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Hrozivý stav Zlatých Moraviec!
Utopia sa Zlaté Moravce v

dlhoch? Ako z tohto stavu
vykorčuľuje nové vedenie?

Tretieho marca 2011 na 2.
zasadnutí Mestského zastupiteľ-
stva v Zlatých Moravciach sme sa
dozvedeli desivé informácie o
skutočnom stave hospodárenia
bývalého vedenia nášho mesta.
Ako si s tým poradí súčasné
vedenie? Dá sa vôbec s takýmto
stavom plodne hospodáriť a pri-
niesť obyvateľom mesta len
efektívne riešenia? Ak áno,
otázkou zostáva, za akú dlhú dobu
sa dá stav ako-tak znormalizovať,
prežiť „bez ujmy“ a ešte priniesť
citeľne pozitívne zmeny, aby si
každý volič mohol o štyri roky
spokojne povedať, že sa v posled-
ných voľbách rozhodol najspráv-
nejšie, keď dôveroval Ing. Petrovi
Lednárovi, CSc.

Peter Lednár rovnako ako iní
ľudia v tomto meste len sčasti
tušil, do čoho ide. No mal a stále
má svoje predstavy a ciele, ktoré
ho aj napriek ťažkým prekážkam
ženú a budú hnať vpred. Nám
ostatným zostáva jediné. Počkať
si, dôverovať a dúfať, že všetkým
obyvateľom, ktorí v tomto meste
žijú, bude lepšie.

Toto sú fakty:

Hospodársky výsledok za rok
2010 je mínus 2 051 045 € po
zdanení. Pohľadávky mesta sú
745 513 €. Sú to podĺžnosti
občanov, živnostníkov i právnic-
kých osôb. Veľká časť z pohľadá-
vok je už premlčaná.

Pre niekoho len čísla. Pre iných
alarmujúca situácia a zároveň
veľmi ťažká práca, aby sa splnili
predsavzatia a predstavy pána
primátora o prekvitajúcom meste
a spokojnosti jeho občanov.

Ľ. Rosinská

Mesto Zlaté Moravce uskutoč-
ňuje nábor sčítacích komisárov
pre zabezpečenie sčítania obyva-
teľov, domov a bytov v roku 2011
v súlade so zákonom č. 263/2008
Z. z. Sčítacím komisárom môže byť
štátny občan SR starší ako 18
rokov, bezúhonný a spôsobilý na
právne úkony. Sčítanie sa

uskutoční od 13. 5. do 6. 6. 2011.

Prihlásiť sa je možné osobne do
11. apríla na Mestskom úrade,
Ulica 1. mája 2, prízemie č. dv. 23,
evidencia obyvateľstva. Pondelok,
utorok a štvrtok 7.30 - 15.00,
streda 7.30 - 16.00, piatok 7.30 -
14.00.

Nábor komisárov

A k t u a l i t y
� Nové TN pre vás
� Mesto má hlavného kontrolóra
� Radikálne čistenie mesta
� Primátor vždy v stredu od 14.

do 16.hodiny máva stretnutie s
občanmi vo svojej kancelárii a
od 22. februára môžu obyvate-
lia vhodiť svoje pripomienky –
čo v meste chýba, čo by zmenili,
ale aj čo sa im páči a s čím nie sú
spokojní do nových schránok
natretých nažlto. Takéto
schránky sú tri, prvá je umies-
tená pri bezbariérovom vstupe
do MsÚ (vstup do redakcie TN),
druhá na čelnej strane kultúr-
neho domu v Chyzerovciach a
tretia je umiestnená na priečelí
KD Prílepy.

� Oddelenie pre ľudské zdroje
MsÚ aj tento rok usporiada
poznávacie a kúpeľné jednod-
ňové zájazdy pre dôchodcov
mesta. Prihlásiť sa môžu na
oddelení pre ľudské zdroje číslo
dverí 16, alebo na t. č. 692 3909.

� Nový typ operácie na chirurgic-
kom oddelení

� Technické služby rozmiestňujú
kontajnery

V nedeľu 27.
m a r c a
p r e c h á d -
zame na
letný čas.
O druhej
h o d i n e
rannej si
p o s u n i e m e
ručičky na hodinách o jednu
hodinu dopredu, teda na 3.
hodinu. Na území SR je platný
takzvaný stredoeurópsky čas
(SEČ). Zmena z letného na stredo-
európsky čas nás tento rok čaká
30. októbra.

Jar je teda opäť tu. Tak poďme a
privítajme ju. Rozhýbme svoje
kosti, vytiahnime bicykle, kolies-
kové korčule, zájdime do prírody,
či do svojej záhradky a život sa
nám bude zdať krajší. Jar je
dobrou čarodejnicou. Tešme sa
spoločne z jej kúzla. Z mála urobí
mnoho, dokáže to šibnutím čarov-
ného prútika.

-AK-

Keď k nám jar zavíta

Zadĺženosť mesta je 3 069 960,01 €
rok výška úveru splatnosť do roku výška mesačnej splátky
2004 346 504,31 € 2014 2 838,08 €
2006 732 856,70 € 2018 4 972,50 €
2006 659 999 € 2014 6 864,50 €
2010 1 330 000 € 2030 6 045,00 €

Úvery mesta, ktoré sa musia mesačne splácať, sú vo výške 20 720,08 €

Letný čas
� Zľava Ing. Peter Pecho, Vladimír Klučiar, Ing. Peter Lednár,

CSc., JUDr. Pavol Kollár
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Mesto má kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo na

svojom treťom zasadnutí 15.
marca volilo hlavného kontrolóra
mesta Zlaté Moravce. Hlavným
kontrolórom sa stal po dramatic-
kom hlasovaní a žrebovaní
doterajší zástupca riaditeľa
mestského podniku Správa
športových zariadení Ing. Michal
Borkovič. Na tento post ho určil
žreb. V prvom kole ani jeden z
kandidátov nezískal nadpolovičnú
väčšinu hlasov všetkých poslan-
cov. V druhom kole traja kandidáti
s najvyšším počtom hlasov – Ing.
Michal Borkovič, Ing. Jozef Škvare-
nina (poslanec MsZ) a Ing. Ivan
Debnár (kontrolór NSK) získali
rovnako po 6 hlasov, a tak o kandi-
dátovi musel rozhodnúť žreb.

Na post hlavného kontrolóra
pracovná skupina vybrala
všetkých pätnásť uchádzačov, no
jeden z nich sa vzdal ešte pred
začatím zastupiteľstva. Poslanci si
vypočuli prezentácie štrnástich
kandidátov, medzi ktorými boli tri
ženy. Voliť mohli zo štrnástich
kandidátov. Voľby riadila volebná
komisia, ktorú poslanci zvolili v
úvode rokovania zastupiteľstva,
ktorá v závere osvedčila legitím-
nosť voľby kontrolóra. Hlavnému
kontrolórovi vzniká po zvolení
nárok na uzavretie pracovnej
zmluvy s mestom.

Hlavného kontrolóra volilo
mestské zastupiteľstvo na 6 rokov
a to na plný pracovný úväzok. Jeho
funkčné obdobie začína 1. apríla
2011 a končí 31. marca 2017.

V závere sa novozvolený hlavný
kontrolór poďakoval mestskému
zastupiteľstvu a uistil ho, že svoju

prácu bude vykonávať tak, aby to
bolo v prospech Moraviec. Jeho
práca bude ťažká, predsa len
mesto 6 rokov nemalo kontrolóra
vďaka politickej situácii aká tu
vládla, a ten nový nebude mať na
koho prácu nadviazať.

Ing. Michal Borkovič (60 r.) je
ženatý, má tri deti. V roku 1975
ukončil štúdium na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave, fakulta
ekonomiky a riadenia výrobných
odvetví. Po skončení štúdia, do
roku 1991 pracoval v n.p. Calex
postupne vo funkciách finančný
plánovač, asistent podnikového
riaditeľa, vedúci odboru organizá-
cie a techniky riadenia, ekono-
mický námestník a zástupca
podnikového riaditeľa, hlavný

kontrolór. V rokoch 1991 až 2002
bol predsedom TJ Calex. Poverený
vedením m.p. Správa športových
zariadení bol od roku 2003 do
2006, v súčasnosti pracuje v SŠZ
vo funkcii odborného referenta a
zástupcu riaditeľa. Dve volebné
obdobia 1995 – 2002 bol poslan-
com MsZ vo funkcii člena, neskôr
predsedu finančnej komisie. Od
roku 2003 je členom finančnej
komisie z radov odborníkov. Je
členom výboru a ekonómom
Urbárskeho spoločenstva. Ako
poslanec a člen finančnej komisie
úzko spolupracoval s Mestským
úradom pri príprave a kontrole
rozpočtu mesta a mestských
podnikov.

Živý internetový prenos mohli
sledovať občania aj z 3. zasadnu-
tia MsZ, od 3. marca (30 dní) je v
testovacej verzii.

A. Mondočková

Počas predvolebných mítingov
v rámci rozhovorov s občanmi, po
stovkách mailov a dopisov, sa
primátor dozvedel okrem iných
požiadaviek aj stupňujúce sa
nároky na Tekovské noviny. Preto
majú noviny dnes novú dúhovú
tvár.

Na stránke mesta nájdete

kompletné vydanie novín v PDF.
Sú v novej grafickej úprave,
plnofarebné a rozšírené na
dvanástich stranách. Spoločne si
zaželajme, aby sa na stránkach
našich novín odzrkadľovalo
všetko, čím žije mesto.

