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Deò narcisov
Pred 15 rokmi odštartovala Liga

proti rakovine (LPR) projekt -
Deň narcisov, ktorý sa počas
rokov vypracoval vďaka dôvere
ľudí a organizácii LPR na najväč-
šiu verejnoprospešnú finančnú
zbierku na Slovensku. Podľa
prieskumov takmer 95% populá-
cie Slovenska tento projekt pozná
a hodnotí ho pozitívne. Cieľom
Dňa narcisov je preniesť proble-
matiku boja proti rakovine bližšie
k ľuďom, do ulíc, aby sa z choroby
nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí
spája. Deň narcisov sa koná 15.
apríla. Jeho symbolom je žltý
narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý
si ľudia pripínajú v tento deň na
svoj odev, aby aj týmto spôsobom
vyjadrili solidaritu s osobami
postihnutými rakovinou.
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Pozvánky
● MsKS vás pozýva na koncert

Vocal Group Fragile 27. apríla o
19.00 v DS MsKS, vstupné 12 €,
predpredaj vstupeniek v MsKS a
predajni Repromix, rezervácia
vstupeniek na t.č. 642 64 22,
mskszm@szm.sk
● ďalšia pozvánka MsKS je na

divadelné predstavenie Radošin-
ského naivného divadla „Nesla-
dím“, od autora S. Štepku, 27. mája
o 19.00 v MsKS, vstupné 12 €,
predpredaj vstupeniek v MsKS a
predajni Repromix
● Zlatomoravecký vinohrad-

nícky spolok vás pozýva na 6.
ročník výstavy vín spojenej s
degustáciou a vyhodnotením
najlepších vzoriek. Vyhodnotenie
súťaže a odovzdávanie cien bude
v sobotu 16. apríla o 13.hodine v
ZKO.

● Deň Zeme – 22. apríl

M e s t o  m á  r o z p o č e t
V poradí štvrté zasadnutie mestského zastupiteľstva 24.

marca sa nieslo v konštruktívnom duchu. Nedochádzalo k
prerušeniam alebo zbytočným výmenám názorov. Zásluhou
predsedajúceho primátora a disciplíny diskutujúcich poslancov
boli všetky body programu prerokované a schválené. Medzi
nimi aj najdôležitejší dokument – rozpočet, čím sa dvojročné
obdobie provizória mesta skončilo.

Poslanecký zbor schválil vyrovnaný rozpočet na rok 2011 vo výške
7 270 397 eur a výhľadové rozpočty na roky 2012 – 2013. Za bývalého
vedenia nemalo mesto 2 roky schválené rozpočty a posledný záverečný
účet malo ešte za rok 2006. Mesto nemalo rozpočty pre spory medzi
bývalým vedením a poslancami. Taktiež nemalo 6 rokov hlavného
kontrolóra. Bez týchto dôležitých dokumentov samospráva nemohla
čerpať peniaze z eurofondov a rozvoj mesta sa zabrzdil.

Bežné príjmy rozpočtu na rok 2011 sú vo výške 6 093 572 eur, kapitá-
lové príjmy z predaja mestského majetku sú naplánované na 697 618
eur. Bežné výdavky sú vyčíslené na 6 019 382 eur, kapitálové výdavky na
1 024 591 eur. Zvyšnú časť programového rozpočtu tvoria príjmy a
výdavky z finančných operácií v sume 226 424 eur. Menej asi o pätinu
dostanú tento rok všetky príspevkové organizácie mesta.

Podľa vyjadrenia viacerých poslancov, tohtoročný rozpočet nie je
ideálny, ale berú ho ako otvorený dokument, ktorý sa v priebehu roka
bude dať meniť rozpočtovými opatreniami. Pri hlasovaní o rozpočte sa
jeden poslanec zdržal, 16 bolo za.

Živú diskusiu vyvolalo 100-tisíc eur za členstvo v Požitavskej futbalo-
vej akadémii (PFA). Viacerým poslancom sa suma zdala privysoká,
hovorili aj o iných prioritách ako je futbal. Na to vystúpil šéf PFA Viliam
Ondrejka. Poslancov argumentmi o jej opodstatnenosti nakoniec
presvedčil. Mesto je členom futbalovej akadémie od októbra 2009.

-r-

Aktua l i ty
●Programový rozpočet na rok

2011 s výhľadom na rok 2012 a
2013

●MsZ schválilo návrh aktualizá-
cie rozvojového dokumentu

●Hasiči varujú pred požiarmi
●Waste Recycling so sídlom na

Zelenej ulici berie elektroodpad
●Veľké upratovanie na Ulici 1.

mája, Žitave a v školských zaria-
deniach

● 145. výročie narodenia spoluza-
kladateľa Arboréta Mlyňany
Jozefa Mišáka
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Mesto chce prijať všeobecné

záväzné nariadenie, ktoré zakáže
pitie alkoholu na verejnosti, kto
ho poruší, môže za priestupok
proti verejnému poriadku dostať
blokovú pokutu do výšky 33 eur.
Mesto týmto nariadením vyhlásilo
vojnu asociálom, ktorý sa opíjajú
a svojím správaním pohoršujú
ľudí. Všeobecné záväzne nariade-
nie (z dielne Mestskej polície) ráta
s tým, že alkohol sa nebude môcť
piť od piatej hodiny ráno do tretej
rannej hodiny, prakticky po celý
deň.

Alkohol bude zakázaný na
všetkých verejne prístupných
miestach – ulice, námestie, parky,
parkoviská, detské ihriská, školy,
úradné budovy, zastávky MHD aj
športoviská. Výnimku bude môcť
udeliť primátor pri príležitosti
rôznych kultúrnych podujatí. Na
schválenie do mestského zastupi-
teľstva má byť VZN predložené
12. mája.

-r-

� Poslanci MsZ
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Programový rozpočet na rok 2011 s výh¾adom na roky 2012 a 2013
2

Rozpočet mesta sa skladá z viacerých častí.
Príjmová časť popisuje príjmy bežného a
kapitálového rozpočtu Mesta v členení podľa
platnej rozpočtovej klasifikácie.

Výdavková časť tvorí rozpočet výdavkov
Mesta v programovej štruktúre.

1. Finančný rámec rozpočtu - 3.1. Príjmová
časť rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok
2011 je schválená v celkovej výške 7 270 397 €.

Daňové príjmy: v sume 3 904 123 €
111 - Výnos dane z príjmov fyzických osôb

– predpokladaná výška podľa dostupných
údajov bude 2 872 530 €

121 - Daň z nehnuteľnosti dopĺňa príjmovú
časť v členení na daň zo stavieb, z pozemkov
a daň z bytov, pričom na vyrubenie dane je
rozhodujúci stav k  1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Preto je plánovaná podľa úrovne
dosiahnutej v roku 2010 v sume 550 800 €.

133 - Domáce dane za tovary a služby
tvoria daň za psa, daň za predajné automaty,
daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného
priestranstva a poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v celkovej
sume 480 793 €.

Nedaňové príjmy: v sume 764 426 €
211 - Príjmy z podnikania, t.j. dividendy

predstavujú predpokladaný výnos z akcií
DEXIA banka Slovensko a.s. a z výnosu akcií
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
a.s. Nitra, ktorých je Mesto akcionárom v

sume 1 260 €.
212 - Príjmy z vlastníctva predstavujú

príjmy z prenájmu pozemkov, budov, zaria-
dení a sú naplánované na základe uzatvore-
ných nájomných zmlúv podľa roku 2010 v
sume 403 926 €.

221 - Administratívne poplatky sú správne
poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995
Z.z. v znení neskorších predpisov. Najvyšším
príjmom v tejto položke je príjem za vydanie
povolenia na výherné hracie prístroje vo
výške 122 500 €, ostatné príjmy sú za rôzne
rozhodnutia vydávané mestom napr. za
matričnú činnosť, za stavebné a kolaudačné
rozhodnutia, za výruby stromov, za povolenia
o umiestnení reklamy, za predaj rybárskych
lístkov a pod.

222 - Pokuty a penále tvoria príjmy za
pokuty vyrubené Mestskou políciou, Obvod-
ným úradom a pokuty za porušenie staveb-
ného zákona. Ich výšku nerozpočtujeme.

223 - Poplatky z nepriemyselného a
náhodného predaja a služieb sú príjmy napr.
za relácie v mestskom rozhlase, za sociálne
služby v zariadeniach sociálnych služieb, ďalší
príjem tvoria poplatky za materské školy,
družiny, Centrum voľného času a  Základnú
umeleckú školu očakávame v sume 98 340 €.

229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky
napr. za znečistenie ovzdušia nerozpočtu-
jeme.

242 - Úroky z domácich úverov, pôžičiek a
vkladov sú príjmy naplánované z úrokov
bežných a termínovaných vkladov na banko-
vých účtoch Mesta v sume 3 000 €.

292 – Ostatné príjmy v tejto položke sú
tvorené z výťažkov z lotérii a z hazardných
hier umiestnených na území mesta, ktoré sú
povinné zo zákona odvádzať obciam, príjmy
z dobropisov za zaplatené energie za nájom-
níkov, príjmy za stravníkov v školských jedál-
ňach. Sú na očakávanej úrovni v roku 2010 v
sume 116 800 €.

Granty a transfery očakávame zo ŠR a
VÚC v sume 1 425 023 €

3.2. Príjmy kapitálového rozpočtu
230 - Príjem z predaja kapitálových aktív -

bytov, budov a pozemkov podľa potreby a
záujmu rozpočtujeme v hodnote 697 618 €.

3.3. Príjmové finančné operácie
Dňa 27. 1. 2011 na prvom zasadnutí MZ

boli schválené Záverečné účty za roky 2007,
2008 a 2009. Prevodom prostriedkov z
peňažných fondov a  s  predpokladom vzatia
úveru na úspešné projekty by sme mohli
očakávať do plnenia rozpočtu príjmových
finančných operácií sumu 479 207 €.

Výdavková časť rozpočtu
Rozpočet výdavkov Mesta Zlaté Moravce

na rok 2011 stanovuje ich celkovú výšku v
objeme 7 270 397 €.

