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� Veľká noc patrí k najkrajším sviatkom jari. Precízne upletené korbáče, ktoré už pri miernom švihnutí
rozihrajú ruky i nohy dievčat sme mohli vidieť na veľkonočnej výstave v múzeu. Žiakov ZŠ Mojmírova
zaujali tak korbáče ako i gajdy od výrobcu Bernarda Garaja. Prvé vlastnoručne vyrobil asi v tridsi-
atke. Koľko ich vyrobil celkom nevie povedať. Dnes má 76 rokov, s gajdošmi precestoval kus sveta.
Majster tohto krásneho diela žije v našom meste. Zaujímavosťou výstavy sú aj obrazy svätých zo
súkromnej zbierky Anny Michalkoc Kudrejovej z Prílep.
Veľkonočné sviatky sú celosvetovo uznávaným sviatkom. Ich základnou podstatou z dôb predkres-
ťanských bolo vítanie jari alebo víťazstva života nad smrťou. Termín Veľkej noci nie je stály, pripadá
na prvú nedeľu po jarnom splne mesiaca – po 21. marci.
Veľkonočné sviatky sú jedinečné a len raz do roka. Zaželajme si spoločne ich krásne a ničím nerušené
prežitie v kruhu svojich najbližších.

A. Mondočková

Krásne prežitieVeľkej noci Vám želáprimátor mestaa mestskézastupiteľstvo

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

� Národopisný ples, 11. ročník 29.
4. v KD Prílepy so začiatkom o
19.00, vstupné na osobu 4,00 €,
batôžková večera (kto si čo prine-
sie), tombola. V programe vystú-
pia folklórne súbory, kontakt:
0910 411 650, 630 62 01

� Deň vtáctva si environmentalisti
pripomínajú rôznymi výstavami a
besedami. V pobočke Ponitrian-
skeho múzea je nainštalovaná
výstava preparovaných vtákov
(do 60 kusov) a vo vestibule MsKS
detských výtvarných prác z MŠ,
ZŠ a ZUŠ. Výstava potrvá do konca
apríla. Aj takýmito podujatiami
chcú vzbudiť ornitológovia u
mladých ľudí väčší záujem o
štúdie vtáctva.

� Mesto Zlaté Moravce v spolupráci
so Štátnou ochranou prírody SR,
Správou chránenej krajinnej
oblasti Ponitrie pri príležitosti
Dňa Zeme pripravuje 29. apríla v
MsKS 8. ročník premietania
filmov s ekologickou tematikou
pre žiakov pod názvom EKOFILM
2011, súčasťou bude výstava
výtvarných prác detí k tejto
tematike.

� Tradíciu stavania mája si oživí
naše mesto 30. apríla (sobota) o
15. hodine. Máj vyzdobený
pestrofarebnými stužkami posta-
via Technické služby na námestí,
v programe vystúpia FS Zlatňanka
a Inovec. 1. máj sviatok práce si
pripomíname spolu s dňom
vstupu SR do EÚ v roku 2004

� V MsKS sa predstaví Radošinské
naivné divadlo hrou Nesladím od
autora S. Štepku, 27. mája o 19.00,
vstupné 12 €, predpredaj vstupe-
niek v MsKS a predajni Repromix

Primátor vidí na postoch odborníkov
Primátor Ing. Peter Lednár, CSc.,

31. marca vypísal výberové
konania na posty riaditeľov
mestských podnikov. Prihlášky s
náležitosťami bolo potrebné
doručiť do 15. apríla. Plní tak
sľuby na vyhlásenie výberových
konaní na šéfov mestských podni-
kov. Zmena zrejme čoskoro
nastane na poste riaditeľa Záhrad-
níckych služieb, Technických
služieb, Správy športových zaria-
dení, Mestskej nemocnice,
Mestského kultúrneho strediska,
Službytu a náčelníka Mestskej
polície. Súčasní riaditelia sú
poverení ich riadením.

Primátor očakáva, že sa po
vymenovaní nových ľudí do

riadiacich funkcií podstatne zlepší
práca príspevkových organizácií.
Nových šéfov dostanú až po
aprílových výberových konaniach.

„Verím, že to budú profesionáli,
potiahnu s nami za jeden povraz a
že dostanú mesto z tejto krízy
von,“ hovorí primátor o zadlže-
nosti. Primátor vyhlásil výberové
konania na základe zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení.
Riaditeľov na návrh primátora
vymenúva a odvoláva mestské
zastupiteľstvo.