-r-

Ak chcete poukázať na neprávosť,
alebo niekomu vyjadriť vďačnosť a
nemáte doma internet a upredno-
stňujete klasickú písomnú formu
komunikácie, tak vedenie mesta
Zlaté Moravce vám takúto možnosť
ponúka. Dňom 22. 2. 2011 boli
nainštalované pre takéto účely
schránky. Jednu z nich nájdete v
Chyzerovciach, druhú na budove
Mestského úradu Zlatých Moraviec
hneď pri vstupe do redakcie Tekov-
ských novín, a tretia schránka visí
na kultúrnom dome v Prílepoch.

Prepojenie TN a
zlatemoravce.info
Redakcia Tekovských novín a

internetového blogu stavia na
zohratej spolupráci medzi sebou,
pohotovými reakciami, vychádza-
ním si v ústrety posúvaním infor-

mácií a vzájomnou pomocou
takmer vo všetkom. Informova-
nosť občanov je väčšia a vďaka
www.zlatemoravce.info aj rýchlej-
šia.

PPoonnúúkkaamm  sskkúússeennoossttii
Pred pár dňami som bol zvolený

do funkcie hlavného kontrolóra
mesta Zlaté Moravce. Trochu ma
mrzí spôsob konečného rozhod-
nutia - žreb. Bolo to však v zmysle
zákona, aj keď nedokonalého.
Dnes je už potrebné zabudnúť na
voľbu. Senzácia vraj trvá tri dni,
ale potom nastane len tvrdá
realita všedného života.

Na túto funkciu som nekandido-
val zo zištných alebo existenčných
dôvodov, ale preto, že som sa na
ňu cítil odborne pripravený, vedel
som do čoho idem a vo svojich
názoroch som nezávislý. Chcel by
som aspoň touto formou poďako-
vať všetkým, ktorí chápali moje
snaženie a aj tým, ktorí nakoniec
zdvihli ruku na mestskom zastu-
piteľstve, dali mi dôveru a tak
trochu aj ohodnotili moju prácu
pre Zlaté Moravce ako dlhoroč-

ného poslanca a občana.
V zmysle ustanovení zákona o

Obecnom zriadení má HK dozerať
na zákonnosť, efektívnosť a
hospodárnosť pri nakladaní s
financiami a  majetkom mesta.
Kontrola a kontrolór však nemajú
byť len akýmsi strašiakom, ale aj
zdrojom poučenia sa z chýb. To
ale platí len vtedy, keď sa omylu
dopustíme nevedomky a bez
bočných zámerov.

Pred novým vedením mesta
Zlaté Moravce, celého manaž-
mentu MÚ a mestských podnikov
stoja veľké výzvy.Už od začiatku
musia riešiť ťažké a zložité úlohy,
dôležité pre chod mesta. Ja nastu-
pujem do tohto rozbiehajúceho sa
vlaku a chcem sa aktívne podieľať
na tejto práci v súlade so zákonom,
skúsenosťami a svedomím.

Ing. Michal Borkovič

NN OO VV II NN YY VV NN OO VV OO MM ŠŠ AATT EE

I n f o s c h r á n k aI n f o s c h r á n k a

� Ing. Michal Borkovič
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Na slovíčko pán primátor

Pán primátor, sledujeme
koľko energie a času vkladáte
do medializácie

Máte pravdu. Myslím, že ak
chcete v dnešnej dobe existovať,
ale hlavne docieliť spoluprácu so
všetkými občanmi nášho mesta,
toto je prvá vec, ktorá nesmie byť
zanedbávaná a prostredníctvom

nej sa dá veľmi veľa toho zmeniť.
Stále opakujem, základom
všetkého je dobrá informovanosť
a následne na to komunikácia,
ochota a ústretovosť. Samozrejme
obojstranná, nielen moja, ale aj
vás ostatných. Problémy sú na to,
aby sa riešili. A cestou medializá-
cie o to rýchlejšie.

Nové  m é dium
www.zlatemoravce.info, blog,

ktorý informuje o celkovom dianí v
meste Zlaté Moravce spadá pod
sekretariát primátora Ing. Petra
Lednára, CSc. Vznikol ako pomocné
médium oficiálnej stránky mesta
Zlaté Moravce a Tekovských novín.
Tento web vám bude pravidelne
prinášať informácie zo
samosprávy a tak isto aktuálne
informácie všetkých mestských

príspevkových organizácii.
Mimoriadne aktuálne a viac

zaujímavé informácie budú
uverejňované hneď v úvode
uvedenej stránky. Iné, bežné
informácie nájdete v sekciách
jednotlivých podnikov. Samoz-
rejme nezabúdame ani na oblasť
kultúry, športu a celého spoločen-
ského života.

-lr-

Ve¾mi zlý stav vozidiel Technických služieb
Stále sa poukazuje na

čistotu nášho mesta. V
posledných týždňoch a
dňoch máme pocit, že
zamestnancov Technických
služieb vidíme všade.
Napriek tomu, že sú k
dispozícií zastaralé stroje a
autá, svoju prácu sa snažia
vykonávať najzodpovednej-
šie ako sa dá. Občanov však

treba informovať aj o tejto
skutočnosti. Zákonite je
celková kvalita práce vyššia,
ak je používaná pomocná
technika vo funkčnom a
vynikajúcom stave. To sa
ale nedá povedať napr. o
38-ročnom zametacom
voze IFA, o 35-ročnej Avii a
o ôsmich ďalších 21 až 28-
ročných technických vozid-

lách. Hoci sú funkčné, no
morálne i fyzicky už opotre-
bované. Viac sa opravujú
ako slúžia. Ich funkčnosť si
vyžaduje každodenné
opravy a takmer raz v
priebehu dvoch týždňov i
väčší zásah opráv, ktoré sa
vybavujú externe. Ani snaha
zamestnancov vykonať
práce čo najlepšie niekedy

nestačí, ak sa zmarí technic-
kými problémami.

Tieto informácie nie sú
ospravedlnením, ani
výhovorkami, prečo sa
nejaké práce nedajú
vykonať. Je to len konštato-
vanie niečoho, čo žiaľ
existuje.

-lr-

� Zastaralý vozový park
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Nová prílepská križovatka Prepchaté parkovisko

Prílepská križovatka na úseku
cesty I/65 bola odovzdaná do
čiastočného užívania 23. 11. 2010.
Jej prestavba bola súčasťou
komplexného riešenia cesty v
úseku Zlaté Moravce. Investorom
stavby „Cesta I/65 Nitra – Hronský
Beňadik, bezpečnostné opatrenia,
úsek Zlaté Moravce“ je Slovenská
správa ciest Bratislava a zhotovite-
ľom ViOn, a.s. Financovaná je z
investičných prostriedkov SCC t.j. z

rozpočtu SR. Stavba je uzmluvnená
ako celok. Križovatka Prílepy stála
747 232,64 €, začala úprava križo-
vatky Chyzerovce s predpoklada-
nými nákladmi 316 375,94 €.
Celkový súčet nákladov na celú
stavbu je 1 174 882,21 €. Termín
začatia – apríl 2010, termín
ukončenia celej stavby (križovatka
pri Fáro, frézovanie cesty na Č.
Doline, zastávky SAD Olichov) je
august 2011.                                     -r-

Mesto pripravuje všeobecne
záväzne nariadenie (VZN) o
parkovaní vozidiel na pozemných
komunikáciách, verejných
plochách a priestranstvách.

Toto VZN upravuje podmienky
státia vozidiel na komunikáciách v
správe Mesta Zlaté Moravce a
miestnu daň za užívanie verejného
priestranstva a za trvalé parkova-
nie vozidiel na verejnom priestran-
stve.

V pripravovanom VZN sa
uvažuje o spoplatnení parkovania
na verejných priestranstvách a
vyhradení priestoru pre osoby s
obmedzenou schopnosťou
pohybu. Po ukončení pripomien-
kového konania, bude návrh
predložený do príslušných
komisií a následne do mestskej
rady a mestského zastupiteľstva
na schválenie.

Ing. M. Kapolka, MsÚ

NOVÝ TYP OPERÁCIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Výmena bedrového kĺbu za
umelý je náročný operačný výkon.
Trvá od jednej do dvoch hodín, a
týka sa to len pacientov v poúrazo-
vých stavov. Takýto zákrok robili v
nemocnici  v Zlatých Moravciach po
prvýkrát, vo veľkých fakultných
nemocniciach ako Nitra, Bratislava,
B. Bystrica sú  tieto operácie bežné.

„Jedná sa o zložitý operačný
výkon, ktorý však pomôže pacien-
tom v poúrazových stavoch v
oblasti horného konca stehennej
kosti. Pri určitých typoch zlome-
niny treba vymeniť kĺb a my sme
zaradili do spektra operácií, vlastne
výmenu tohto bedrového kĺbu. Je to
v podstate už posledný typ operá-
cie, ktorý nám ešte chýbal do
spektra výkonu traumatologických
operácií. Okrem operácie chrbtice

a hlavy by sa tu riešili všetky  typy
operácií na dlhých kostiach. Pre
pacienta to znamená toľko, poško-
dená hlavica sa vymenila za umelý
kĺb. Náhrady môžu byť  z rôzneho
materiálu,“ hovorí primár chirur-

gického oddelenia MUDr. Jozef
Hanzel a pokračuje. „Podstatné je
však aj obdobie pred zákrokom,
aby bol pacient pripravený na
operáciu po psychickej, fyzickej a
medicínskej stránke. Dôležitá je aj
supersterilná operačná sála.“ Po
operácii je podľa primára MUDr.
Hanzela dôležitá ďalšia pooperačná
a rehabilitačná starostlivosť.
Pacienta však hneď na druhý deň
stavajú na nohy. „Možno s barlami
prejde dva – tri kroky a ľahne si. Na
druhý deň už robí normálne kroky
s pomocou rehabilitačného pracov-
níka.“

Neboli prítomné žiadne kompli-
kácie a už na tretí deň pacientku v

nemocnici postavili na nohy za
pomoci bariel. Operácia jej
pomohla zlepšiť život. Zákrok trval
80 minút, pooperačný priebeh bol
štandardný. Operáciu vykonal
traumatológ MUDr. Andrej
Krausko, prizvaný bol aj garant -
odborník z traumatológie z Fakult-
nej nemocnice v B. Bystrici  primár
MUDr. Gajdoš, zákrok odobril.