Proces zostavovania výdavkovej časti

rozpočtu je ovplyvnený zásadami a opatre-
niami súvisiacimi o čo najefektívnejšie využi-
tie dostupných zdrojov. Dôraz sme kládli aj na
vývoj čerpania konkrétnych výdavkov v
predchádzajúcich obdobiach troch rokov, s
prihliadnutím na vonkajšie informácie o
výške cien energií, zvýšenie DPH a ostatných
faktorov napr. schváleného štátneho rozpočtu
a prognózach o jeho plnení.

3.5. Komentár k vybraným položkám
bežných výdavkov

Bežné výdavky sú za všetky programy na
rok 2011 vyčíslené v sume 6 019 382 €.

3.6. Komentár k vybraným položkám
kapitálových výdavkov

Kapitálové výdavky sú pre rok 2011
navrhnuté vo výške 1 024 591 €, pričom
obsahovo korešpondujú s hlavnými priori-
tami na rok 2011, podrobne rozpísanými
hlavne v programe 1.2., 1.5. a v ostatných
programoch rozpočtu.

3.6. Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie sú na rok

2011 vyčíslené vo výške 226 424 € a sú
určené na splácanie záväzkových vzťahov
Mesta súvisiacich so splácaním nasledovnej
istiny.

A/ Dlhodobé bankové úvery
1/ V roku 2004 poskytnutý úver č.

12/041/04 od DEXIA Banky Slovensko a.s.
Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu 10
438 789,90 Sk (346 504,31 €) s účelom
reštrukturalizácia úverov č. 12/002/01 a
12/004/02

Výška úroku: M BRIBOR % p.a. + 1,3 % p.a.
Splatnosť úveru je 11. 11. 2014, mesačná

splátka istiny je 85 500 Sk (2 838,08 €)
Zabezpečený záložným právom na nehnu-

teľný majetok: pozemok na parc. č. 2846/67 o
výmere 9379 m² a stavba na pozemku so súp.
č. 3031 s charakteristikou Priemyselný objekt.

2/ V roku 2006 poskytnutý úver
12/010/06 od DEXIA Banky Slovensko a.s.
Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu 22
078 040,80 Sk (732 856,70 €)

S účelom: Splatenie úveru ŠFRB
Výška úroku: 3 M BRIBOR % p.a. + 0,5 %

p.a.
Splatnosť úveru je 26. 3. 2018, mesačná

splátka istiny bola 149 801,53 Sk (4 972,50 €)
Zabezpečený vlastnou vista blankozmen-

kou č. 12/010/06
Odklad splátok úveru bol od 1. 1. 2007
3/ V roku 2006 poskytnutý úver

12/020/06 od DEXIA Banky Slovensko a.s.
Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu 19
853 000 Sk (658 999 €)

S účelom: Refundácia splátky istiny
nenávratného príspevku pre Správu finančnej
kontroly Bratislava, ktorý bol použitý na
výstavbu nájomnej bytovky. Výška úroku: 3 M
BRIBOR % p.a. + 0,5 % p.a.

Splatnosť úveru 25. 6. 2014, mesačná
splátka istiny je 208 800 Sk (6 864,50 €)

Zabezpečený vlastnou vista blankozmen-
kou č. 12/020/06

4/ V roku 2010 poskytnutý úver
12/016/10 od DEXIA Banky Slovensko a.s.
Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu
1 330 000 €

S účelom: Reštrukturalizácia majetku
mesta t.z. úhrada zmluvných záväzkov
Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca
DrSc. v Zlatých Moravciach.

Výška úroku: 1 M EURIBOR % p.a. + 1,2 %
p.a.

Splatnosť úveru 20. 4. 2030, mesačná
splátka istiny je 6 045,00 €

Zabezpečený vlastnou vista blankozmen-
kou č. 12/016/10

Prvá splátka začína 25. 5. 2011
B/ Splácanie finančného lízingu

V zmysle lízingovej zmluvy č.129466 z
roku 2007 na služobný osobný automobil
mestského úradu Škoda Octavia, ktorý končí
30. 6. 2011, zostáva splátka istiny v sume
1 962,71 €.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU 2011 2012 2013

Rozpočtované zdroje v tom:

Bežné príjmy 6 093 572 6 172 124 6 293 324

Kapitálové príjmy 697 618 401 273 390 105

Finančné operácie príjmové 479 207 551 869 248 641

ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU 7 270 397 7 125 266 6 932 070

Rozpočtové výdavky v tom:

Bežné výdavky 6 019 382 5 988 481 6 019 818

Kapitálové výdavky 1 024 591 888 144 663 611

Finančné operácie výdavkové 226 424 248 640 248 640

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 7 270 397 7 125 266 6 932 070

Programový rozpočet výdavkov mesta

Číslo
programu Program 2011 2012 2013

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 462 646 329 678 242 511

Program 2 Propagácia a marketing 24 350 22 050 22 050

Program 3 Interné služby 104 400 103 400 103 400

Program 4 Služby občanom 347 373 347 588 347 588

Program 5 Bezpečnosť 191 144 186 587 199 326

Program 6 Odpadové hospodárstvo 654 000 396 155 396 155

Program 7 Komunikácie 478 000 417 733 238 477

Program 8 Doprava 28 878 28 878 28 878

Program 9 Vzdelávanie 2 714 849 2 685 766 2 913 905

Program 10 Šport 269 850 442 970 277 000

Program 11 Kultúra 137 300 137 300 137 300

Program 12 Prostredie pre život 364 000 440 014 379 933

Program 13 Sociálne služby 329 677 344 057 352 176

Program 14 Administratíva 1 163 930 1 243 090 1 293 371

Spolu 7 270 397 7 125 266 6 932 070

Kompletné znenie programového rozpočtu nájdete na internetovej stránke mesta.
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Na slovíčko pán primátor

Na poslednom zasadnutí
mestského zastupiteľstva padla
aj otázka dubiózneho majetku
mesta. Môžete nám povedať, či
existuje zoznam takéhoto
majetku?

Áno, dal som pripraviť zoznam
dubiózneho majetku, ktorý
mienime odpredať. Ide najmä o
staršie a zdevastované budovy,
ktoré sú náročné na údržbu. Staré
budovy generujú len straty,
musíme ich udržiavať a s tým sú
spojené finančné náklady. Sú nám

na ťarchu. Niekde je aj spolupo-
dielové vlastníctvo. Zatiaľ sa
uvažuje o vyhotovení znaleckých
posudkov, po ich vyhotovení budú
predložené do mestského zastupi-
teľstva. Odpredaj majetku obce –
mesta v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení možno realizovať
tromi spôsobmi, a to verejnou
súťažou, dražbou, alebo priamym
odpredajom za cenu podľa znalec-
kého posudku.

-r-

Rekonštrukcia Bernolákovej do konca volebného obdobia

Rozvojový dokument
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh aktualizácie

dôležitého rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce“. Dokument vysvetľuje
a načrtáva základné tézy rozvoja mesta na získanie finančnej
podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych alebo
regionálnych). Získanie takejto finančnej podpory býva pri
projektoch zameraných na regionálny často podmienené ich
zladením s rozvojovou stratégiou príslušnej obce,
mikroregiónu, či kraja. Vyžaduje to aj zákon o podpore
regionálneho rozvoja.

Pracovná verzia obsahuje päť

základných problémových oblastí,

ktoré vzájomne súvisia a implementá-

cia ich aktivít sa dopĺňa. Každá oblasť

predstavuje kľúčové slová - SWOT

analýzu, víziu a ciele, ktorými sa hospo-

dársky a sociálny rozvoj má dosiahnuť.

Podobný rozvojový dokument bol

schválený mestským zastupiteľstvom v

roku 2004.

Podľa platného zákona 539/2008

Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je

v zmysle § 18 ods. 2 uvedeného zákona

potrebné programy hospodárskeho a

sociálneho rozvoja obcí schválené pred

1. januárom 2009 uviesť do súladu s

ustanoveniami tohto zákona. Aktuálny

PHSR a príslušná územnoplánovacia

dokumentácia sú podmienkou na

predloženie žiadosti mesta o poskytnu-

tie finančného príspevku zo štátneho

rozpočtu a z doplnkových zdrojov

(finančné prostriedky EÚ). K aktualizá-

cii chce Mesto pristúpiť aj z dôvodov, že

od schválenia súčasne platného PHSR

došlo k zmenám v potrebách rozvoja

mesta. Aktualizáciou sa zabezpečí

spresnenie tzv. podporovaných oblastí

v rámci operačných programov Národ-

ného strategického referenčného

rámca SR na roky 2007 – 2013. „Z

vyššie uvedených dôvodov navrhujeme

pristúpiť k aktualizácii súčasne

platného PHSR a to vo vlastnej réžii,

pretože už v prvom polroku 2011 sa

pripravuje vyhlásenie výziev z operač-

ných programov, o ktoré sa chce Mesto

Zlaté Moravce uchádzať podaním

žiadosti o nenávratný finančný príspe-

vok,“ hovorí Bc. Helena Levická, koordi-

nátorka procesu. Zriadené boli dve

pracovné komisie zodpovedné za

aktualizáciu analytickej časti a strate-

gickej časti PHSR.

-am-

O informáciu sme požiadali
Mgr. Mariána Kéryho, poslanca
a člena komisie dopravy NSK.
„Projektová dokumentácia na
predmetnú stavbu je ukončená
v stupni pre územné rozhod-
nutie a stavebné povolenie. Na
predmetnú stavbu je vydané
územné rozhodnutie a vzhľa-
dom k tomu, že nebola včas
podpísaná zmluva o budúcej
zmluve k predmetnej stavbe,
nemohlo byť požiadané o
vydanie stavebného povolenia
na túto stavbu. V súčasnosti sa
pripravujú potrebné doklady
t.j. stanoviská dotknutých
orgánov za účelom požiadania

stavebného úradu o vydanie
stavebného povolenia.