Podľa primátora hospodárenie
v mestských organizáciách bolo
málo transparentné a finančne
nezodpovedné, za čo nesú zodpo-
vednosť riaditelia podnikov a

bývalé vedenie mesta. Nové
vedenie mesta pokračuje v
postupnom odhaľovaní nezrovna-
lostí, ktoré na svojich pozíciách
objavujú poverení riaditelia. Chce
zintenzívniť komerčnú činnosť
podnikov. Riadne zvoleného riadi-
teľa z čias bývalého vedenia mesta
majú len Záhradnícke služby, už
roky ich vedie Marián Tomajko.
Obyvatelia oceňujú jeho húževna-
tosť, s akou sa stará o zeleň mesta.
Primátor vidí Tomajka na inom
mieste, pretože má neskutočný
prehľad o histórii mesta a zlato-
moravského regiónu.

A. Mondočková
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V Župnom dome padajú
oporné hrady

K najvýznamnejším historickým
budovám v meste patrí bývalý
župný dom. Jeho história siaha až
do roku 1573. Budova prešla v
minulosti rôznymi prestavbami.
Počas socialistickej éry bola v
interiéroch a exteriéroch znehod-
notená rozsiahlymi prestavbami a
prístavbami orientovanými na
strojovú výrobu podniku
Kovoplast. Župný dom dlhodobo
chátra a na streche v severnom
trakte padajú oporné hrady.
Havarijný stav strechy budú
zachraňovať pracovníci Technic-
kých služieb. Vo vlastnej réžii
pripravia potrebný materiál a
podoprú padajúcu hradu, čím
zabránia zosuvu múrov. V
minulých dňoch pristúpili k
zamrežovaniu nebezpečnej
výťahovej šachty.

Mesto pristúpilo k vypovedaniu
zmlúv dvom nájomcom plecho-
vých budov, schválené sú búracie
povolenia. V súčasnosti sa pripra-
vuje projektová dokumentácia na
rekonštrukciu župného domu.

„Mesto chce získať financie z EÚ
ešte v programovacom období
rokov 2007 – 2013 z národného
strategického referenčného rámca
z regionálneho operačného

programu – z prípadne vyhláse-
ných výziev,“ hovorí Helena
Levická z MsÚ, a dodáva, že pre
mesto sú zaujímavé aj nórske
fondy. S investíciou do župného
domu sa ráta aj v rozpočte. Mesto
sa bude podieľať 5% na spolufi-
nancovaní projektu po odsúhla-
sení v mestskom zastupiteľstve.

Projekt po rekonštrukcii

župného domu počíta so širokým
využitím na spoločenské poduja-
tia, slávnostné obrady, využitý by
mohol byť aj ako galéria, knižni-
cou a mestským úradom.

-am-, foto: -lr-
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Bývalá primátorka Zlatých
Moraviec je známa svojimi
výrokmi, ktoré používala na
obhajobu pri poukazovaní na to,
ako sa za jej „kraľovania“ hospo-
dárilo. Podľa jej slov, mesto
vlastní majetok v miliardovej
hodnote a vďaka nej sa nerozpre-
dal.

A toto treba dať na poriadok.
Pravda je taká, že hoci je dnes
účtovná hodnota stavieb vo vlas-
tníctve mesta 12 284 850 €, táto
hodnota nezodpovedá skutoč-
nosti. Keby sa dnes dávali robiť
znalecké posudky, ich reálna
hodnota by bola oveľa, oveľa
nižšia. Ide o schátralé budovy,
ktoré časom stratili na hodnote. Je
pekné ak mesto svoj majetok
chráni, ale zároveň aj udržiava.
Lenže to v tomto prípade nepla-
tilo.

Č í s l o  „ 1 4  9 4 6  5 3 , 5 8  €
( 4 5  0 2 7  933,75 Sk)“ vyšlo
sčítaním odpredaného majetku
mesta v rokoch 2003 – 2010. Tak
ako to vlastne bolo? Ako sa niekto
môže obhajovať nepravdou a
hrdiť opakom?

Bývalé vedenie si dávalo vypra-
covávať projekty na niektoré
akcie, ale zrealizované nikdy
neboli. To znamená, že to boli
zbytočne vynaložené peniaze,
pretože v tom čase už bolo jasné,
že zrealizovať ich niet za čo.

Mnohé stavby doteraz neboli
skolaudované a používajú sa i
napriek tomu.

Sú to napríklad stavby ako je
Námestie A. Hlinku, autobusové
nástupište, multifunkčné ihrisko
CVČ a mnohé ďalšie.