Na chirurgickom oddelení je
ošetrených ročne okolo 1500
hospitalizovaných pacientov,
vykoná sa vyše 800 operácií, s
počtom operačných traumatologic-
kých zákrokov do 350.

„Rozvíjame aj laparoskopické
operácie okrem operácie žlčníka,
robíme aj laparoskopické operácie
slepého čreva a hernie. Žlčníky sa
operujú prakticky v 95% iba
laparoskopicky. Tieto operácie sa
vykonávajú aj v rámci jednodňovej
chirurgie na oddelení. Je možnosť
ubytovania aj v dvoch nadštan-
dardných izbách s TV a samostat-
ným sociálnym zariadením,“
informuje aj o novinkách primár
oddelenia. Oddelenie so 6 lekármi
a 15-členným zdravotníckym
tímom poskytuje starostlivosť na
36 lôžkach, z toho 4 sú pooperačné.

A. Mondočková

Tímu chirurgického oddelenia Mestskej nemocnice prof.
MUDr. R. Korca v Zlatých Moravciach sa podaril nový typ
operácie. Pacientke zo Zlatých Moraviec vo veku 75 rokov
vykonali v pondelok 7. marca výmenu bedrového kĺbu. Jednalo
sa o poúrazovú operáciu zlomeniny krčka stehennej kosti,
konkrétne o aplikáciu umelej hlavice bedrového kĺbu, v
spolupráci s českou firmou MEDIN z Nového Města na Morave.
Jej stav je uspokojivý, na tretí deň po operácii bola čiastočne
mobilná. To je aj výhodou tohto zákroku, že pacient sa
rýchlejšie zotavuje ako pri bežných operáciách rovnakého
druhu a zákrok  je plne hradený zdravotnou poisťovňou.

ooppeerraaččnnýý  ttíímm
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P r o j e k t  „ Č i s t é  m e s t o “
Množstvo ľudí v tomto meste

trápi neporiadok na verejných
priestranstvách, uliciach a v okolí
príbytkov.

Problém však nespočíva len v
tom, že sa celá zodpovednosť za
tento stav „hodí“ na kompetent-
ných zamestnancov mesta.

Ruku na srdce ten, kto by sa
chcel v našom meste starať o
poriadok. Koľkí z nás chodia
každý deň do práce, na bežný
nákup, alebo na prechádzku. Ak
cestou tam budeme svedkom
práve vykonávaných čistiacich
prác, tak cestou späť budeme
mať pocit pri pohľade na pribud-
nuté odpadky, že sa vlastne nič
neupratalo. Poniektorí z nás si
takéto veci ani neuvedomujú,
poriadok si nevážia a veľakrát
vedome aj podvedome k nepori-

adku priha-dzujú.
V prvom rade by si mal každý

obyvateľ Zlatých Moraviec
uvedomiť, kam odhodí ohorok z
cigarety, kam zahodí kúsok
papiera, ktorého sa v istej chvíli
chce zbaviť a ktorý sa nedá
schovať do tašky či do vrecka
nohavíc. Niekomu je úplne priro-
dzené hodiť smeti do koša,
niekto to vôbec nerieši a hádže
ich automaticky pod nohy na
zem tam, kde sa práve nachádza.
I keď vie, že je to nesprávne.

Ako to zmeniť? Aj deti
nevychováme dobre, ak im
budeme stále niečo prikazovať,
zakazovať a donekonečna
vysvetľovať, pokiaľ im v tom
nepôjdeme sami príkladom.
Takže ak vieme, čo platí pri
výchove detí, čo bude platiť na

prevýchovu dospelých, ktorým
bolo doteraz „normálne“ žiť v
neporiadku? Vysvetľovať?
Možno. Pokutovať? Možno.
Ukázať im ako žiť krajšie a lepšie,
v čistote a poriadku? Tak o toto
sa pokúsime.

Dňa 26. 3. vyhlasujeme akciu
s názvom „Spoločne za krajším
bývaním“ (v prípade nepriazni-
vého počasia sa posúva o
týždeň).

Pre všetkých zúčastnených,
ktorým záleží na zveľaďovaní
svojho príbytku a jeho okolia, sa
varí kotlíkový guláš. Akcie sa
osobne zúčastní aj primátor Ing.
Peter Lednár, CSc. a iní členovia
vedenia mesta. Miesto výkonu
týchto prác bude Ul. 1. mája, a
otvorenie celej akcie na ihrisku o
9 hod., kde bude umiestnených

17 veľkých kontajnerov poskyt-
nutých Technickými službami
mesta. O pracovné náradie,
vrecia na odpadky a ochranné
prostriedky sa postará Službyt.
Guláš má na starosti primátor.

Touto akciou však starostli-
vosť o čisté mesto ani zďaleka
nekončí. Okrem toho, že sa mesto
zaručuje za väčšiu aktivitu spôso-
bilých pracovníkov, ktorí sa o
poriadok starajú, budú sa konať
rôzne školenia o dodržiavaní
hygieny, prevencií voči infekč-
ným ochoreniam prostredníc-
tvom dodržiavania čistoty a
poriadku, hlavne pre neprispô-
sobivých občanov. V meste sa
zavedú aj kontroly hliadok
čistoty a už teraz sú nachystané
rôzne akcie podobného rázu,
napr. čistenie okolia Žitavy a iné.

-lr-

Poriadok a čistota
nášho mesta

Všetkým, ktorí najviac poukazo-
vali na „večný“ neporiadok v
našom meste, iste odľahne pri
pohľade na pracujúcich kompe-
tentných zamestnancov. V
priebehu posledných dní máme
pocit, že sú všade. Nový riaditeľ
Technických služieb Ing. Jozef
Latika pristupuje k svojej práci
veľmi zodpovedne a maximálne
vedeniu nášho mesta vychádza v
ústrety. Bol to primátor Ing. Peter
Lednár, CSc., ktorý dňa 3. 3. 2011

na zasadnutí mestského zastupi-
teľstva povedal, že v prípade
priaznivého počasia bude vo
veľmi krátkom čase celé mesto
vyčistené. A takýmto tempom to
vyzerá sľubne. My ostatní rovnako
priložme ruku k dielu a skôr, než
sa zbavíme použitej vreckovky,
papiera z cukríka, či škatuľky z
cigariet, poobzerajme sa okolo
seba. Iste sa vo vašej blízkosti
nachádza odpadkový kôš.

-lr-

Spôsob ukladania odpadu
pri jarnom upratovaní

Jarné upratovanie začalo 21.
marca a postupne sa vykoná podľa
harmonogramu na všetkých stano-
vištiach jarného upratovania v
meste. Žiadame občanov o udržo-
vanie poriadku na týchto stanoviš-
tiach (rozpis v TN č. 5 a na stránke
mesta). Pristavený veľkoobjemový
kontajner slúži na uloženie objem-
ných odpadov a ukladanie
odpadov je prípustné iba v čase,
keď je pristavený a nie je už
naplnený. Vysýpanie objemného
odpadu a drobného odpadu zo
záhrad ako je zmiešaná zemina s
vyhrabanou trávou a kamenivom
na plochu vedľa kontajnera je
neprípustné . Konáre z jarného
rezu stromov sa ukladajú na
plochu vedľa kontajnera, nesmú
byť zmiešané s objemným
odpadom. Ukladajú sa na jednu
kopu tak, aby bol umožnený
príjazd zvozových vozidiel a zacho-
val sa poriadok na stanovišti.

Poriadok na stanovištiach bude
kontrolovaný mestskou políciou.
Sypanie odpadu na plochu mimo
kontajnera a ukladanie netriede-
ného odpadu zo záhrad na plochu,
kde sa ukladajú konáre z jarného
rezu stromov ako i neporiadok
okolo kontajnerov bude sankcio-
nované za znečistenie verejného
priestranstva.

V zmysle ustanovenia čl. VI ods.
3 písm. c) VZN Mesta Zlaté
Moravce č. 7/2005 o nakladaní s

komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi je
pôvodca odpadu povinný ukladať
zmesový komunálny odpad do
zberných nádob tak, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu
okolia stanovíšť kontajnerov a v
zmysle čl. XII ods. 6 cit. VZN sa
zakazuje ukladať objemný odpad
vedľa nádob na pravidelný zber
komunálnych odpadov, resp. iné
miesta na verejnom priestranstve.
(napr. aj odpad ukladaný na
verejné priestranstvá pred rodinné
domy).

V zmysle ustanovení cit. VZN a
zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch sa
priestupku dopustí ten, kto:
a)zneškodní odpad, alebo zhodnotí

odpad v rozpore s § 18 ods. 3
písm. zákona o odpadoch a s
týmto VZN

b)uloží odpad na iné miesto, než na
miesto určené mestom v tomto
VZN a v rozpore s § 18 ods. 3
písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c)
zákona o odpadoch
Za toto konanie mu môže byť

uložená bloková pokuta do výšky
33 € a v priestupkovom konaní
pokuta do výšky 165,96 € a
zároveň, keď pôvodca odpadu
nezabezpečí čistotu  na stanoviš-
tiach zberných nádob, urobia to
Technické služby mesta na náklady
pôvodcu odpadu.