Je však zarážajúce, že finan-
cie na komplexnú rekonštruk-
ciu cesty na Bernolákovej ul.
boli v minulosti schválené v
rozpočte NSK, ale bývalé
vedenie mesta tak otáľalo so
zmluvou o budúcej zmluve
medzi mestom a NSK, až sa to
celé nestihlo zrealizovať a
finančné prostriedky boli
presunuté na iné cesty. Možno
sa spýtate, prečo neboli v
ďalšom kalendárnom roku
opätovne zahrnuté financie na
túto cestu v nasledujúcom
rozpočte NSK. Odpoveď je

jednoduchá, SR zasiahli
dopady svetovej hospodárskej
krízy, prišli výpadky daní v
rozpočte a muselo sa šetriť.“

Podľa jeho vyjadrenia sa
situácia vylepšuje a pri lepšej
spolupráci poslancov NSK s

novým primátorom a mestom
sa podarí do konca volebného
obdobia rekonštrukciu s
predpokladanými nákladmi
viac ako 573-tisíc eur zrealizo-
vať.

A. Mondočková

Cesta na Bernolákovej ulici by mala prejsť rozsiahlou
rekonštrukciou do konca tohto volebného obdobia.
Oprava cesty má byť financovaná z rozpočtu NSK. Bývalé
vedenie mesta plánovalo začať s rekonštrukčnými
prácami ešte v roku 2007. Financie boli odsúhlasené, no
brzdou bola neskoro pripravená zmluva o budúcej
zmluve zo strany mesta.

� Mgr. Marián Kéry
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Dňa 11. marca 2011 bola za

účasti zamestnávateľa Mesto Zlaté
Moravce v zastúpení Ing. Petrom
Lednárom, CSc., primátorom mesta
a za účasti základnej organizácia
SLOVES pri Mestskom úrade v
Zlatých Moravciach v zastúpení
Martou Molnárovou, predsedníč-
kou závodného výboru a za účasti
ďalších prítomných - Ing. Petra
Pecha – prednostu MsÚ, JUDr.
Pavla Kollára – spolupracujúceho
advokáta, JUDr. Márii Vozárovej –
právničky MsÚ, prerokovaná
organizačná zmena o znížení počtu
zamestnancov Mestského úradu v
Zlatých Moravciach z dôvodu
zvýšenia efektívnosti práce
zamestnávateľa.

Predsedníčka závodného výboru
uviedla, že v utorok poobede, t.j. 8.
3. 2011, zvolala na základe žiadosti
zamestnávateľa závodný výbor,
ktorý je 5-členný (za MsÚ – Eva
Opálená, Renáta Kordošová a
Marta Molnárová, za MsP – Jozef
Čulák a za DOS + ZOS – Miroslava
Martincová). Výbor súhlasí s
navrhovanou organizačnou
zmenou, pričom ale dal do pozor-
nosti, že pán Jozef Máčaj, ktorý má
byť tiež prepustený je živiteľom
rodiny, jeho manželka nedávno

porodila druhé dieťa a preto
navrhuje, aby bol preradený na iné
miesto.

Primátor mesta uviedol, že pre
menovaného Jozefa Máčaja na MsÚ
nie je iná vhodná práca, ale po
skončení pracovného pomeru s
ním, mu bude ponúknuté vzhľa-
dom na jeho kvalifikáciu pracovné
miesto v mestskom podniku
Záhradnícke služby.

Na prerokovaní organizačnej
zmeny základná organizácia
SLOVES pri Mestskom úrade v
Zlatých Moravciach vyslovila
súhlas s nasledovnou organizač-
nou zmenou:

1. na oddelení pre výstavbu,
územné plánovanie, dopravu a
životné prostredie sa zrušuje
pracovné miesto odborného
referenta pre životné prostredie,
ktoré vykonáva MVDr. Ivetta Furie-
lová

2. na oddelení bytovom, podni-
kateľskej činnosti, správy
mestského majetku a regionálnej
politiky sa zrušuje pracovné
miesto odborného referenta pre
správu majetku mesta, ktoré
vykonáva Ing. Ladislav Horvát

3. na oddelení správnom a
organizačnom sa zrušuje jedno

pracovné miesto samostatného
odborného referenta pre mzdovú
agendu, ktoré vykonáva Erika
Čechovičová, a pracovné miesto
informatika, ktoré vykonáva
Daniel Dudáš

4. na oddelení pre ľudské zdroje
sa zrušuje pracovné miesto
referenta – špecialistu pre medzi-
národnú spoluprácu, ktoré
vykonáva Jozef Máčaj, pracovné
miesto referenta pre kultúru a
šport, ktoré vykonáva Viera
Vaňová a pracovné miesto odbor-
ného referenta pre sociálne veci,
ktoré vykonáva Iveta Szegényová.

Následne zamestnávateľ Mesto
Zlaté Moravce a základná organi-
zácia SLOVES pri Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach prerokovali
dňa 18. 3. 2011 pre uvedených
zamestnancov výpovede
zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1
písm. b) Zákonníka práce.

JUDr. Pavol Kolár

Jarné upratovanie
Pätnásteho marca sa naša

Materská škola na Kalinčiakovej
ulici „Slniečko“ zapojila do
projektu „Čisté mesto“. V tento
deň celý náš kolektív pedagogic-
kých a nepedagogických pracovní-

kov vo svojom voľnom čase sa
zapojil do brigády. V dobrej
nálade pri vyhrabávaní lístia,
zbierania suchých konárov,
strihania nám prialo aj pekné
slnečné počasie. Takto príjemne

sme si skrášlili a vyčistili okolie
našej MŠ. Pre naše deti sme
pripravili zdravé a čisté prostre-
die, v ktorom sa môžu naši
najmenší smelo a bezpečne
pohybovať.

v Slniečku

Okolie volá
po čistote
Prišla jar, prebúdzame sa k

životu ako kvetina roztvárajúca sa
pod lúčmi slnka. Oslobodzujeme
sa od tlaku zimy a človek vhupne
do malátneho prostredia jari,
ktoré navodí lenivú, sviatočne
teplejšiu atmosféru. Ožívame pod
intenzívnejšími lúčmi slniečka,
neteší ma, keď mi zrak klesne do
priestoru zeme činžového
hniezda, prerušovaného niekoľ-
kými chudorľavými kríkmi
nedávno vysadenými. Pohľad na
nečistotu trávnatého porastu
striasa mi telo kŕč. Človek sa v
jarný deň pokúša vyčistiť si pľúca,
nadýchať sa čistého vzduchu,
snaží urobiť očistu zimného
stresu, ale to potrebuje aj naše
okolie.

Deprimuje ma tá kopa použi-
tých vreckoviek, obalov z napoli-
tánok a čokolád vyhodených z
okien bytov. Dávame bytovky do
nového šatu, ale okolie musíme
udržať v čistote my všetci. Už
dlhšie sledujem prácu troch dám
pri návšteve Lidla. Presúvajú sa
od jedného výkladu k druhému
stále dookola každý deň a keď
skončia zamerajú sa na okolie
obchodného domu, ktoré žiari
čistotou. Rada sa na ne pozerám,
kde tu prehodím s nimi slovo. S
úsmevom zabezpečujú stálu
čistotu a hovoria, že si len dobre
vykonávajú svoju prácu. Panie
Lukáčová, Rajnohová a Judinová –
nech sú viditeľným príkladom pre
nás všetkých, ako si udržať okolie
v ktorom žijeme – nech sú naše
činžové hniezda naozaj čisté.

� Kopačková, Frajková� Júlia Bebčáková

S tarosta Jedľových Kosto-
lian Vladimír Ďatko sa
vzdal funkcie. Ako dôvod

svojho odchodu uviedol invek-
tívy voči jeho osobe. Zastupi-
teľstvo poverilo dočasným
vedením obce zástupcu
bývalého starostu Dušana
Kazimíra. Až do doplňujúcich
jesenných volieb bude jeho
prioritou sústrediť sa na
normálny chod obce. V
novembrových komunálnych
voľbách sa o post starostu
uchádzali traja kandidáti.
Výrazne vyhral V. Ďatko
(nezávislý), druhý bol Jozef
Ďuriač (ĽS – HZDS) a tretí
skončil D. Kazimír (nezávislý).

-r-
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Obyvatelia Zlatých Moraviec priví-
tali akcie mestského úradu,
mestských podnikov a školskej
mládeže na zlepšenie čistoty život-
ného prostredia. Aj sami si vysúkali
rukávy a dali sa do čistenia. Začalo sa
na Ulici 1. mája. Vyhrabali trávnaté
porasty, upratali neporiadok zo
svojich pivníc a okolo smetných
nádob. Každý okolo svojho domu –
činžiaku a počas týždňa v areáli školy.
Brigádnikom prialo aj počasie.

To, čo obyvateľom nášho mesta
naozaj prekáža je neporiadok. No
nastávajú zmeny k lepšiemu, ktoré
avizoval nový primátor na druhom
zasadnutí zastupiteľstva, že v

prípade priaznivého počasia bude vo
veľmi krátkom čase celé mesto
vyčistené. „Často sa prechádzam po
našom centre, to občas vyzerá ako
na smetisku. Som rád, že sa to mení a
Zlaté Moravce bude objavovať čoraz
viac turistov,“ hovorí primátor.

V sobotu 26. marca začalo uprato-
vanie na Ulici 1. mája. Naši rómski
spoluobčania (od 60 do 80 ľudí)
vyfasovali ochranné pomôcky,
náradie a do veľkoobjemových
kontajnerov nanosili neporiadok zo
svojich príbytkov. Množstvami
odpadu bolo naplnených 12 kontaj-
nerov a ďalšie dva sú občanom stále
k dispozícii. Po naplnení budú

vyvezené Technickými službami na
skládku TKO. Po dobre odvedenej
práci sa podával kotlíkový guláš
(160 porcií), ktorý servíroval sám
primátor.

Veľká sobotná akcia sa konala pod
novým vedením riaditeľa mestského
podniku Technické služby a
mestského podniku Službyt.

Čistotu zabezpečujú aj nezames-
tnaní občania pracujúci v rámci
aktivačných prác formou menších
obecných služieb. Samotné práce sú
zadeľované podľa týždenného
harmonogramu prác s postupným
čistením všetkých ulíc, či sa jedná o
centrum alebo periférnu časť mesta

bez rozdielu. Tieto sa cyklicky strie-
dajú.

Pri čistení a skrášľovaní životného
prostredia ničím nezaostávajú za
mestskými podnikmi ani naše
materské a základné školy. Od 8.
marca do 2. apríla si materské školy
na Slnečnej, Štúrovej, Kalinčiakovej
a Žitavskom nábreží vyčistili každá
svoj areál. Do čistenia sa zapojili aj
rodičia a školská mládež. Aj z týchto
postrehov vyplýva, že vo všeobec-
nosti je viac ľudí, ktorí chcú žiť v
čistejšom prostredí, ako tých, ktorí
mesto znečisťujú.