Keď nie je stavba skolaudovaná
a niekomu sa na nej niečo stane,
organizácia, ktorá stavbu vlastní,
nesie za všetko zodpovednosť.

A čo vodovod v mestskej časti
Prílepy? Od 1. januára 2008 si
obyvatelia tejto časti dodnes za
vodu neplatili, hoci mesto za nich
platiť muselo. Ku koncu roka 2010
síce Prílepčania faktúry obdržali,
ale vzhľadom na následne
doručené dobropisy k týmto
faktúram, vyplatené nemuseli byť.

Je veľmi veľa vecí, ktoré nie sú
v poriadku a na ktoré sa dá pouka-
zovať donekonečna.

Je smutné, že nebolo v záujme
bývalého vedenia mesta Zlaté
Moravce, využiť možnosti čerpa-
nia finančných prostriedkov z
eurofondov. Radšej sa siahlo inam
a tak bolo mesto zaťažené úvermi
za dve volebné obdobia vo výške
3 629 829 € (109 352 228,45 Sk).
To má za následok, že nové
vedenie bude do konca svojho
volebného obdobia splácať úvery
vo výške 1 924 978,74 € (57 991
909,52 Sk).

Všetky tieto informácie sú
predbežné, hoci dnes už ľahko
dokázateľné. Stále prebieha
hĺbkový audit a po jeho ukončení,
bude následne občanom Zlatých
Moraviec zverejnený.

-lr-

Spevňujú breh Žitavy
V týchto dňoch začala firma

ViOn, a.s., realizovať výstavbu
oporného betónového múru ako
vodnú stavbu pre zásobovaciu
komunikáciu Tesco. Dôležité sú
prípravné práce – spevnenie
brehov k prístupovej komunikácii,
prekládka inžinierskych sietí.
Tieto práce potrvajú zhruba jeden
mesiac. Tesco už vynaložilo
značné investície s odstránením
nebezpečných odpadov a pozos-
tatkov poškodených starých
objektov, ktoré sa nachádzali na
stavebnom pozemku na pravom
brehu Žitavy medzi ulicami Hviez-
doslavova, Duklianska a 1. mája. V

spolupráci s prevádzkovateľom
tepelného hospodárstva realizo-
vali prekládku poškodeného
teplovodu.

Istú chvíľu hrozilo, že investor
odíde, pôvodne hypermarket mali
postaviť pred štyrmi rokmi.
Celková investícia sa odhaduje na
7 až 8 mil. eur. Hypermarket
vytvorí zhruba 100 pracovných
miest. Motoristickej verejnosti
bude k dispozícií viac ako 200
parkovacích miest. Tesco chce
investor otvoriť v letných mesia-
coch.

-am-
� Zamestnanci ViOnu pri spevňovaní brehu

TN 08 2011:TN 08 2011 18.04.2011 11:51 Stránka 2



3

Na slovíčko, pán primátor

Veľká noc má na Slovensku
popri sviatku Vianoc významné
miesto, mnohí ju vnímajú ako
pevný bod, keď všetko ostatné
ide bokom. Je známe, že Veľká
noc v kruhu domova je skôr
pravidlom ako výnimkou u
primátora Zlatých Moraviec.
Pozitívny vzťah k tomuto
sviatku vyjadril slovami, že dbá
na tradície.

„Mám pozitívny vzťah k šibačke
a polievačke. Môj životný štýl
nevyhnutne zahŕňa tradičné
sviatky a svoj voľný čas venujem
relaxu alebo športovaniu. Pravi-
delné posielanie pohľadníc už je

minulosťou, skôr uprednostňujem
osobné stretnutie v kruhu
blízkych alebo aspoň zaslanie
esemesky. Za veľkonočnú tradíciu
považujem aj veľké upratovanie.
Platí, že čím viac členov má
domácnosť, tým viac sa musí
všetko ligotať.

Na sviatočnom stole nesmú
chýbať vajíčka, šunka a k nej chren.
A samozrejme nechýbajú veľko-
nočné čokoládové dobroty. Všetko
vkusne naaranžované, nielen pre
potešenie očí, ale aj mlsné jazýčky
kúpačov. Všetkým želám šťastné
veľkonočné sviatky.“

-r-

V ý k l a d y  l á k a j ú  d o  o b c h o d o v
Na Veľkú noc si zdobíme nielen

naše domovy, ale zaujímavo
naaranžované sú aj výklady
našich obchodov, ponúkajú širokú
paletu veľkonočných predmetov.