Technické služby a Mestská
polícia
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Úcta a vïaka ženám

Pri príležitosti sviatku MDŽ, ktorý si pripomíname 8. marca
pripravilo Mesto, SMER - SD a MsKS krásne podujatie, ktorým
vzdali hold všetkým ženám. Je to sviatok, ktorý má svoju
tradíciu. Utorňajší program plný hudby a pesničiek či
úsmevného slova bol považovaný za jednu veľkú kyticu kvetov,
ktorú pri tomto krásnom sviatku ženy dostali.

„Myslím si, že ženy stále potre-
bujú viac úcty, spoločenského
uznania a menej arogancie. Želal by
som si, aby vás pohoda, porozume-
nie a láska sprevádzali na každom
kroku,“ v preplnenej sále MsKS
primátor Ing. Peter Lednár, CSc.,
pozdravil všetky ženy. Do Zlatých
Moraviec pricestoval pri príleži-
tosti sviatku žien, aby ich pozdra-
vil a previedol históriou, aj keď
tento sviatok pozná veľa ľudí, len
málokto vie, kedy a ako sa začal
oslavovať, aj okresný šéf SMERU –
SD Mgr. Marián Kéry. Pozvanie

prijali prednosta mestského úradu,
viceprimátor, mestskí poslanci a
riaditelia mestských podnikov.
Muži sa pripájali s poďakovaním
všetkým ženám za lásku, nehu,
prívetivosť, úsmevy a za všetko,
vďaka čomu z nás sú jedinečné
bytosti.

Výkony tanečných skupín a
krásne pestrofarebné kostýmy
škôlkarov a školákov materských a
základných škôl dotvárali veselé
tance plné hravosti a detského
šťastia.

A. Mondočková

Zmeny na postoch
vedúcich oddelení

� Ing. Eva Struhárová � Ing. Adriana Chrenová

� PaedDr. Klaudia Ivanovičová � Ing. Mária Mesková
Za dva a pol mesiaca pôsobenia

nového primátora boli vykonané
viaceré zmeny v oblasti personál-
nej, ktorá je základom úspechu či
napredovaniu každej spoločnosti.
Nastali zmeny na postoch
vedúcich oddelení. Mesto prijalo
aj nového riaditeľa Technických
služieb mesta a riaditeľku
mestského podniku Službyt.
Poverení riadením mestských
podnikov na šesť mesiacov sú Ing.
Jozef Latika a Ing. Mária Sýkorová.

Ďalším novým zamestnancom je
Ing. Eva Struhárová, vedúca
ekonomického oddelenia MsÚ. Na
správnom a organizačnom
oddelení je vedúcou Ing. Adriana
Chrenová, JUDr. Mária Vozárová
sa vrátila do funkcie právnik
úradu, prijatý bol aj ďalší infor-
matik PaedDr. Ľuboš Michalík. Na
poste vedúcej oddelenia pre
ľudské zdroje je PaedDr. Klaudia
Ivanovičová, post vedúceho
oddelenia bytového, podnikateľ-

skej činnosti, správy mestského
majetku a regionálnej politiky
obsadila Ing. Mária Mesková.

Vedúci oddelení zabezpečujú a
zodpovedajú za plnenie úloh,
ktoré pre oddelenie vyplývajú z
obsahovej náplne činnosti jednot-
livých oddelení a vytvárajú pre ich
plnenie zodpovedajúce a prime-
rané podmienky. Sú zodpovední
za správne a včasné vypracovanie
a realizáciu uznesení mestského
zastupiteľstva a mestskej rady,
ako i za dodržiavanie zákonov a
ostatných právnych predpisov
týkajúcich sa samosprávy.

Každý úspech je tímová práca,
ktorá samozrejme závisí od
vedúceho tímu. Takýmto tímom je
aj mestský úrad, kde vedúcim
tímu so zodpovednosťou voči
občanom mesta a mestskému
zastupiteľstvu je primátor Ing.
Peter Lednár, CSc.

Ing. P. Pecho
prednosta MsÚ
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Colný úrad informuje
Colný úrad Nitra v roku 2010

odviedol do štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky a rozpočtu EÚ
326 217 676 €, čo oproti predchád-
zajúcemu roku znamená nárast
odvedených finančných prostried-
kov o viac ako 80,5 mil. €. Najväčší
nárast bol zaznamenaný pri dovoze
tovaru z nečlenských krajín EÚ (clo,
DPH), kde bolo odvedených viac ako
201,4 mil. €, čo predstavuje zvýšenie
oproti predchádzajúcemu roku o
viac ako 52,5 mil. €. V rámci správy
spotrebných daní bolo odvedených
oproti roku 2009 o takmer 28 mil. €
viac finančných prostriedkov. Za
porušenie colných a daňových
predpisov udelil colný úrad pokuty
vo výške viac ako 984 tisíc €.

V roku 2010 bolo na Colnom
úrade Nitra pri dovoze tovaru z
nečlenských štátov EÚ prejednaných
viac ako 15 tisíc zásielok, pri ktorých
bolo podaných 17 110 colných
vyhlásení so 77 221 tovarovými
položkami. Pri vývoze tovaru z
územia Spoločenstva bolo podaných
a prejednaných takmer 16 tisíc
colných vyhlásení s viac ako 100
tisícami tovarových položiek a do
režimu tranzit bolo prepustených 2
807 zásielok. V súvislosti s colným
dohľadom a daňovým dozorom bol
zaistený alebo zabezpečený tovar v
celkovej hodnote takmer 61 tisíc €, z
toho bolo 2786 l alkoholu a liehu, 2

943 379 cigariet, 100 l minerálneho
oleja, ale napr. aj 15 t piesku. Pri
výkone následných kontrol po
prepustení tovaru do navrhovaného
colného režimu bol dovymeraný
colný dlh vo výške viac ako 240 tisíc
€. V rámci správy spotrebných daní
bolo vykonaných 1209 daňových
kontrol a viac ako 2449 miestnych
zisťovaní. Colníci v rámci svojej
činnosti skontrolovali na cestách
viac ako 12 tisíc motorových
dopravných prostriedkov, v rámci
kontrol zameraných na ochranu
práv duševného vlastníctva v 105
prípadoch zaistili tovar, pri ktorom
bolo podozrenie, že porušuje práva
duševného vlastníctva a to najmä
textilné výrobky, obuv, hračky,
kozmetiku, autodiely a školské
potreby, 317 kontrol v rámci
ochrany spotrebiteľa pri posudzo-
vaní nebezpečnosti výrobkov
uvádzaných na trh Spoločenstva a
21 spoločných kontrolných akcií so
zameraním na kontrolu cezhraničnej
prepravy odpadov. V roku 2010 bol
na Colnom úrade Nitra pod colným
dohľadom zničený tovar v celkovej
hodnote viac ako 12 tis. €, napr.
obuv, kabelky, rôzny priemyselný
tovar, ale aj technologické zariadenie
na výrobu liehu či falzifikáty table-
tiek zn. VIAGRA.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher,
hovorca CÚ Nitra

Chcú zaujať mladých
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických

bojovníkov (ZO SZPB) v Zlatých Moravciach má 69 členov,
prevažne vo veku 80 a viac rokov. Združuje odbojárov a
občanov s  ideami za slobodu, demokraciu a sociálnu
spravodlivosť. Zastúpenie tu majú Žitavany, Hosťovce, Lovce,
Martin nad Žitavou, Kozárovce.

Predsedom zväzu je dlhoročný
člen organizácie Ivan Malý. Okrem
predsedníctva v Zlatých Moravciach
je aj členom Oblastného výboru v
Nitre. Predsedníctvo v roku 2009
prebral od Štefana Absolóna zo

Žitavian a ten od už nebohého
Eugena Štifta. Vo výbore volenom
na dva roky pracujú Ing. Milan
Skyva, podpredseda, Marián
Tomajko, tajomník, Marián
Skalický, pokladník a Václav Plhal,
člen.

„Záleží mi na tom, aby ľudia žili v
mieri, bez strachu o svoju slobodu a
budúcnosť,“ povedal v rozhovore
predseda. Ďalej uviedol, že SZPB
chce zaujať aj mladších ľudí – deti a
vnúčatá tých, ktorí bojovali v druhej
svetovej vojne a rozvíjať spolu-

prácu so školami a so študentmi.
Hovorí o dobrej spolupráci s ostat-
nými organizáciami v meste i v
regióne a o podpore Mesta, Záhrad-
níckych služieb a ďalších sponzorov
- pánov Orovnického a Račeka, bez

ich pomoci organizácia by nepre-
žila. „Naša organizácia je chudobná,
jej rozpočet tvoria ročné členské
známky v sume 3 eurá, z toho 50%
zostáva doma a 50% odvádzame na
ústredie zväzu. Aj touto cestou
všetkým sponzorom vyjadrujem
svoje poďakovanie a verím, že
dobrá spolupráca bude aj s novým
vedením mesta.“ Členovia sa stretá-
vajú každú prvú stredu v mesiaci o
15. hodine v Klube dôchodcov.