A. Mondočková

Najväčšie čistenie Žitavy za posledné roky
V pondelok 21. marca bolo

odštartované veľké čistenie
najväčších vodných tokov na
Zlatomoravecku - rieky Žitava a
Hostianskeho potoka. Podujatie sa
konalo v rámci projektu Zelené
Požitavie pri príležitosti sveto-
vého dňa vody. K výzve občian-
skeho združenia Fontis so
skupinou dobrovoľníkov sa pripo-
jili rôzne organizácie a verejné
inštitúcie.

S čistením sa začalo v Machulin-

ciach. Desať dobrovoľníkov v
dvoch skupinách vyzbieralo cez
30 vriec odpadu. 

Do výzvy sa zapojili aj ďalšie
obce a mestá, medzi nimi i Zlaté
Moravce. V našom meste sa stretla
táto akcia s veľkou podporou
primátora mesta. V sobotu 26.
marca od ranných hodín dobro-
voľníci začali s čistením brehov
Žitavy pri Bille. Príkladom pre
milovníkov prírody sú Jozef Švec,
Helena Števulová, Emília Páleni-

ková, Erika Mladá, Mariana Križa-
nová, Tomáš Križan, Adriana
Kráľová, Marián Tomajko,
Miroslav Záchenský spolu s
organizátormi Zeleného Požitavia.
K nim patrí Ľuboš Trubíni, Eva
Trubíniová, Soňa Trubíniová,
Roman Zima, Pavol Tinák, Marek
Rakovský, Ondrej Valach, Michal
Demeš, Ľudovít Chládek a
Miroslav Kráľ. Čistenia sa mohol
zúčastniť každý, kto pocítil túžbu
spraviť niečo pre seba a zároveň

pre životné prostredie. Od 21. do
27. marca jednotlivci, školy,
organizácie, obecné a mestské
úrady sa pripojili k najväčšiemu
čisteniu rieky Žitavy v jej histórii.
V minulom roku sa na čistení
zúčastnilo takmer 300 ľudí z
celého Požitavia, v tomto roku to
bolo zhruba 2000 aktivistov.

Obrovské množstvo odpadu
viditeľného voľným okom v
povodí rieky Žitavy bolo upratané
počas jedného týždňa.             -am-

� Obyvatelia bytoviek

� Primátor Lednár a poslanec Záchenský
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Ak váhate medzi verejným a
neverejným poskytovateľom
sociálnej služby, možno vám
rozhodovanie uľahčí novela
zákona o sociálnych službách.
Platiť začala v marci, upravuje
finančné príspevky. Tie sa
neverejnému poskytovateľovi
pobytovej sociálnej služby posky-
tujú v plnej výške aj vtedy, keď je
klient v nemocnici. Mesto patrí k
verejným poskytovateľom sociál-
nych služieb. Klient si úhradu v
ZOS zaplatí len za dni pobytu.

Na základe novelizácie zákona o
poskytovaní služieb a poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a
výške úhrad za tieto služby prijalo
mesto VZN. Toto VZN ustanovuje
podmienky na základe ktorých
Mesto Zlaté Moravce pri výkone
svojej samosprávnej spôsobilosti
v súlade so zákonom NR SR číslo
448/2008 Z.z. o sociálnych
službách zabezpečuje poskytova-
nie sociálnych služieb, starostli-
vosť v zariadení opatrovateľskej
služby, poskytovanie opatrovateľ-
skej služby, určuje spôsob a výšku

úhrady za tieto služby a sociálne
služby v zariadení opatrovateľskej
služby (13 lôžok), platí sa za
stravovanie, ubytovanie a
odborné obslužné a ďalšie
činnosti. Čo sa zmenilo

Rozsah opatrovateľskej služby
(nielen podľa hodín, ale aj podľa
úkonov), spresnenie, že povinnosť
poskytnúť minimálny rozsah
úkonov sebaobsluhy neplatí, ak
klient na takomto rozsahu netrvá,
skrátenie posudkového procesu,
odkázanosť na prepravnú službu
sa posudzovať nebude (stačí
predložiť potvrdenie lekára alebo
posudok z úradu práce o nevyh-
nutnosti prepravy), ústretovosť
pri umiestňovaní do zariadenia
pre seniorov (budú môcť byť
umiestnení aj tí, ktorí nemajú
problémy so zdravotným stavom),
sociálnu posudkovú činnosť môžu
vykonávať aj sociálni pracovníci
daného zariadenia a to na základe
poverenia obce či VÚC, majú sa
ušetriť výdavky na externú
posudkovú činnosť.

-r-

Zariadenia pre seniorov
Postup pri umiestňovaní: na

obecný alebo mestský úrad
podajte žiadosť o odkázanosti
na sociálnu službu v zariadení
pre seniorov podľa miesta
bydliska, obec na základe
lekárskeho a sociálneho
posudku vydá posudok o
odkázanosti na sociálnu
službu, ktorý je podkladom
pre vydanie rozhodnutia o
odkázanosti na sociálnu
službu. Ak rozhodnutie

nadobudne právoplatnosť, ste
povinní podať obci písomnú
žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby.
Obec vám zabezpečí tieto
sociálne služby u vami vybra-
ného poskytovateľa.

Existujú aj privátne zariade-
nia pre dôchodcov, ktoré sa
riadia vlastnými predpismi.
Tieto postupy pri umiestňo-
vaní platia pre zariadenia v
majetku samospráv.

� Zariadenie opatrovateľskej služby, zľava: Ľubica Gregorová,
Jana Bošiaková - vedúca zariadenia, Ružena Fekiačová, Eva
Bošanská.

Senior linka: Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou
podporou s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko ponúka
pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách. Senior linka je
dostupná na bezplatnom telefónnom čísle 0800 172 500. Môžete
zavolať v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod. V ostatných časoch
zanechajte odkaz na záznamníku, budú vás volať.

Bilancovali hospodárenie
Spotrebné družstvo COOP

Jednota hodnotilo na výročnej
schôdzi 1. marca výsledky
hospodárenia, ďalej sociálno-
výchovné aktivity zamestnan-
cov a organizačnotechnické
problémy na jednotlivých
pracoviskách. Vedúci zasadnu-
tia PaedDr. Milan Širuček
privítal generálneho riaditeľa
tohto obchodného reťazca Ing.
Miloša Benkoviča a všetkých
prítomných. Po schválení
programu M. Širuček vyzval
zástupcu členskej základne
Ing. Júliusa Mihalka o podanie
vyhodnocovacej správy. Pri
konkrétnom analyzovaní
aktivít sa Ing. J. Mihalko
nevyhol ani organizovaniu
relaxačných a poznávacích
zájazdov v SR aj v zahraničí,
ktoré v letných mesiacoch
organizujú manželia Mihalkoví
a u členov si zájazdy získali
veľkú obľubu a dobrú povesť.

Záverom zasadnutia boli Ing.
J. Mihalko a H. Holotová,

vedúca obchodu COOP Jednota
zvolení za zástupcov členskej
základne.

Želáme im veľa zdravia a
osobných i rodinných
úspechov.

Mgr. Ľ Andor
Vo výstavných priestoroch

MsKS sa v dňoch 2. – 19. marca
predstavil svojimi fotografiami z
Indie cestovateľ a fotograf Bc.

Martin Sipták z Martina. Autor
výstavy vo svojom výbere fotogra-
fií zachytil skvosty architektúry,
prírodné krásy a život obyvateľov

pri putovaní druhou najľudnatej-
šou krajinou sveta, z Amritsaru do
Váranásí. Na vernisáži výstavy
privítal riaditeľ MsKS Bc. Peter
Kereš primátora mesta Ing. Petra
Lednára CSc., a ďalších vzácnych
hostí. Výstava bola spojená s
besedou a rozprávaním o živote
ľudí v tejto pre nás tak vzdialenej
a tajomnej krajine.

Bc. Martin Sipták je členom
Fotoklubu Karola Plicku v Martine
a fotoportálu ephoto.sk. Spolupra-
cuje s Turčianskym kultúrnym
strediskom v Martine, Mestským
informačným strediskom v
Přerove. V Zlatých Moravciach je
to druhá autorova výstava po
prezentácii fotografií v roku 2010
z turistických zážitkov po jednom
z najkrajších gréckych ostrovov
Lefkada. Anton Kaiser

Z Amritsaru do VáranásíZ Amritsaru do Váranásí
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Colný úrad o destilátoch
Colný úrad Nitra oznamuje

verejnosti, že podľa platných
právnych predpisov Slovenskej
republiky si môže dať pestovateľ
vyrobiť ovocný destilát v niekto-
rom z legálnych liehovarníckych
závodov na pestovateľské pálenie
ovocia, známych ako „pálenice“. V
pálenici možno vyrábať destilát
len z vlastného dopestovaného
ovocia v miernom podnebnom
pásme, z jeho kvasov, z plodov
viniča hroznorodého v čerstvom
alebo v skvasenom stave vrátane
ovocných a hroznových vín, ktoré
neobsahujú cudzie cukornaté
alebo iné prímesi. Na vyrobený
destilát najviac v množstve 43
litrov čistého alkoholu, čo
predstavuje 86 litrov 50% desti-
látu, za jedno výrobné obdobie
pre jedného pestovateľa, občana
Slovenskej republiky a jeho
domácnosť na území Slovenskej
republiky sa uplatňuje sadzba
dane v polovičnej výške. Výrob-
ným obdobím sa rozumie obdobie
od 1. júla bežného roka do 30.
júna nasledujúceho roka. Destilát
vyrobený v pálenici nesmie byť
predmetom ďalšieho predaja ani
iného uvádzania na trh. V Sloven-
skej republike si nemôže pestova-
teľ vyrábať destilát sám doma na
vlastnom zariadení, ako je to
napríklad v Maďarskej republike,
kde si drobnopestovateľ môže
doma sám vyrobiť 50 litrov
ovocného destilátu z vlastného
dopestovaného ovocia pre vlastnú
spotrebu jeho domácnosti bez
dane. Na základe stanovených
zákonných podmienok drobno-
pestovateľ v Maďarskej republike
nemôže pre iného pestovateľa,
teda ani pre slovenského pestova-
teľa z dopestovaného ovocia alebo
akémukoľvek občanovi Sloven-
skej republiky vyrobiť žiadny
destilát.