Vzhľadom na to, že staré pohan-
ské tradície a zvyky spojené s
oslavou jarnej rovnodennosti boli
hlboko vžité a veľmi obľúbené,
došlo k splynutiu troch sviatkov –
kresťanského, židovského a
pohanského. A tak paradoxne
Veľký piatok je vyslovene sviat-
kom kresťanským, zatiaľ čo názov
Veľká noc, ako i veľkonočné
vajíčka a zajačiky majú korene v
oslavách venovaných bohyni
plodnosti a typické symboly
baranček a koláč sú spomienkou
na starozákonné židovské sviatky.

-am-

�� OOzzoojj  cceennttrruumm  nnaa  ŽŽuuppnneejj  uulliiccii

Známka s vôňou vanilky
Slovenská pošta, a. s., vydala v

marci poštovú známku Veľká noc
2011 nominálnej hodnoty 0,40 €,
rozmerov 33,9 x 26,5 mm, vrátane
perforácie, vytlačenú technikou
ofsetu. Súčasne s poštovou
známkou bola vydaná obálka
prvého dňa s pečiatkou FDC s
dátumom 4. marec 2011 a domici-
lom Bratislava. Na FDC sú zobra-
zené veľkonočné cukrovinky v
tvare kuriatok a zajačikov s fareb-
nými stužkami. Motívom FDC
pečiatky je štylizovaná veľko-
nočná stužka.

Veľká noc je najvýznamnejší
kresťanský sviatok, ktorý ako
jediný pohyblivý sviatok pripadá
na marec alebo apríl. Veľkonočné
oslavy sa zhruba prekrývajú s
pohanskými oslavami príchodu
jari, a preto ľudové tradície
prevzali z predkresťanských dôb
mnoho zvykov a obyčajov. Keďže
vajíčko obsahuje zárodok života,
bolo v mnohých kultúrach symbo-
lom plodnosti, života a vzkriese-
nia. Podobne archaický pôvod má

postava veľkonočného barančeka,
ktorý je zobrazený na známke. Vo
svetových kultúrach je veľmi
často atribútom nesmrteľnosti
alebo zmŕtvychvstania, podobne
ako motív kuriatka, ktorý sa rodí
práve z vajíčka.

Tohtoročná emisia poštovej
známky venovaná Veľkej noci
zobrazuje vyššie uvedenú symbo-
liku vo forme tradičných cukrovi-
niek typických pre rôzne regióny
Slovenska. Na známke je zobra-
zený baránok boží – Agnus dei s
polevou zo šľahaných bielkov. Po
pošúchaní sa zo známky uvoľňuje
vanilková vôňa.

A. Karaffa

Po krátkom pôsobení
prednostu MsÚ v Zlatých
Moravciach bol Ing. Peter
Pecho 15. apríla 2011 z tejto
funkcie odvolaný.

„Problémy riešime pod
tlakom a v obrovskom tempe,
cítime voči našim občanom

zodpovednosť, preto sa
budeme snažiť post prednostu
obsadiť človekom, ktorý bude
tomuto tlaku odolávať a bude
plne zodpovedať náročným
kritériám,“ – takto sa k celej
záležitosti vyjadril primátor
Ing. Peter Lednár, CSc.

M
ilí čitatelia, za celú našu
redakciu a všetkých, ktorí
sa podieľajú na príprave

nášho dvojtýždenníka Tekovské

noviny Vám želám krásne preži-
tie veľkonočných sviatkov!

Anna Mondočková

Nemáte ešte pripravený veľkonočný
korbáč a kraslice pre kúpačov? V stánku
pri vstupe na mexikoplatz kúpite
korbáče rôznej veľkosti – za kratší zapla-
títe 2,50 €, väčší stojí 3 €. Pani Alžbeta
Valentová vám ponúkne aj háčkované
košíčky, všetko ručné práce.

-r-

Prednosta MsÚ odvolaný
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Waste Recycling berie elektroodpad

„Jedná sa najmä o nasledovné
druhy odpadov: autobatérie
olovené, niklovo-kadmiové
akumulátory, monočlánky, obaly
obsahujúce nebezpečné látky (od
olejov, riedidiel, farieb, chemikálií
a pod.), absorbenty (zaolejované
handry, vapex, perlit, piliny...),
opotrebované oleje, ropné
produkty“, hovorí Ing. Tomáš
Kmeť, zástupca spoločnosti.