A. Mondočková

Spieval i  dôchodcom
Tak ako po iné roky aj tento rok

4. marca navštívili členky spevác-
keho kolektívu Chyzerovčanka
dôchodcov v sociálnom zariadení
Nádej v Zlatých Moravciach.
Početne nie veľký kolektív zasta-
vil pred bránou tohto zariadenia,
aby našich dôchodcov potešil pri
príležitosti MDŽ. Bolo vidieť, akú
radosť mali z našej návštevy v
Nádeji.

Harmonikár súboru Viliam
Tonkovič začal vyludzovať
ľubozvučné tóny známych
ľudových piesní. V slovenských
krojoch, zdobených čepcoch,
vyšívaných blúzkach, ornamentmi
skrášlených sukniach vyvolávali
spomienky na časy dávnej
minulosti. Speváčky spievali
veľmi dojemne až sa im snažili
poslucháči pripojiť. Priateľ senio-
rov z Nádeje si želal počuť v
doprovode harmoniky pieseň

„Zahučali hory“, čo mu súbor
splnil. Aj ďalšie pesničky, ku
ktorým sme sa pridali boli
radostné a obšťastňujúce. Tejto
nálade prispelo poďakovanie
vyslovené slovami profesora Š.
Kršiaka, ktorý zaželal spevákom a
speváčkam veľa úspechu a radosti
z tak šľachetného zámeru akým je
potešenie pre dôchodcov. Rozlú-
čili sme sa s otázkou dôchodcov z
Nádeje „Kedy zase prídete?
Budeme sa tešiť a čakať vás!

Ja som zaželal súboru z Chyze-
roviec tiež veľa tvorivých síl pre
takéto a podobné aktivity a ďalšiu
ochotu pre potešenie ľudských
sŕdc, ktoré sa tomu tešia a čakajú
hrejivý postoj od druhého.
Ďakujem aj ako moderátor tohto
milého a dojemného podujatia a
zostávam s úctou.

Mgr. Ľ. Andor

PP ee nn ii aa zz ee   nn ii ee   ss úú   zz aa dd aa rr mm oo
Kto ich dostal darom je

rozšafnejší, ako ten čo si ich
poctivo zarobil. Nemajetná
maminka si príde požičať
peniaze a to bez peňaženky.
Zošúľané dá do vrecka na
sukni.

Školáčka si na námestí
vypýta od neznámeho uja
peniaze a pred jeho očami si za
ne kúpi cigarety. Druhá
školáčka si vypýta drobné na

žuvačku a vzápätí si pýta
peniaze pre brata domov.

Deviatak, ktorý ide začiat-
kom septembra do odbornej
školy v meste si požičia 20 €.
Nemá peňaženku, tak nesie
bankovku domov držiac ju na
bruchu oboma rukami.

Žiakovi pred obchodom dáte
drobné do hrsti a pri otváraní
dverí sa už gúľajú po zemi.

IVM

� Ivan Malý
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Pokračovanie
V porevolučnom období Slováci

neprestali nastoľovať politickú
požiadavku národnej identity
cisárovi formou Memoranda národa
slovenského zo 6. - 7. júna 1861 v
Turčianskom Sv. Martine, aby sa
uznalo územie podľa národnosti,
slovenský jazyk, aby sa slovenská
reč stala úradnou rečou, aby Sloven-
sko bolo v rámci samosprávy
samostatným útvarom. S touto
požiadavkou sa obrátil banskoby-
strický biskup Štefan Moyzes na
cisára vo Viedni. Akcia mala živý
ohlas na Slovensku, a aj preto bola
založená začiatkom augusta 1863
Matica slovenská, slovenské gymná-
ziá v Revúcej, Martine a Kláštore
pod Znievom, prebudil sa kultúrny
život básnikov – báseň Sama
Chalupku „Mor ho!“, „Smrť Jánoší-
kova“ od Jána Bottu a pod. Politicky
túto iniciatívu zastrešila Slovenská
národná strana, ktorá vznikla v roku
1871. V roku 1866 habsburská
monarchia vojensky prehrala s
militaristickým Pruskom (prvý
nemecký cisár, pruský kráľ Wilhelm
I. a kancelár Otto von Bismarck
vyhlásili Nemeckú ríšu vo Versaille

v roku 1871), bola degradovaná a
prišlo k Rakúsko – Uhorskému
vyrovnaniu v roku 1867, ktoré
považovali Slováci za zradu svojej
dôvery voči cisárovi, pretože vysta-
vil náš národ svojvôli šovinistickej
politiky Maďarov. Cisár vymenoval
uhorskú vládu na čele s Júliusom
Andrássim, dal sa korunovať za
uhorského kráľa a upravil veci tak,
že okrem spoločného panovníka
zriadil spoločné ministerstvá zahra-
ničných vecí, vojenstva, financií a
určil sa vzájomný vzťah ako
Rakúsko - Uhorsko. To znamenalo
pretvorenie Uhorska. Z mnohoná-
rodnostného Uhorska sa stal
jednotný maďarský štát, najmä
prijatím národnostného zákona z
roku 1868, podľa ktorého všetci
obyvatelia Uhorska tvoria jednotný
politicky nedeliteľný „uhorský
národ“, teda maďarský národ! Až do
roku 1918 to bolo najtvrdšie
obdobie v živote slovenského
národa. Takmer všetci šľachtici v
Uhorsku boli Maďari a tí, čo boli
slovenského pôvodu nemali
politickú štruktúru ako by sa mohli
legitímne uplatniť, preto boli k vláde
lojálni. Už sám pokus formulovať

nejakú koncepciu ako slovenskú bol
v rozpore s oficiálnou ideológiou
jednotného uhorského politického
národa. „Uhorsko sa môže udržať
ako jednotný národný štát uhorský“
- tento výrok Štefana Tiszu bol
smernicou pre vládnu politiku až do
roku 1918. Politikov hlásajúcich
národnostné požiadavky vyhlásili za
„panslávov,“ cudzích agentov, ľudí,
ktorí sa síce narodili v tejto krajine,
ale vlasti nemajú. Táto politika bola
predurčená na verbovanie janičia-
rov - maďarónov, ktorým sa otvárali
dvere a cesta a stali sa „vlastencami“
- kňazi, učitelia, úradníci, advokáti,
žandári, ale aj básnik A. Petöfi
(Petrovič), arcibiskup Czernoch atď.

Boli sme národ osirelý, bez národ-
ných vodcov. Mali sme hrdinských a
mučeníckych vodcov na nábožen-
skom poli, mali sme vodcov na
obhajobu ľudských práv, ale nemali
sme ani jedného, čo by bol býval
ochotný ísť do žalára alebo na smrť
za obranu národných práv, tak ako
boli ochotní Ľudovít Štúr, Svetozár
Hurban Vajanský a Andrej Hlinka.

Vypuknutie prvej svetovej vojny
našlo Slovákov už takmer neschop-
ných akejkoľvek politickej aktivity.

Ale početná slovenská kolónia v
Amerike v roku 1915 hľadala spoje-
nie s Čechmi, aby si s ich pomocou
mohli vydobyť svoju štátnosť a to
bol najpodstatnejší zmysel Cleve-
landskej (1915) ako aj Pittsburskej
(1918) dohody. Motorom aktivity
československých vzťahov boli
vojenské zahraničné légie, ktoré
organizoval Milan Rastislav Štefá-
nik.

Predstavitelia slovenských
politických strán nevedeli o tom, že
už 18. októbra 1918 vyhlásili
„samostatný československý štát“
vo Washingtone, ba nevedeli ani o
tom, že aj český Národný výbor v
Prahe dňa 28. októbra 1918 vydal
vyhlásenie o utvorení „samostat-
ného štátu československého“. Dňa
30. októbra 1918 sa zišli v Turčian-
skom sv. Martine zástupcovia za
Národnú radu slovenskej vetvy
jednotného československého
národa a odhlasovali „Deklaráciu
slovenského národa“. Týmto sa
Slovák stal občanom, nielen obyva-
teľom.

Pokračovanie v budúcom čísle.
PaedDr. Pius Biely
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Zastav sa priateľu pri tejto
mohyle, spomeň tých, čo za

vlasť povstali zmužile, spomeň
tých hrdinov, ktorí padli v boji,
aby rod mohol žiť v slobode, v
pokoji. „Dobrý boj som dobojo-
val, beh dokonal, vieru zacho-
val, už mi je pripravený veniec
spravodlivosti.“ II. list Tim 4 - 7

Tento nápis sa nachádza na
pomníku na Beňadickej ceste,
dnes ulica SNP, kde došlo 31.
augusta 1944 o 14.30 k prvému
boju na území mesta Zlaté
Moravce. Tento trval asi hodinu.
Stretla sa tu čata vojakov z letec-
kej skupiny kpt. Haluzického,
ktorí išli z Trenčína a Piešťan na
povstalecké územie. Boli ozbro-
jení ťažkými guľometmi. Nad
Zlatými Moravcami narazili na
skupinu nemeckých vojakov, ktorí
vyšli z mesta smerom na Beňadik.
Nemci boli na dvoch nákladných
autách, pred nimi išiel na pancie-
rovom aute vodca nemeckej
skupiny na Slovensku Ing. Franz
Karmazin. Medzi čatou leteckej
skupiny a nemeckými vojakmi sa
strhol krátky, ale intenzívny boj.

V skupine slovenských vojakov
boli aj partizáni. Zo slovenskej
skupiny padlo 5 vojakov a z hitle-

rovskej 14. Zo slovenskej strany to
boli Mikuláš Andrejevič Hluško,
plukovník Červenej armády (30),
vojaci Andrej Lehotský (24),
Ladislav Mako(26), Augustín
Jeremiáš (26) a Jozef Sivák (45).
Pochovaní sú na cintoríne v
Zlatých Moravciach. Nemeckých
vojakov pochoval v pietnom parku
evanjelický farár Ľudovít Kováč.
Franzovi Karmazinovi sa podarilo
utiecť. Na mieste boja ostali dve
nákladné vozidlá hitlerovcov a
jedno vozidlo partizánov.