V Nitrianskom samosprávnom
kraji v súčasnosti eviduje správca
dane, ktorým je Colný úrad Nitra
26 páleníc v nasledujúcich
obciach:

okres Komárno: Komárno –
Nová Stráž, okres Levice: Hronské
Kosihy, Vyšné nad Hronom (mimo
prevádzky), Žemberovce, okres
Nitra: Čeľadice, Horné Lefantovce,
Jelenec, Jelšovce, Klasov, Mojmí-
rovce, Nitra - Zobor, Veľké Zálužie,
Vráble, okres Nové Zámky: Dolný
Oháj, Gbelce, Kolta, Šurany, okres
Šaľa: Neded, okres Topoľčany:
Radošina, Solčany, Čeľadince,
okres Zlaté Moravce: Čaradice,
Skýcov, Tesárske Mlyňany, Topoľ-
čianky, Velčice, Zlaté Moravce.

V prípade, že by v Slovenskej
republike ktokoľvek vyrobil lieh
mimo legálnych liehovarníckych
závodov, mohol by naplniť
skutkovú podstatu trestného činu
nepovolenej výroby liehu, kde za
výrobu väčšieho množstva liehu
ako aj za neoprávnené vyhotove-
nie alebo prechovávanie zariade-
nia na výrobu liehu hrozí trest
odňatia slobody až na dva roky.
Taktiež v prípade, že zamestnanci
colného úradu zistia u osoby lieh,
ktorého pôvod alebo spôsob
nadobudnutia nebude vedieť
preukázať, tento lieh jej zabezpe-
čia. Takáto osoba je povinná
zaplatiť daň zo zabezpečeného
množstva liehu na daňovom
území, území Slovenskej
republiky, a môže jej byť uložená
pokuta vo výške 50% dane pripa-
dajúcej na množstvo zisteného
liehu, minimálne však 1 659,69 €.
Dokladom preukazujúcim legálne
nadobudnutie liehu v pálenici na
území Slovenskej republiky je
vyskladňovací list.

mjr. Mgr. Stanislav Pacher,
hovorca CÚ Nitra

Odstávka elektrickej energie:
Dňa 12. 4. od 10.00 do 14.00 na
uliciach: Bottova č. 1 až 7, 11 až 17
(nepárne čísla), č. 2 až 16 (párne
čísla), Baničova č. 1 až 9 (nepárne
čísla), č. 2 až 10 (párne čísla),
Chyzerovecká č. 1, 5 až 25,151,
155, 159, 171, 183, 187, 189, 193,
195, 199 až 219, 223, 225, 231 až
235 (nepárne čísla), č. 2 až 6, 10 až
22, 26 až 46, 142, 146 až 150, 154
až 158, 162 až 168, 176 až 180,
188 až 192, 202, 204, 208 až 224
(párne čísla), M. M. Hodžu č. 9 , č. 2
až 14 (párne čísla), J. C. Hronského
č. 1 až 7, 11 až 21 (nepárne čísla),
č. 2 až 20 (párne čísla), Hurbanova
č. 1, 5 až 11, 17, 21 (nepárne
čísla), č. 2 až 10, 14 (párne čísla),
Kraskova č. 1, 3, 351 (nepárne
čísla), č. 2, 6, 10, 14, 16 (párne

čísla), Kukučínova č. 1 až 21
(nepárne čísla), č. 2 až 6, 6A, 8, 8A,
10 až 22 (párne čísla), Karola
Kuzmányho č. 1 až 5, 9 (nepárne
čísla), č. 2 až 10 (párne čísla),
Janka Matušku 1 až 5 (nepárne
čísla), Pribinova č. 39 až 55
(nepárne čísla), č. 38 až 58, 58A,
60 až 66 (párne čísla), Pružin-
ského č.1 až 5 (nepárne čísla),
Slavianska č. 1, 3, 3B, 5, 5A, 7 až
11, 11B, 13, 13B, 15, 15B, 17
(nepárne čísla), č. 2 až 18 (párne
čísla), Sládkovičova 64, 66, 78
(párne čísla), B.S. Timravy č. 3 až
11, 9191, 9193 (nepárne čísla), č.
2, 6 až 10, 9190, 9192, 9194
(párne čísla), T. Vansovej č. 1 až
17 (nepárne čísla), č. 2 až 18
(párne čísla).

HHaassiiččii  vvaarruujjúú  pprreedd  ppoožžiiaarrmmii
Pri jarnom upratovaní netreba

zabúdať na niektoré základné
pravidlá správania sa pri činnos-
tiach, ktoré vytvárajú zvýšené
riziko vzniku požiaru v tomto
období. Vypaľovať suché porasty
je vo všeobecnosti zakázané.
Spaľovať zvyšky organického
pôvodu sa môže len výnimočne a
to so súhlasom príslušných inšti-
túcií (úrady životného prostredia,
hasiči, obce) za určených podmie-
nok.

Ak nechcete spôsobovať škody
na životnom prostredí a súčasne
sa chcete správať ekologicky, je
výhodnejšie využiť recykláciu
biologického materiálu, napríklad
kompostovanie. Pri výletoch do
hôr, lesov, lesoparkov, prípadne k
vodným tokom a jazerám majte
tiež na zreteli, že aj tu platí: Zákaz
zakladania ohňa mimo vyhrade-
ných ohnísk, alebo na miestach
odkiaľ by sa mohol rozšíriť.
Všeobecný zákaz vypaľovania
porastov bylín, kríkov a stromov.
Zákaz fajčiť, alebo používať
otvorený oheň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru. V čase vyhláse-
ného zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru rešpektovať
príkazy a zákazy umiestnené pri
vstupoch do označených lokalít.

Pri činnostiach spojených so

spaľovaním horľavých látok na
voľnom priestranstve, v zmysle §
31e vyhlášky MV SR č. 121/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov,
fyzická osoba:
● oznámi pred začatím spaľova-

nia miesto a čas spaľovania na
okresné riaditeľstvo HaZZ alebo
na telefónne číslo 150

● sleduje klimatické a poveter-
nostné podmienky a kontroluje
miesto spaľovania z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti

● ukladá horľavé látky do uprave-
ných hromád vo vzdialenos-
tiach, z ktorých neohrozia
sálavým teplom alebo odletujú-
cimi horiacimi časticami okolité
objekty a iné skladované alebo
uložené horľavé materiály ani
porasty

● zabezpečí potrebné množstvo
vhodných hasiacich prostried-
kov, pracovné náradie na zabrá-
nenie rozšírenia ohňa a vhodný
spojovací prostriedok na privo-
lanie hasičskej jednotky

● vykonáva kontrolu stavu miesta
spaľovania a priľahlých priesto-
rov v priebehu celého spaľova-
nia

● po skončení spaľovania vykoná
dohasenie zvyškov po spaľo-
vaní  a skontroluje okolie

OR HaZZ

VV  ppllaammeeòòoocchh  pprr iišš llaa   oo   žž iivvoott

V nedeľu 20. marca ráno
približne o tretej hodine likvi-
dovali zlatomoravskí hasiči
požiar drevenej chatky na Ul.
1. mája. Po ich príchode už
bola celá chatka v plameňoch.
Našli v nej nehybné telo 53-
ročnej Márie K., ktorá pred
časom prišla o byt a jej psíka.

Pravdepodobnou príčinou
požiaru bola neopatrná
manipulácia so zapálenou
sviečkou. Mária bola druhý-
krát vydatá, z prvého manžel-
stva mala dvoch synov.

-r-
foto: J. Drienovský
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Poh¾ad na historický vývoj Slovanov – Slovákov v Európe

Pokračovanie
Slovenské osobnosti objavené

zahraničím
V nových podmienkach života

nám vyrástli významné osobnosti
v kultúrnom, športovom, umelec-
kom, vedeckom, politickom, ale aj
duchovnom živote. Domáce
podmienky nevytvárali také
predpoklady na vzdelanie, ale aj
na prácu, ako zahraničie - Česko,
Nemecko, USA, Kanada, Švajčiar-
sko, Rakúsko, Maďarsko a iné.
Slováci v zahraničí veľmi dbali na
vzdelanie svojich detí. Vďaka
tomu medzi nimi a ich potomkami
vyrástlo nemálo vynikajúcich
vedcov, umelcov, športovcov,
ktorí preslávili krajinu v ktorej
žijú, ale aj Slovensko.

Oblasť medicíny: Ján Jessenius –
Jesenský (1566 - 1621) z Turca
bol dvorným lekárom a historio-
grafom cisára Mateja II. (1611 -
1619) vo Viedni, rektor univerzity
vo Wittenbergu a v Prahe.
Uskutočnil prvú verejnú anato-
mickú pitvu ľudského tela v

Čechách. Bol popravený roku
1621 na Staromestskom námestí
v Prahe, pretože sa politicky
angažoval na strane českých
stavov.

Kamaldulský „lietajúci mních“
Cyprián bol pravdepodobne
sirota, lebo siroty volali Cypri-
ánmi, vlastným menom Franz
Ignatz Jaisge zapísaný vo vroclav-
skej matrike (pochádzal z Volko-
víc v Sliezsku a žil v rokoch 1724 -
1776), zložil rádový sľub v
kláštore pod Zoborom v Nitre
(1752 - 1753). Študoval v Brne, v
Radošinej, v Poľsku (Vroclav,
Čenstochová), pravdepodobne i v
Taliansku. Bol správcom, lekárom,
lekárnikom, botanikom v Červe-
nom Kláštore (história kláštora sa
začala písať v roku 1319, prívlas-
tok červený získal podľa architek-
tonických prvkov, ktoré sú z
prírodného červeného pieskovca)
a mal veľké vedomosti z medicíny,
floristiky, farmácie, alchýmie a
botaniky. Svoj herbár liečivých
rastlín zapisoval v rôznych

jazykoch - latinsky, grécky,
nemecky, poľsky a slovensky. Je to
najstarší herbár z územia Sloven-
ska - Pienin a Belianskych Tatier
(z rokov 1765 - 1771, originál je
uložený v SNM v Bratislave).
Zaoberal sa tiež písaním vedeckej
literatúry, beletrie a zbieraním
ľudovej slovesnosti. Ako prvý sa
písomne zmienil o pestovaní
zemiakov na našom území.
Cypriána fascinovalo lietanie a
skúmal spôsob fungovania vtáčích
krídel.

