prednosta 
MsÚ Ľubomír Martinka. Primátor 
Peter Lednár sa ospravedlňuje za 
chybný krok Mestského úradu 
a verejne vyhlasuje, že už nikdy 
nedopustí, aby sa podobná 
vec niekedy opakovala. Všetky 
doposiaľ vždy oslovované média 
budú aj naďalej prizývané bez 
selektovania. V primátorovom 
záujme bolo, je a aj bude, všetkých 
o všetkom informovať bez ohľadu 
na jednotlivé názory novinárov. Je 
na každom človeku, aby si utvoril 
svoj vlastný názor.

 
Ľ. Rosinská

Primátor komunikuje aj naďalej na všetky strany
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Požitavská futbalová akadémia FC ViOn Zlaté Moravce v spolupráci 
s Mestom Zlaté Moravce, Mestom Vráble, FC ViOn a Nitrianskym 
samosprávnym krajom, zorganizovali 21. júla 2012 už po tretíkrát 
futbalový turnaj na pôde Mestského štadióna v Zlatých Moravciach.

Zúčastnilo sa ho osem tímov s hráčmi ročníka '98.
Napriek silným prvoligovým súperom sa našim chlapcom podarilo v 

poslednom zápase štyrikrát skórovať, poraziť Banskobystričanov a tak 
potvrdiť čestné siedme miesto.

Po oddychovej pauze začali s tréningmi len týždeň pred turnajom a 
ďalšiu sezónu tak odštartovali aj vďaka týmto zápasom hneď z ostra a 
naplno.

Bola to určite jedinečná motivačná šanca zahrať si s hráčmi, s ktorými 
by sa v prípade postupu do prvej ligy stretávali na ihrisku častejšie. 
Veríme, že táto sezóna bude pre tím U15 len o výhrach, pretože ako 
tú minulú aj počas tohto prvoligového turnaja ukázali, že patria medzi 
najlepších. Veľkou oporou im je Juraj Švec, ktorý si zaslúžene odniesol 
cenu najlepšieho brankára turnaja.

Konečné umiestnenie jednotlivých družstiev:
1. miesto – Výber hráčov Západoslovenského futbalového zväzu
2. miesto – Podbrezová
3. miesto – Dukla Banská Bystrica
4. miesto – Dubnica
5. miesto – Slovácko
6. miesto – SK Kroměříž
7. miesto – FC ViOn
8. miesto – JUPIE Banská Bystrica
Hráčsky káder (U15 – starší žiaci) pod vedením trénera Miroslava 

Broniša:
Juraj Švec, Adam Rosinský, Adam Jamrich, Matúš Hitka, 

Marcel Vlčko, Samuel Šulík, Dávid Ďurovský, Peter Galamboš, 
Patrik Borčin, Adam Rumanko, Andrej Gregora, Peter Martinec, 
Marián Švarba, Martin Pauko, Lukáš Tonka, Lukáš Borčin, Lukáš 
Novota, Juraj Hejtmánek.

Ľ. Rosinská

ViOn Cup – III. Ročník futbalového turnaja