Odplata nedala na seba dlho
čakať. Už 3. septembra prišli do
mesta nemeckí vojaci v dvoch
autobusoch a na nákladných
autách. Obsadili všetky výpadové
cesty z mesta, na nešťastie v ten
istý deň, hodinu pred polnocou
prišli do Moraviec aj partizáni na
nákladnom aute. Medzi parti-
zánmi a Nemcami sa rozpútal boj.
Z partizánov nebol nikto zranený
a krytí nočnou tmou sa poschová-
vali u domácich obyvateľov.
Nemeckých vojakov, ktorí boli
zranení, zobrali Nemci so sebou a
nemecký oddiel sa zakopal pri
Beladiciach.

Počas noci nemeckí vojaci
vyšetrovali viacerých občanov

Moraviec v dievčenskej škole.
Ráno ich prepustili, až na jedného
občana židovského pôvodu,
mŕtveho ho vyhodili na dvor. Dňa
14. septembra sa uskutočnil boj
medzi nemeckými vojskami
približujúcimi sa od Čaradíc k
mestu a tu sa stretli so žandármi
okresu Zlaté Moravce, ktorí mali
spojenie s povstaleckými jednot-
kami. Zo žandárov nepadol nik. Z
nemeckej strany zahynulo 10
vojakov aj so svojím veliteľom.
Dňa 12. septembra toho istého
roku bolo zostrelené nad mestom
hitlerovské lietadlo, padlo za
Martinom nad Žitavou. Počas
týchto dní sa rozmohlo v meste
udavačstvo a prenasledovanie,
najmä gardistami. 12. novembra
spojenecké vojská zbombardovali
železničnú stanicu, a bol zničený
aj nemecký vojenský vlak.

Posledný rýchlik zo Zlatých
Moraviec odišiel 11. decembra.
Mesto ostalo odrezané od krajiny,
lebo pri Jelenci partizáni pretrhli
železničnú trať. Začiatkom
januára 1945 Nemci vydali naria-
denie o opevňovaní mesta. Po
krátkom čase bola vyhodená aj
železničná trať medzi Kozárov-
cami a Zlatými Moravcami. Nemci

9. januára na rozhlasovom stĺpe
pred rím. kat. kostolom obesili na
stožiari gestapákmi umučeného
Jozefa Hudeca z Kozároviec a
zastreleného Ľudovíta Miloša z
Maďarska, 26. januára na tom
istom mieste obesili umučených
partizánov Richarda Rosáka z
Uheriec a Ladislava Oláha nezná-
meho pôvodu.

Okres Zlaté Moravce začali
spojenci oslobodzovať 26. marca,
celý bol oslobodený 30. marca 53.
armádou II. ukrajinského frontu
vedenou maršalom Malinovským.
Armáde velil generálporučík I. M.
Managarov. Táto armáda koope-
rovala pri oslobodzovaní s 1.
rumunskou armádou, ktorej velil
generál Anatasije. Dňa 28. marca
1945 o 11.00 boli Zlaté Moravce
oslobodené. Na pamiatku oslobo-
denia pri moste cez Žitavu,
skadiaľ prešiel prvý sovietsky
vojak, bol postavený pomník v
tvare sviečky, mala pripomínať
večné svetlo, aby ani nasledujúce
generácie nezabudli na svojich
osloboditeľov. Neskôr bol tento
pomník nahradený sochou parti-
zána.

Marián Tomajko

TN 06 2011:TN 06 2011 21.03.2011 13:46 Stránka 8



9
DD ee òò   uu čč ii tt ee ¾¾ oo vv
28. marec - pre niektorých

možno iba jeden z prvých jarných
dní. Ale pre nás – pedagogických
zamestnancov je to jeden z dní,
ktorý je výnimočný. Pripomíname
si odkaz velikána pedagogiky Jana
Amosa Komenského. Po stáročia
sa vraciame k jeho myšlienkam,
vzdávame hold jednému z najušľa-
chtilejších povolaní, povolaniu
učiteľa.

Z histórie je známe, že každá
spoločnosť kládla na prácu učiteľa
a vychovávateľa vysoké nároky
spojené s vlastnosťami, ako sú
zodpovednosť, trpezlivosť, vytrva-
losť, slušnosť, čestnosť, úprim-
nosť, tvorivosť, osobný príklad,
lásku k žiakom...

Učiteľ nemôže za svojho žiaka
prežiť život, ani mu nemôže
poskytnúť hotové recepty na rieše-
nie životných situácií. Môže mu
však pomôcť pri nadobúdaní
zodpovednosti za vlastné konanie,
poodhaliť tajomstvá sebavýchovy,
slobody, morálky, pomáhať hľadať
ľudské hodnoty. Cieľom vari
každého učiteľa je vykresať z
dieťaťa človeka, podchytiť to, čo je
v ňom pozitívne a rozvíjať to
správnym smerom, vyzbrojiť

žiakov do života vedomosťami,
ktoré zúročia či už v ďalšom štúdiu
alebo v samotnej praxi.

Aj oslava Dňa učiteľov je
dôvodom k zamysleniu nad sebou,
svojou prácou, svojím vzťahom k
nej, k deťom, nad svojím prístu-
pom k životu vôbec. Byť učiteľom
by malo byť naďalej veľkou cťou a
radosťou súčasne, teda nielen
odvahou či chvíľkovým východis-
kom z núdze. Slovo učiteľ je stále z
pojmov najvznešenejších. Urobme
všetko, aby takým aj vždy zostalo.

Naša spoločnosť dnes naliehavo
potrebuje príklady dobrých učite-
ľov, ktorí sami nestratia smer
vedúci k métam ľudskosti a
nedovolia v labyrinte života zablú-
diť našim deťom.

Želám vám pevné zdravie, veľa
trpezlivosti, spokojnosť a radosť z
vykonanej práce a úspechy vašich
žiakov nech sú hnacím motorom v
každodennej práci. Nech vynalo-
žené úsilie, ktoré denne vynakla-
dáte je vyvážené výsledkami,
osobnou spokojnosťou a primera-
ným ohodnotením vašej práce
žiakmi i celou spoločnosťou.

Mgr. D. Hollá
školský úrad

Inovec znovu na scéne

Veselosť, zábava a hodovanie sú
neodmysliteľnou súčasťou fašian-
gov.

Fašiangy s folklórnym súborom
Inovec 6. marca v MsKS mali obyva-
teľom pripomenúť starodávne
tradície, plné veselosti a žartov, a to
sa súboru aj podarilo, ktorý sa na
scéne objavil po niekoľkoročnej
odmlke. Nasvedčovalo tomu podup-

kávanie nohou do taktu, potlesk
publika i dobrá nálada, s ktorou
odchádzalo domov. Pozvanie prijali
aj primátor mesta, predseda NSK,
krajskí a mestskí poslanci a okresný
šéf SMERU. Od našich dopisovateľov
vieme, že rozlúčka s fašiangom
spojená s pochovávaním basy bola
tiež v Chyzerovciach i Žitavanoch.

-r-

Testovanie deviatakov
Externé testovanie žiakov 9.

ročníka sa uskutočnilo aj na
našich školách. Zúčastnilo sa ho
177 deviatakov. Ako dopadlo
tohtoročné testovanie sa školy
dozvedia 28. marca. Okrem testo-

vania čaká deviatakov onedlho aj
skúška ich matematickej a čitateľ-
skej gramotnosti.

Naplánovaná je na štvrtok 28.
apríla, vybraná bola ZŠ na Robot-
níckej ulici.

Koncert ZUŠ Požitavia
V stredu 2. marca sa v divadelnej

sále MsKS uskutočnil koncert ZUŠ
Požitavia, na ktorom účinkovali
žiaci ZUŠ Zlaté Moravce, Vráble,
Šurany, Hurbanovo. Pred koncer-
tom bola vernisáž výstavy žiackych
výtvarných prác výtvarného odboru
zúčastnených základných umelec-
kých škôl. Koncert a výstavu pripra-
vila ZUŠ Zlaté Moravce pod záštitou
primátora mesta Ing. Petra Lednára,
CSc. Koncert svojou návštevou
poctilo kompletné vedenie mesta,
poslanci mestského zastupiteľstva,
zamestnanci MsÚ, riaditelia základ-
ných a materských škôl ako aj
rodičia účinkujúcich žiakov.

DD rr uu žž bb aa   šš kk ôô ll
Na pracovnej porade primátora s

riaditeľmi ZŠ predstavili riaditelia
Mgr. Dagmar Chrenková, Mgr.
Zuzana Hatiarová, PaedDr. Ivan
Röhmann svoje školy a oboznámili
ho s projektmi, ktoré sa v nich
uskutočňujú. Primátor Ing. Peter
Lednár, CSc. vyzval riaditeľov
základných škôl, aby oslovili školy v
mestách našich susedov k nadvia-
zaniu družby. ZUŠ má uzavretú

spoluprácu so ZUŠ Hulín a Sierpc. V
minulosti sa zúčastnili učitelia z
materskej školy a centra voľného
času v Hulíne olympijských hier detí
materských škôl. Niektorí učitelia
materských a základných škôl
navštívili školy v Hulíne a Velkých
Přílepoch. Mesto spolupracuje s
partnerskými mestami – Hulín a
Velké Přílepy v Českej republike,
Sierpc a Szydlow v Poľsku.