Ján Adam Reiman z Prešova
(1690 - 1770) sa ako prvý na
kontinente odvážil očkovať proti
kiahňam, vtedy často smrteľnej
chorobe. Vojtech Alexander (1857
- 1916) z Kežmarku - röntgenológ
medzinárodného významu. Ján
Sambucus (1531 - 1584),
humanista, básnik, polyhistor a
lekár z Trnavy, prednášal na
univerzitách v Padove, Bologni i
vo Viedni, bol radcom cisára
Maximiliána II.

Dušan Makovický (1866 - 1921)

z Ružomberka, lekár a publicista.
Študoval medicínu v Prahe,
Innsbrucku a Berlíne. Ako lekár
pôsobil v Innsbrucku, Budapešti a
Žiline. V rokoch 1904 - 1910 bol
osobným lekárom ruského spiso-
vateľa Leva Nikolajeviča Tolstého
v Jasnej Poľane a aj prekladate-
ľom jeho literatúry.

Prof. MUDr. Ján Vilček,
narodený v roku 1933 v Brati-
slave, študoval na UK v Bratislave
a emigroval do USA. Od roku 1965
pracuje ako mikrobiológ - imuno-
lóg na Newyorskej univerzite, kde
pomohol vyvinúť liek proti
psoriáze či Crohnovej chorobe.
MUDr. Daniel Carleton Gajdusek
(1923 - 2008), americký pediater
a virológ slovenského pôvodu,
nositeľ Nobelovej ceny za
medecínu z roku 1976 za objavy
nových mechanizmov proti vzniku
a šíreniu infekčných chorôb.

Pokračovanie v budúcom čísle.

PaedDr. Pius Biely

145. výročie narodenia záhradníka Jozefa Mišáka
Región Zlatých Moraviec

horné Požitavie je právom
hrdý na mnohé kultúrne
pamiatky, ktoré si my domáci
nevieme oceniť. Ale tu sa
narodili, žili alebo pracovali aj
mnohé významné osobnosti,
ktoré sú známe po celej
Európe a možno povedať aj vo
svete.

Obyvatelia Zlatých Moraviec
sú úzko spätí aj prekrásnou
záhradou stálozelených
drevín, ktorá je známa po celej
Európe a to je Arborétum
Mlyňany vo Vieske nad
Žitavou. Nielen preto, že toto
Arborétum malo veľký vplyv
na vysádzanie stálozelených
drevín v meste Zlaté Moravce
a v jeho okolí, ale aj preto, že
naša rodáčka najmladšia dcéra
grófa Viliama Migazziho -
Antónia sa vydala v r. 1892 za
zakladateľa Arboréta Mlyňany
baróna Štefana Ambrózyho,
nar. 5. 3. 1869 v Níz Francúz-
sko. Pripomíname si 142.
výročie jeho narodenia, ale
zároveň si pripomíname aj

145. výročie narodenia jeho
spoluzakladateľa a spolu-
tvorcu arboréta, záhradníka
Jozefa Mišáka.

Jozef Mišák sa narodil 7.
apríla 1866 v Hořiciach. Jeho
otec bol tiež záhradníkom,
venoval sa predovšetkým
ovocinárstvu. Jozef Mišák po
ukončení meštianky v r. 1880
nastúpil ako učeň do záhrad-
níctva Doubek v Liboniciach.
Po vyučení ako tovariš praco-
val na viacerých miestach: v
Poprade, Nemecku a Halíči. V r.
1893 sa jeho trvalým pôsobis-
kom stali Mlyňany. Tu spolu so
Štefanom Ambrózym v
cerovom lesíku nad malebnou
obcou Vieskou nad Žitavou
začali na mlynianskom veľkos-
tatku, ktorý Ambrózy dostal
ako svadobný dar od svojho
svokra grófa Viliama Migaz-
ziho zakladať stálozelenú
záhradu takú, aké videl po
svojich potulkách po Stredo-
morí, Francúzsku, Taliansku,
Španielsku, ktoré sa mu
nezmazateľne vryli do pamäti.

Stali sa záležitosťou jeho srdca
a zaumienil si takúto záhradu
vybudovať spolu so svojou
manželkou Antóniou aj so
svojím záhradníkom Jozefom
Mišákom v Mlyňanoch.

Záhrada pomaly prerástla v
krásny park. Mnohí odborníci
z oblasti dendrológie hovorili
o márnosti tohto úsilia, že
stálozelené dreviny nemajú
schopnosť prežiť suché a
mrazivé zimy a na druhej
strane zase suché a horúce
letá, aké sa vyskytujú v okolí
Zlatomoravecka, ale skoro v
celej strednej Európe. Štefan
Ambrózy Migazzi a jeho
záhradník  Jozef Mišák aj
napriek týmto prognózam si
verili a vybudovali nádherné
dielo, ktoré obdivujeme
dodnes.

Záhradník je človek, ktorý
miluje prírodu, s ňou žije, bdie
aj spí. Ambrózyho krédom
bolo nechať rastliny rásť tak,
aby ukázali krásny habitus a
nie umele ich zastrihovať,
krátiť a deformovať. Aj to je

možné, ale to sa uplatní len,
kde to má opodstatnenie a to
sú pravidelné barokové
záhrady.

Spomienková slávnosť na
nedožité 145. výročie Jozefa
Mišáka spoluzakladateľa
Arboréta Mlyňany sa
uskutoční 7. apríla 2011 o
15.30 h v Ponitrianskom
múzeu v Zlatých Moravciach.
Na túto slávnosť vás srdečne
pozývajú usporiadatelia.

Pokračovanie v budúcom
čísle.

Marian Tomajko
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� Vítanie jari v MŠ Žitavské nábrežie.
Ani sme sa nenazdali, jar sa k

moci hlási. Čierne drozdy a
spevavé škorce nás volajú na
zelené lúky. Do tanca sa púšťame,
svoje nôžky skúšame. A veru sme
ich vyskúšali aj v našej záhrade v
prírodnom amfiteátri MŠ – Dúha.
Tu sme sa stretli všetky triedy,
aby sme spoločne privítali jar a za
spevu vyniesli „Morenu“.

Morena naša, kde si prebývala,
v tom starom dome, v zadnej
komore. Za zvukov tejto pesničky
sme morenu niesli k Žitave, kde
sme ju zapálili a hodili do potoka
so slovami: „Bodaj by morena tak
dlho spala, aby nám zase dlho
pokoj dala.“ Deti z väčších tried
hádzali do vody aj malé moreny,
ktoré si vyrobili so svojimi tried-
nymi učiteľmi.

Vracajúc sa naspäť do našej MŠ,
sme si veselo spievali a privolávali
slniečko a jar. V záhrade MŠ sme
sa zahrali jarné hry, ktoré určite
natrvalo privolajú jar ku nám.

Aj v našej materskej škole, tak
ako i v meste sa počas minulého
týždňa upratoval celý areál zaria-
denia i jeho okolie. Upratovanie
bolo zavŕšené spoločnou brigádou
rodičov našich detí.

Akcie MŠ Dúha: január - divadlo
4 ročné obdobia, - február: zimná
sánkovačka Kostoľany pod Tribe-
čom (staršie a najstaršie deti),
karneval po triedach, tradícia
ľudových nástrojov, marec -
program k MDŽ v MsKS (3. trieda),
exkurzia do hvezdárne v Žiari nad
Hronom.

T. Kováčová

VVííttaanniiee  jjaarrii  vv  MMŠŠ  DDúúhhaa

VV ýý ss tt aa vv aa   kk ee rr aa mm ii kk yy
Žiaci Spojenej školy v

Zlatých Moravciach na Ul. J.
Kráľa 39 sa v rámci vzdeláva-
cieho programu oboznamujú a
vyučujú s tradičnými remes-
lami v našom regióne. Jednou
z nich je i práca s hlinou. Je to
už dávno, čo si naši zdravotne
znevýhodnení žiaci osvojili
základy tohto remesla a vo
svojej práci veľmi príjemným
spôsobom napredujú. Vďaka
možnostiam a materiálneho
vybavenia školy majú naši
občania možnosť vidieť pestrú
paletu výrobkov z hliny.
Budeme radi, keď vás jedno-
duché diela z produkcie detí

oslovia a inšpirujú.
Spojená škola súbežne s

výstavou keramiky usporia-
dala v spolupráci s KŠÚ Nitra
ôsmy ročník krajskej výtvarnej
súťaže zdravotne znevýhodne-
ných žiakov Nitrianskeho kraja
s medzinárodnou účasťou pod
názvom Hrajme sa s rozpráv-
kami. Zapojených prác do
súťaže bolo 365 v šiestich
kategóriách. Zo zahraničných
škôl sa zapojili školy z Poľska,
Česka, Maďarska a Slovinska.
Ocenené práce po ukončení
výstavy budú zdobiť priestory
KŠÚ v Nitre.

PhDr. Zita Záhorská

Pani Zima dokra¾ovala
V MŠ Slniečko na Kalinčiakovej

ulici, dňa 21. marca sa deti s
veľkou radosťou rozlúčili so
Zimou, veď bol predsa prvý jarný
deň. Aby sa nezabudlo na jarné
tradície a ľudové zvyky, učiteľky s
deťmi zhotovili Pani Zimu,
prestrojenú za Morenu a spevom
v sprievode harmoniky ju odpre-

vadili ku Zlatňanke, kde ju hodili
do vody. Morena odplávala, deti sa
s ňou lúčili potleskom. S jarnou
piesňou „Klnka, klnka“, privolávali
jarné slniečko, aby prevzalo moc
nad zimou. Slniečko sa zobudilo a
celý deň bol naozaj taký slnečný,
aký má byť prvý jarný deň.

-MŠ-

N a š i m  u č i t e ¾ o m

Deň 28. marec je pre
pedagogických pracovníkov
výnimočný. Pripomínajú si
odkaz velikána pedagogiky
Jana Amosa Komenského.