Deviataci zo ZŠ PribinovaDeviataci zo ZŠ Pribinova

� Dominik Škuliba, Hurbanovo

� FS Inovec
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●Mesto a Základná organizácia

Slovenského zväzu bojovníkov vás
pozývajú na spomienkové stret-
nutie pri príležitosti 66. výročia
oslobodenia Zlatých Moraviec, 23.
marca (streda) o 15.00 do
divadelnej sály MsKS. Program:
hymna, slávnostné prejavy,
kultúrny program, kladenie
vencov.
● Slovenský rybársky zväz –

miestna organizácia Zlaté
Moravce vás pozýva 27. marca o
8.30 na členskú schôdzu. Miesto
konania je MsKS, prezentácia s
platným členským preukazom je
od 8.00 do 8.30 hod.
● Ďalšou pozvánkou rybár-

skeho zväzu je detská brigáda
zameraná na čistenie vodnej
nádrže v Slepčanoch, 30. apríla o
9.00 hod. Príďte vhodne oblečení
a obutí.
● Deň učiteľov si pripomenie

mesto 28. marca (pondelok) o
14.00 v MsKS rozprávkovou
veselohrou s pesničkami pod
názvom Zhŕňajova nevesta, v
naštudovaní Zlatomoraveckého
ochotníckeho kolektívu. Rozpráv-
ková komédia poukazuje na zlú
ľudskú vlastnosť – lakomosť.
Zároveň však dáva divákovi
recept, ako bojovať proti
lakomosti nielen v rozprávke, ale
možno i v živote. V muzikáli hrajú
Peter Kereš, Lukáš Belica, Mária
Zlatňanská, Adriána Mrázová,
Kristína Spáčová, Nikoleta Manko-
vecká.
● Zlatomoravecký vinohrad-

nícky spolok vás pozýva na 6.
ročník výstavy vín spojenej s
degustáciou. Odovzdávanie
vzoriek v Závodnom klube
odborov (ZKO) v piatok 8. apríla
od 9.00 do 18.00 a v sobotu 9.
apríla od 9.00 do 12.00. Priniesť
treba 3 zelené fľaše 0,75 l.
Prázdne fľaše si môžete vyzdvih-
núť v ZKO 4. - 8. apríla od 9.00 do
14.30, 7. a 8. apríla aj od 15.00 do
18.00. Vyhodnotenie súťaže a
odovzdávanie cien v sobotu 16.
apríla od 13.00 v ZKO.

Pohotovosť
lekární

V dňoch 23. – 31. 3. U
ZLATÉHO HADA, Župná 54 (v
pracovné dni od 18. do 21. h,
víkendy od 8. do 20. h).

Svetový deň vtáctva
Pri príležitosti Svetového dňa

vtáctva – 1. apríla, sa v Zlatých
Moravciach uskutoční niekoľko
podujatí, na ktorých budú práve
vtáky hrať hlavnú úlohu. V divadel-
nej sále MsKS sa uskutoční v piatok
1. apríla dopoludnia pre žiakov a
študentov a popoludní o 15.00 pre
ostatných záujemcov, „Stretnutie s
najlepším fotografom vtákov na
Slovensku so Stanislavom Harvan-
číkom“, ktoré bude spojené s
premietaním jeho fotografií a
prezentáciou autorovej knihy Sovy
Slovenska vo fotografii. V Múzeu
bude v ten istý deň o 13.00
otvorená výstava Naše vtáky a ich
ochrana členmi SOS/BirdLife Slovensko a v MsKS výstava kresieb „Vtáky
očami detí“.

Ľudovít Chládek

Predaj, kúpa
� Prevádzame izolatérske a
pokrývačské práce, rekonštrukcie
starých striech, zamazávanie
hrebenáčov.
Kontakt: 0948 506 795,

0911 434 400,
037/633 11 86

6/029/2011/PČ, 4/014/2011/DZ

� Gymnázium Janka Kráľa v
Zlatých Moravciach dáva do
prenájmu časť dočasne prebytoč-
ného priestoru nachádzajúceho sa
na streche budovy školy Gymná-
zia Janka Kráľa, súpisné číslo 487,
na parcele č. 39, na Ul. SNP 3,
katastrálne územie 873438, o
výmere 2 m2. Priestory sú vhodné
pre inštalovanie a prevádzkova-
nie antén. V prípade záujmu vaše
cenové ponuky predložte do 8. 4.
2011 do 15.00 hod. na adresu
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3,
953 01 Zlaté Moravce v označenej
obálke „NÁJOM“

6/030/2011/PČ, 6/024/2011/SZ

MM
estská knižnica pripravuje v rámci „Týždňa slovenských
knižníc“ 29. marca o 16.00 vo svojich priestoroch na Robot-
níckej ulici besedu so súčasnou slovenskou spisovateľkou

Beou Bazalovou, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
Dni 31. marec a 1. apríl budú „dňami bez poplatkov“, t.j. zápisné a

poplatky za upomienky budú odpustené.
A. Šútorová

SS ll áá vv nn oo ss ��   vv   oo bb rr aa dd nn ee jj   ss ii ee nn ii
Primátor mesta kontinuálne

nadväzuje na tradíciu slávností
vítania novonarodených detí, ako
aj vzdanie úcty občanom dožíva-
júcich sa okrúhleho životného
jubilea.

Tak tomu bolo aj 5. marca, keď
milú slávnosť pripravilo Mesto
Zlaté Moravce a Zbor pre občian-
ske záležitosti. Ing. Peter Lednár,
CSc., vzdal úctu a poďakovanie
občanom dožívajúcim sa život-
ného jubilea a poprial do ďalších
rokov života veľa zdravia a
spokojnosti v kruhu svojich
najbližších. Oslávenci boli obdaro-
vaní kvietkom, vecným darčekom
a finančným príspevkom v sume
33,20 €.

Deti pozvané k zápisu do
pamätnej knihy: Dominika
Bandová, Dominika Faldíková,
Franco Kotlár, Dária Kobesová,
Mária Kobesová, Patrik Malý,
Markus Madola, Sebastián Petro-
vič, Nela Borčinová, Dávid Ďatko,
Dušan Rozbora, Martina
Kováčová, Kevin Beňačka, Karen
Rajnohová, Nela Malacká
Bakayová, Adam Rafael, Filip

Jakab, Daniel Mokoš, Tadeáš Gál,
Nikki Zara Klučiarová, Lukáš
Laurinc, Patrícia Babiaková, Sofia
Maggioni, Kristián Dukai, Ela
Šabíková, Enna Šabíková, Martin
Švec, Matúš Páleník, Mária
Lavuová, Patrik Eliáš, Amanda
Kotlárová, Marko Komžík,
Annabelle Desport Páleníková,
Leonard Krajčovič, Sabína Svite-
ková, Matúš Pavlovič, Simon
Kováč.

Jubilujúci občania: Ján Nemeš,

Ing. Jozef Jakubík, Helena Komen-
dová, MUDr. Alfréd Galovič, CSc.,
Emília Jedlovská, Ján Rajnoha,
Mária Zbojková, Františka
Kapášová, Mária Ďurkovičová,
Vojtech Gúber, Barbora Hollá,
Juliana Ďurechová, Júlia
Čemezová, Helena Vonkomerová,
Mária Kundrová, Ema Horvátová,
Emília Sýkorová, Ing. Pavol Turza,
Katarína Páleníková, Margita
Ďatková.

-r-

� Stanislav Harvančík
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PP rr oo gg rr aa mm   KK ii nn aa   TT ee kk oo vv
23. 3. Na vlásku, USA

Veľmi dobrá animovaná detská
komédia, v ktorej hľadaný zlodej a
uväznená zlatovláska spoločne
utekajú pred väzniteľmi. Ak ste ešte
nevideli túto perfektnú rozprávku,
tak potom s vašimi deťmi vôbec
neváhajte a príďte do kina.

St.: 17.00, vstupné 2,00 €, MP
24. – 28. 3. Gnomeo a Júlia, USA

Veľmi milá animovaná komédia,
ktorá je určená pre všetky vekové
kategórie. Najväčší príbeh lásky
všetkých čias, v ktorom vás budú
zabávať záhradní trpaslíci.
Podobne ako Rómeo a Júlia aj
Gnomeo so svojou kráskou musia
zdolať mnohé prekážky, aby
príbeh ich osudovej lásky
napokon skončil šťastne.

Št., pi., so., ne: 17.00, vstupné
2,20 €, po.: 17.00, zľ. 2,00 €, MP
30. – 31. 3. Varieté, USA

Ak máte rád spev a tanec, tak
potom neváhajte a príďte si do
nášho kina pozrieť toto úžasné
filmové predstavenie. Nestarnúca
Cher a báječná Ch. Aguilera sa
stávajú hlavnou atrakciou tejto
revue!

St., št.: 18.00, vstupné 2,30 €,
MN do 12 r.
1. – 4. 4., Rango, USA

V tomto detskom animovanom
filme vás pobaví domáci maznáčik

menom Rango. Príďte si pozrieť
príbeh milého chameleóna, ktorý
na cestách objaví veľa zaujíma-
vých vecí o svete, no predovšet-
kým o sebe. Veľmi zaujímavý film,
ktorý je určený pre všetky vekové
kategórie.