Pri príležitosti sviatku učite-
ľov bola pre nich v MsKS
pripravená rozprávková
veselohra Zhŕňajova nevesta
(37 repríz), v naštudovaní
Zlatomoraveckého ochotníc-
keho kolektívu v réžii Petra
Kereša. Osem pedagógov si z
rúk primátora prebralo

pamätné listy. Sú to Margita
Bucheňová, MŠ Žitavské
nábrežie, Eva Frajková MŠ
Kalinčiakova, Ladislav Kondé,
učiteľ hry na gitare a basgitare
ZUŠ, Mgr. Mária Kühtreibe-
rová, ZŠ Mojmírova, Mgr.
Mária Skačanová, ZŠ Pribi-
nova, Mgr. Anna Šurdová, ZŠ
Robotnícka, Anna Švecová, MŠ
Štúrova, Mgr. Alena Tužinská,
CVČ.

-am-
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VVýýrrooččiiee  oosslloobbooddeenniiaa  mmeessttaa
Pri príležitosti 66. výročia

oslobodenia nášho mesta sa
konali 23. marca v MsKS spomien-
kové oslavy spojené s kladením
vencov k pomníkom padlých.
Organizátorom pietnej spomienky
bolo už tradične Mesto a základná
organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov. 

Pietnej spomienky sa zúčastnili
domáci zástupcovia samosprávy i
z okolitých obcí, verejnej správy,
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Zlatých Morav-
ciach, školáci a privítali sme aj
priameho účastníka oslobodzova-
cích bojov, čestného predsedu
SZPB gen.por. Ing. Jána Husáka,
držiteľa 12 domácich a 8 zahra-
ničných vyznamenaní. Vo svojom
vystúpení pripomenul, že i tento
región je úzko spojený s bojmi a
hory ukrývajú nemálo hrdinstiev,
statočnosti a odhodlania bojovní-
kov za slobodu a demokraciu. S
nostalgiou hovoril aj o zabúdaní
alebo málo si pripomínaní tých,
ktorí nám slobodu priniesli –

sovietskych a rumunských
vojakov.

Primátor Ing. Peter Lednár, CSc.,
vo svojom príhovore priblížil
udalosti oslobodenia a poukázal
na hrôzy vojny. Zároveň vzdal
úctu a vďaku všetkým tým, ktorí
padli v boji za oslobodenie mesta i

nášho regiónu. V tomto duchu sa
niesol aj príhovor predsedu ZO
SZPB Ivana Malého.

Pri príležitosti spomienky na
oslobodenie vystúpil s kultúrnym
programom folklórny súbor
Inovec.

A. Mondočková
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Keď dozrie slovo v pere

básnika, je sviatok. Keď dozrie

báseň v ústach žien, je Vanso-

vej Lomnička.

Tieto slová zazneli po dlhých

trinástich rokoch v MsKS v

Zlatých Moravciach na okres-

nej súťaži v umeleckom

prednese poézie a prózy žien.

Ženy, stálice v recitovaní, ale aj

nové, ktoré sa súťaže zúčast-

nili prvýkrát, rozdávali to, čím

napĺňali svoje srdcia najkreh-

kejším, najkreatívnejším a

najpôsobivejším, čo človek

vytvoril a stále pretrváva –

slovom.

Všetkých osem prihlásených

recitátoriek súťažilo v II.

kategórii – poézia a próza nad

25 rokov. Treba vzdať úctu a

poďakovanie hlavne ženám

skôr narodeným, ktoré si

zamilovali poéziu, ale aj pracu-

júcim, aktívnym ženám, ktoré

našli čas a odvahu na prípravu

recitácie, čím prispeli k úspeš-

nému priebehu súťaže.

Chýbala však účasť mladých

recitátoriek v I. kategórii

poézia a próza od 16 - 25

rokov. Je na škodu, že stredné

školy neprejavili záujem o

danú súťaž. Práve mladá

generácia žien by mala byť

nástupkyňou, aby sa pokračo-

valo a zachovalo umelecké

slovo. Na krajskej súťaži v

Nitre naša Juliana Hlásna

obsadila 3. miesto.

A. Kiššová
ZO ÚŽS

� Zľava: Anna Kiššová, Juliana Hlásna, PaedDr. Klaudia Ivanovi-
čová, Margita Plhalová, Mária Zlatňanská, JUDr. Helena Rozbo-
rová, Emília Páleniková.

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

0911 434 400
037/633 11 86
7/032/2011/PČ, 4/014/2011/DZ

� Predám nehnuteľnosť na
Továrenskej ulici č. 7.
Kontakt: 0908 675 093

7/031/2011/PČ, 7/025/2011/DZ

� Predám 3-izbový byt v ZM,
Duklianska ulica, 4/4 p., 64 m2,
balkón, kompletná rekonštrukcia,
cena 50 000 eur.

Kontakt: 0905 701 543
7/033/2011/PČ, 7/026/2011/DZ

� „SVETLO“, Zariadenie sociál-
nych služieb, 951 87 Olichov,
pošta Volkovce zverejňuje zámer
prenajať: časť pozemku pri
hlavnej ceste Zlaté Moravce -
Nová Baňa o výmere 100 m2 na
parcelách č. 2060/1 a 2060/7,
nebytový priestor o výmere 246
m2 na parcele č. 2060/10. V
prípade záujmu vaše cenové
ponuky (na 1 m2 pozemku, resp.
nebytového priestoru) zasielajte
na horeuvedenú adresu najneskôr
do 27. 4. 2011 do 12.00 v označe-
nej obálke „NÁJOM“.
Kontakt: 037/630 52 90,
www.zssolichov.sk

7/034/2011/PČ, 7/027/2011/SZ

Pohotovosó lek¤rnÁ
V dňoch 6. – 10. 4. OLIVA,

Bernolákova 5 (v pracovné dni od
18. do 21 h, sobota od 12. od 20. h,
nedeľa od 8. do 20. h).

V dňoch 11. – 20. 4. U
ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24 (v
pracovné dni od 7. do 21. h,
víkendy od 8. do 20. h).

Akcie Jednoty SD
Zlaté Moravce

14. 5. - Viedeň Schőn-

brunn, letné sídlo Habsbur-

govcov, 25. 6. - Štúrovo

kúpalisko Vadaš, 9. 8 -

Märchenpark St. Margare-

the, 25. 9. – Schloßhof,

dožinková slávnosť, 26. 11.
– Predvianočná Viedeň, 3.
12. – Parndorf, predvia-

nočné nákupy.

� Gen.por. Ing.
J. Husák
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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!

St.: 18.00, vstupné 2,30 €, MN
do 12 r.
8. – 11. 4. Čierna labuť, USA

Úžasná N. Portman sa od
detstva venovala baletu a v tomto
filme svoju dlhoročnú tvrdú drinu
naplno zúročila. Úplne zaslúžene
získala tohoročného Oscara za
najlepší herecký výkon a preto by
ste tento famózny filmový príbeh
mali vidieť.

Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.: 18.00,
vstupné 2,30 €, po.: 18.00, zľ. 2,00 €,
MP do 12 r.
12. – 13. 4. Bastardi, USA

Šokujúci a otrasný príbeh, v
ktorom mladú praktikantku
surovo znásilnili a brutálne zabili.
Je to smutné, keď zlyháva systém
a falošní filantropovia hlboko
zapúšťajú zhubné korene.
Ut., st.: 18.00, vstupné 2,30 €, MN
do 15 r.
14. - 18. 4. Hop, USA

Tento rok sú veľkonočné
sviatky veľmi neskoro, ale filmové
spoločnosti to privítali s nadše-
ním. Do našich kín prichádza nový

detský animovaný s veľkonočnou
tematikou a my vám ho môžeme
senzačne premietnúť už týždeň
pred Veľkou nocou. Takže tešte sa
na Veľkonočného zajaca, jeho
neposlušného syna, na mimo-
riadne zlaté kuriatka a veľmi milé
zajačiky.

Št.: 17.00, pi.: 16.00, so.: 17.00,
ne.: 16.00, vstupné 2, 30 €, po.:
17.00, zľ. 2,00 €, MP
15. – 17. 4., 127 hodín, USA

Skutočný príbeh mladého
horolezca, ktorého jeden kameň
uväznil ďaleko od civilizácie.
Horolezec Aron sa ocitol v
dvadsať metrovej priepasti bez
jedla, bez vody a bez pomoci.
Napínavý a živelný film o sile,
vyvolanej túžbou po prežití. 

Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.: 18.00,
vstupné 2,30 €, MP do 12 r.
19. – 20. 4. Občiansky preukaz,
ČR

Oddychová česká komédia,
ktorá sleduje osudy štvorice
dospievajúcich mladíkov, ich
priateľov, lások a rodičov. Od
okamihu, ako v 15-tich rokoch
dostanú občiansky preukaz sú
neudržateľný a vyrábajú samé
trapasy. 

Ut.: 18.00, st.: 19.00, vstupné
2,00 €, MP do 12 r.

program kina na
www.kinotekov.eu

www.jatt.szm.sk

3. 3. Bianka Beňová,
(N) Zlaté Moravce

8. 3. Nela Královičová, (N) Nitra

10. 3. Alex Gunyiš, (N) Nitra
14. 3. Lukáš Máčaj, (N) Levice

13. 3. Eleonóra Frajková, 1921, 
Volkovce

15. 3. Pavol Melenec, 1943, Obyce
15. 3. Františka Pavlíková, 1929, 

Martin nad Žitavou
15. 3. Ján Jackuliak, 1960,

Topoľčianky
16. 3. Franitšek Laktiš, 1927,

Zlaté Moravce
17. 3. Helena Šabová, 1928,

Žitavany
17. 3. Ľudovít Mravík, 1942, 

Žitavany
20. 3. Mária Krpalová, 1940, 

Topoľčianky
20. 3. Mária Hlavatá, 1925, 

Žitavany
21. 3. Margaréta Pechová, 1925, 

Beladice
22. 3. Alexander Konečný, 1934, 

Zlaté Moravce
24. 3. Mária Vorelová, 1919,

Zlaté Moravce
24. 3. Emil Varga, 1929,

Nevidzany
25. 3. Mária Tomovičová, 1923, 

Lužianky

11. 4. Magdaléna Holecová, Zl. Moravce, 80 r.
21. 4. Juraj Urbanský, Zl. Moravce, 85 r.
22. 4. Ružena Štiftová, Zl. Moravce, 85 r.