Pi., ne.: 16.00, so.: 17.00, vstupné
2,30 €, po.: 16.00, zľ. 2,00 €, MP
1. – 4. 4., Skutočná guráž, USA

Mladej Mattie Rossovej zabili
otca a ona sa rozhodla, že vraha
určite nájde a pomôže tak svetskej
spravodlivosti. Cesta za pomstou
je však veľmi náročná a riskantná.
Drsne úprimná dráma o odplate,
odvahe a odhodlaní.
Pi., ne.: 18.00, so.: 19.00, vstupné
2,30 €, po.: 18.00, zľ. 2,00 €, MN do
12 r.
5. – 6. 4., Najväčší z Čechov, ČR

Nezvyčajná česká komédia, v
ktorej sa vám predstavia
výnimoční ľudia, majúci doposiaľ
iba nálepku bláznov a púťových
komediantov. Originálny film o
osudoch podivínov, ktorí vďaka
svojej usilovnosti dokázali niečo,
čo pravdepodobne nikto iný na
svete nedokáže!

Ut., st.: 18.00, vstupné 2,30 €,
MN do 12 r.

program kina na
www.kinotekov.eu

www.jatt.szm.sk

14. 2. Sofia Čaládiková, (N) Nitra
18. 2. Šimon Katreniak, (N) Nitra
24. 2. Nikol Končalová, (N) Nitra
24. 2. Nátália Petlušová, (N) Nitra

28. 2. Dorota Kobesová, (N) Nitra
5. 3. Alex Frajka,

(N) Banská Štiavnica

28. 2. Vladimír Vacula, 1948,
Zlaté Moravce

28. 2. Ján Belica, 1954, Hostie
1. 3. Jozefína Molnárová, 1940, 

Beladice
2. 3. Katarína Žitňanová, 1933, 

Zlaté Moravce
2. 3. Mária Hodošiová, 1933, 

Hosťovce
4. 3. Irma Molnárová, 1982, 

Volkovce

4. 3. Jozef Jakab, 1947,
Zlaté Moravce

5. 3. Alžbeta Muchová, 1932, 
Zlaté Moravce

7. 3. Mgr. Emília Pacherová, 
1960, Sľažany

9. 3. Jozef Vaňo, 1940,
Zlaté Moravce

9. 3. Helena Dávidová, 1940, 
Skýcov

5. 3. Marián Minár, Obyce a Dana Pinterová, Žitavany
12. 3. Ľubomír Chytil, Čeľadice a Veronika Opálená, Zl. Moravce
12. 3. Juraj Kramár, Žitavany a Anna Totkovičová, Vráble

28. 3. Margita Ďatková, Zl. Moravce, 90 r.
5. 4. Irena Kubošiová, Zl. Moravce, 80 r.

S p o m i e n k a

„V tmavej noci, kým svitol deň,
odišiel si snívať svoj večný sen.
Život Ti nedoprial dlhšie s nami
byť, len v našich srdciach budeš

stále žiť.“

Dňa 27. marca si pripomíname
8. výročie smrti milovaného

manžela

Mila Kramára
a dňa 20. júna 13. výročie

tragickej smrti syna

Ing. Ivana Kramára
Smútiaca rodina

6/022/2011/PČ, 4/027/2011/DZ

RR
ozlúčka s Lacom
Zrubcom: Zo zosnulým
spisovateľom, ktorý

zomrel vo veku nedožitých 80
rokov sa v jeho rodisku, Šuranoch,
2. marca prišli rozlúčiť predstavi-
telia spoločenského a kultúrneho
života. Celý svoj život prežil v
Nitre a zo Zl. Moravcami ho
spájajú roky štúdia na gymnáziu.

Vo svojich knihách sa venoval
tematike významných osobností
slovenskej histórie. V prípade
šurianskej rodáčky Žofie Bosnia-
kovej sa zaslúžil o jej blahoreče-
nie. Písal aj náučno-populárne
knihy, rozhlasové hry a scenáre k
televíznym filmom a divadelným
inscenáciám

-ak-

SS pp oo mm íí nn aa mm ee
„Prečo bol osud taký krutý a

nedoprial Ti žiť, prečo si nás musel
opustiť? Srdce Tvoje prestalo biť,

nebolo lieku, aby si mohol žiť. Lúčili
sme sa ťažko, so slzami, ale Ty

zostaneš v našich srdciach stále s
nami. To, že bolesť prebolí, je len

klamné zdanie, tá rana v srdci stále
bolí, zabudnúť nám nikdy nedovolí.“

Dňa 24. marca si pripomíname 8.
výročie smrti nášho drahého otca a
manžela

Jozefa Klikáča
Smútiaca rodina

6/028/2011/PČ, 6/023/2011/DZ

Ander z Košíc potešil
zlatomoravských divákov novým
programom, v ktorom sa o
hudobné vstupy postarala
ľudová hudba Kandráčovci. Pri
temperamentných melódiách z
východných regiónov Slovenska
si zatancovali dokonca aj
niektorí diváci. Ander pri svojich
vystúpeniach používa špecifickú

podobu východniarskeho
nárečia tzv. Anderovčinu. Svoj
monológ vie prispôsobiť poslu-
cháčovi tak, aby vždy jeho
humoru porozumel. A čo je
dôležité, vždy si na svojho
fanúšika nájde čas a nejaké to
slovo s ním prehodí, dá
autogram, či podpíše cédečko.

Peter Kereš

N a r o d i l i  s a

J u b i l a n t i
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V MsKS vyhlásili v stredu 16.

marca najlepších športovcov
mesta za rok 2010. Podujatie sa
konalo pod záštitou primátora
Ing. Petra Lednára, CSc. Na slávno-
stnom akte poďakoval všetkým
oceneným športovcom a zaprial
veľa športových a osobných
úspechov. Slávnostného aktu
ocenenia súčasťou ktorého bolo
odovzdanie diplomov, pohárov a
kvetov sa zúčastnili aj doc. Ing.
Milana Belica, PhD, predseda NSK
(podujatie finančne podporil
Nitriansky samosprávny kraj),
PaedDr. Pavol Petrovič, predseda
a členovia Komisie mládeže,
školstva, kultúry a športu, Ing.
Peter Pecho, prednosta MsÚ,
PaedDr. Klaudia Ivanovičová,
vedúca oddelenia pre ľudské
zdroje, poslanci mestského zastu-
piteľstva a ďalší hostia.

Scenár slávnostného aktu
ocenenia športovcov dotvorilo aj
vystúpenie členov Zboru pre
občianske záležitosti pri MsZ.
Záver patril podpisu ocenených
športovcov a hostí do pamätnej
knihy mesta. Po slávnostnom akte
bola pre všetkých prítomných

pripravená malá recepcia.
Ocenení boli športovci v troch
kategóriách.

NAJÚSPEŠNEJŠIA ŠPORTOV-
KYŇA

1. Lenka Jonisová z Klubu
pozemného hokeja HOKO, v roku
2010 reprezentovala SR v junior-
skej aj v seniorskej kategórii na
ME, turnaji nádejí OH, ME do 21
rokov, Panónia cupe, memoriáli
Pavla Rosu do 21. rokov

2. Erika Mihaliková z Klubu
pozemného hokeja HOKO,
kapitánka najmladších doraste-
niek, ako 13-ročná bola nomino-
vaná do výberu SR v kategórii do
16 rokov, účastníčka turnaja OH
do 16 rokov, kapitánka na medzi-
národnom turnaji Memoriál
Jozefa Groma, členka výberu SR do
16 rokov

3. Natália Blahová z Teniso-
vého klubu HANAKA, semifinále
majstrovstiev SR - TC EMPIRE
Trnava, finále turnaja triedy B -
TK Baník Prievidza

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC
1. Peter Kuračka kapitán „A“

mužstva FC ViOn, víťaza I. ligy
sezóny 2009/2010, najlepší

strelec FC ViOn v jesennej časti
Corgoň ligy sezóny 2010/2011

2. Karol Pavelka z „A“ mužstva
FC ViOn, najlepší strelec I. ligy
sezóny 2009/2010 (16 gólov)

3. Adam Kiepeš z Horolezec-
kého klubu, víťaz Slovenského
pohára v športovom lezení,
juniorský majster SR v lezení na
obtiažnosť

NAJÚSPEŠNEJŠÍ KOLEKTÍV
1. „A“ mužstvo FC ViOn, víťaz

I. ligy sezóny 2009/2010, semifi-
nalista Slovenského pohára
sezóny 2010/2011, po jesennej
časti Corgoň ligy sezóny

2010/2011 v tabuľke 6. miesto
2. Stolnotenisový klub CVČ, tri

družstvá sa vo svojich súťažiach
umiestnili na 1. mieste, čím si
vybojovali postup do vyšších
súťaží. „A“ družstvo postúpilo do
3. ligy, dorastenci sa umiestnili na
1. mieste v 1. lige a čakajú ich boje
vo finále o postup do baráže o
Slovenskú extraligu

3. Tenisový klub HANAKA -
Družstvo ženy, kapitánka
družstva Henrieta Šabíková za 2.
miesto v 1. lige v sezóne 2010

A. Mondočková

Futbalový reprezentant
z ViOnu

Slovenská reprezentácia do 21
rokov má na programe dve
domáce prípravné priateľské
stretnutia s Fínskom. Uskutočnia
v sobotu 26. marca v Nitre a v
pondelok 28. marca v Zlatých
Moravciach. Obe sa začínajú o
18.00 a je na jednotné vstupné
2 €.

V nominácii reprezentačného
trénera Ivana Galáda na tieto
priateľské zápasy je aj 20-ročný
stredopoliar FC ViOn Adam Žilák,
ktorý je kmeňovým hráčom MŠK
Žilina a v Zlatých Moravciach je
na hosťovaní do 30. júna tohto
roka.

-ak-
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