S p o m i e n k a
Osud nám nedoprial s Tebou

dlhšie byť, ale v našich srdciach
budeš stále žiť.

Dňa 4. apríla uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil náš drahý
synček

plukovník Ing. Peter Mikuš

vo veku 39 rokov.
S láskou spomíname matka,

sestra, Marek a Alexandra
7/020/2011PČ, 5/016/2011 DZ

K l u b  z d r a v i a
Občianske združenie Klub zdravia v Zlatých Moravciach vás pozýva

na stretnutie 13. apríla pod názvom „Čo možno o orechoch ešte neviete“
- lektor J. Novota. Každú druhú stredu o 17.00 v Klube dôchodcov na
Mojmírovej ulici. Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.

Stretnutia sú spojené s ochutnávkou zdravých jedál a potravín.
Ďalšie plánované akcie: 27. 4., 11. 5. Organizátorom je OZ Život a

zdravie www.zivotazdravie.sk.
Občianske združenie Klub zdravia spolupracuje s Mestom Zlaté

Moravce od roku 2004 a to cez klub dôchodcov. Klub vedú lektori
Jaromír Novota s manželkou Zlaticou a Peter Studený. Okrem pravidel-
ného stretávania sa v klube dôchodcov uskutočňujú aj príležitostné
prednášky pre Zväz diabetikov, podujatia pre základné a materské školy.

V Národnom žrebčíne Topoľčianky 19. marca uzrela svetlo sveta
hnedá kobylka Shagya XXX – 18. Práve v tento deň si žrebčín pripo-
mína svoje 90. výročie založenia. Od roku 1921 je v poradí už osemti-
sícim narodeným žriebäťom v topoľčianskom žrebčíne. Keďže sa
narodila na „Jozefa“ neoficiálne ju pomenovali Jozefína. V Topoľčian-
kach sa každoročne narodí stovka žriebät. Jozefína (Shagya XXX 18)
je plná života, veselo vyskakuje okolo mamky a zvedavo skúma všetko
nové. Malú kobylku si budú môcť prísť pozrieť návštevníci 1. mája
počas dňa otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky, ako
aj počas osláv jeho 90. výročia založenia.

Oslaïte si život knihou
Vždy budú mať svoje osobité

čaro. Je ich síce nespočetne veľa,
ale nikdy ich nebude dosť.
Zábavné, dojímavé, historické,
romantické, smiešne, strhujúce aj
poučné jednoducho knihy. Sú
ľudia, ktorí preferujú istých
autorov alebo žáner. Iní neustále
sledujú novinky, hltajú recenzie a
kritiky. Sú aj takí, ktorí čítajú
všetko, čo im príde pod ruku.
Štatistiky by nám však dali za
pravdu, že mnohí ľudia dnes
nečítajú vôbec. Dokážete si
spomenúť, kedy ste naposledy
prečítali nejakú knihu? Nie? Že
permanentný zhon, únava a stres
vám niečo také ani nedovolí?
Výhovorka, alebo holý fakt?
Snažte sa to zmeniť. Znovu
objavte čaro knižných obchodov,
vdýchnite vôňu antikvariátov,
alebo len tak oprášte niečo zo
svojej domácej poličky. Dnešný
svet ponúka pestrosť ponuky,

všetko je len otázkou výberu. O
chvíle príjemného oddychu sa
postarajú autori súčasnej aj histo-
rickej beletrie. Všeobecný rozhľad
rozšíria obsažné encyklopédie,
slovníky a príručky. Tajomstvá
vzdialených krajín odhalia pred
vami zaujímavé cestopisy. Oko
potešia obrázkové monografie
maliarov, fotografov, či sochárov.
Hlad duše možno utíšia slovné
obrazy poézie. Závan nostalgie
detských liet, ale aj úsmev na tvári
našich detí vykúzlia čarovné
príbehy dávnych rozprávkových
hrdinov.

Inšpirujte sa, hľadajte,
objavujte, sledujte tipy kníhkup-
cov, prípadne si nedajte do svojho
vkusu vôbec hovoriť. Opäť sa však
naučte krásne oddychovať,
relaxovať a užívať chvíle pohody
oslaďte si svoj život knihou.

A. Kiššová
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Predstavujeme
mužstvá

PFA
Redakcia Tekovských novín v

spolupráci s PFA vám postupne
predstaví mužstvá Požitavskej
futbalovej akadémie.

PFA vznikla z vôle dvoch klubov
- FC ViOn Zlaté Moravce a
Spartaka Vráble, keď myšlienku
podporili aj oba mestské
magistráty. Jej hlavným poslaním
je skvalitniť prípravu mladých
futbalistov. V malom meste, ako
sú Zlaté Moravce, by sa akadémiu
nepodarilo naplniť, preto FC ViOn
našiel partnera vo Vrábľoch.
Koordinátorom a šéftrénerom
akadémie je Ján Rosinský.
Zmyslom vzniku PFA bolo, aby
talentovaní hráči neodchádzali do
iných akadémií, aby nechodili za
tréningovými možnosťami ďaleko
a aby dostali komplexnú športovú
prípravu, ktorá vylepší ich futba-
lové majstrovstvo doma.

V PFA pôsobia štyri doraste-
necké družstvá, štyri žiacke plus
šesť tímov prípraviek. Družstvá
U19 a U17 hrávajú druhú doraste-
neckú ligu v Zlatých Moravciach,
tímy U18 a U16 majú v tretej lige
domáce ihrisko vo Vrábľoch. Žiaci
U15 a U13 hrajú druhú ligu na
ViOne, tímy U14 a U12 tretiu ligu
vo Vrábľoch. Prípravky pôsobia
paralelne v oboch mestách.

Požitavskú futbalovú akadémiu
riadi správna rada, v ktorej sú
zástupcovia oboch klubov a oboch
miest. Pôsobí v nej pätnásť tréne-
rov od dorastu po prípravky,
pravidelné sú aj špeciálne
tréningy pre brankárov. Akadé-
mia spĺňa štatút útvaru talentova-
nej mládeže druhej kategórie,
takže na jej činnosť čiastočne
prispieva aj SFZ.

A. Karaffa
Corgoňligová jar FC ViOn: 9.

apríl: Slovan - FC ViOn, 16. apríl:
FC ViOn – Prešov, 23. apríl:
Banská Bystrica - FC ViOn, 30.
apríl: FC ViOn – Dubnica, 4. máj:
Nitra - FC ViOn, 11. máj: FC ViOn -
Dunajská Streda, 14.máj: Ružom-
berok - FC ViOn, 21. máj: FC ViOn
– Košice, 25. máj: Senica - FC ViOn

Grantový program ZSE s názvom
Rodinný futbal odštartoval 2. apríla
svoj druhý ročník.

Na štyroch pilieroch stojí
grantový program Rodinný futbal,
ktorý minulý rok priniesol 54 futba-
lovým klubom, obciam, školám zo
západoslovenského regiónu a Brati-
slavy čiastku 300 000 eur. Za tri
roky to bude rovný milión eur,
ktorými spoločnosť Západosloven-
ská energetika, a.s. (ZSE), člen
skupiny E.ON, chce podporiť rozvoj
mládežníckeho futbalu na Sloven-
sku. Prvým pilierom je budovanie a

modernizácia infraštruktúry,
druhým je organizácia rodinných
podujatí v rámci futbalového hnutia,
tretím podpora futbalovej mládeže.
A práve s týmto faktom je úzko
spojený aj štvrtý pilier, ktorým je
zvyšovanie kvality a motivácie
futbalových trénerov pre najmlad-
ších futbalistov.

Na štadióne FC ViOn bol v tento
deň pre všetky deti s rodičmi pripra-
vený bohatý športový program.
Účastníci podujatia mali na zápas FC
ViOn – Trnava vstup voľný.

Redakcia

RoutinériRodinný futbal FC ViOn
Flyers Nitra - Routiners 3:1
V dohrávke zápasu jesennej časti

chceli Zlatomoravčania naplno
bodovať. V zápase však trestuhodne
zahadzovali vyložené šance, čo sa im
nakoniec vypomstilo. V závere už
len korigoval výsledok P. Dvonč po
prihrávke Vaňa. Mužstvu chýbala
väčšia rozvaha pri zakončení,
potešila však bojovnosť mužstva,
ktoré bojovalo do konca zápasu.

Byvoly - Routiners 0:1
Víťazstvo sa nerodilo jednoducho

aj keď od začiatku sa hralo prevažne
na súperovej polovici. V prvej
tretine rozhodol jediným gólom o
výsledku zápasu Kunský. Druhý gól
sa ROU aj napriek sľubným šanciam
už nepodarilo pridať. Výborný
výkon podal brankár Kišš.

Vydry - Routiners 0:5
V ďalšom zápase narazili ROU na

Vydry. Očakával sa vyrovnaný súboj
a tvrdý boj o body. Góly však strie-
ľali len Moravčania, prvé dva P.
Dvonč. V druhej tretine skóroval
Tonka v presilovke. V záverečnej
tretine zaznamenal štvrtý gól Vaňo
a gólový účet zápasu uzavrel opäť P.
Dvonč.

A. Karaffa

Slovenskí reprezentanti do 21
rokov hrali v pondelok 28. marca
odvetný prípravný zápas s
fínskymi rovesníkmi v Zlatých
Moravciach na dobre pripravenom
teréne bez gólov. Kým v sobotu
„galádovci“ v Nitre vyhrali 3:2,

tentoraz sa strelecky nedokázalo
presadiť ani jedno mužstvo. Obe
tieto medzištátne stretnutia sú pre
slovenskú „21“ súčasťou prípravy
na júnový vstup do kvalifikácie o
postup na ME 2013 hráčov tejto
vekovej kategórie. Na štadióne FC

ViOn Zlaté Moravce sa hral oveľa
vyrovnanejší zápas ako pod
Zoborom, čoho dôkazom bol fakt,
že obe mužstvá dokázali v tomto
meraní síl ubrániť bezgólový stav.
Zápas si prišlo pozrieť na štadión
1085 divákov.                    P. Kadlec
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