Taktiež je možné odovzdať
elektroodpad. Sem patrí všetko čo
funguje na báze elektrického
prúdu zo siete alebo batérií, bez
ohľadu na to, či sa jedná o silno-
prúd, slaboprúd, alebo časti
elektrických zariadení (chlad-
ničky, mrazničky, klimatizátory,
televízory, práčky, vysávače,
šporáky a ostatné kuchynské
stroje a zariadenia, ďalej
monitory, počítače, tlačiarne,
skenery, faxy, kopírky, rádiá,
magnetofóny, Hi-Fi zariadenia,
vŕtačky a všetky druhy náradia.

Skutočne všetko čo funguje na
elektrinu).

Uvedené druhy odpadov je
možné bezplatne doviesť do
areálu a.s. Waste Recycling, denne
od 7.00 do 15.30. Zberný dvor sa

nachádza na konci Zelenej ulice
vedľa firmy Danfoss Bauer
(predtým Volkswagen elektrosys-
témy). V prípade požiadavky na
odvoz je možné toto dohodnúť na
t.č. 642 62 25, 0905 800 603, 0905
424 993 alebo e-mailom na adrese
waste@wasterecycling.sk. Občan
dostane potvrdenie o odovzdaní
odpadu, ak takéto potvrdenie
nepotrebuje, môže elektroodpad
odovzdať nonstop pod prístrešok
v areáli firmy.

A. Mondočková

Odovzdaním nebezpečného odpadu do zberného dvora
prispievajú občania k udržiavaniu poriadku a čistoty v meste. Na
druhej strane im táto povinnosť vyplýva zo Zákona o odpadoch
č. 223/2001 Z.z. Mesto Zlaté Moravce má uzatvorenú zmluvu s
firmou Waste Recycling, a.s., Zlaté Moravce, ktorá plní funkciu
zberného dvora na zber nebezpečných a iných odpadov, so
sídlom na Zelenej ulici.

Práce na R1, Beladice – T. Nemce
Zimné počasie vo februári

výrazne ovplyvnilo zemné práce
pri výstavbe rýchlostnej cesty R1.
Naopak, stavba mostov, kanalizá-
cie a sietí spoločnosťou Granvia
Construction pokračovala bez
obmedzení. Vo februári pracovalo
na stavbe viac ako 1000 pracovní-
kov, vyše 200 dopravných pros-
triedkov a 170 stavebných strojov.

Teploty pod bodom mrazu a
snehová pokrývka na niektorých
úsekoch výrazne obmedzili
rozsah zemných prác. Zemné
práce pri budovaní odpočívadiel
naopak pokračovali bez obmed-
zení vrátane budovania prípojok
kanalizácie, vody, telefónnych
sietí a prípojky vysokého napätia
s kioskovou trafostanicou.
Výstavba mostov pokračovala v
celom rozsahu činností od
spodných stavieb a nosných
konštrukcií až po dokončovacie
práce. V budove Strediska správy
a údržby rýchlostných ciest
(SSÚR) pokračovala montáž
vonkajších a vnútorných rozvo-

dov sietí, omietok a betonáž
podláh.

Postup prác na úseku
Beladice – Tekovské Nemce
Ku koncu februára bolo na

tomto úseku dokončených 37 a
rozpracovaných ďalších 71
stavebných objektov. Na rýchlos-
tnej ceste R1 sa vykonávali  práce
na frézovaní asfaltovej vrstvy
pôvodnej cesty, odkop zárezu,
zemné práce na začiatku úseku a

svahovanie.
Na objekte Most nad údolím a

Majerským potokom sa realizovali
dokončovacie práce a práce na
príslušenstve vrátane informač-
ného systému. Na objekte Most
nad cestou III/51112 a Olichov-
ským potokom sa realizovali
práce na príslušenstve mosta. Na
ľavom moste bola presunutá
skruž z poľa 7 na pole 6.

-ak-

SS čč íí tt aa nn ii ee
Sčítanie obyvateľov, domov a

bytov je akcia mimoriadneho
významu. Vykoná sa na celom
území Slovenskej republiky (SR) o
polnoci z 20. na 21. mája. Toto
najrozsiahlejšie štatistické zisťo-
vanie poskytne opäť po desiatich
rokoch nielen nové údaje o počte
obyvateľov žijúcich na území SR,
ale aj o ich demografickej, kultúr-
nej, vzdelanostnej, sociálnej a
ekonomickej štruktúre. Pre Štatis-
tický úrad SR (ŠÚ) budú rovnako
zaujímavé údaje a informácie o
úrovni bývania a štruktúre
domového a bytového fondu.

Sčítanie je užitočné pre
samosprávy, ako aj súkromnú
sféru. Ľahšie sa im bude rozhodo-
vať, kde postavia napríklad byty,
školy, nemocnicu či cesty. Pre obec
je zvlášť dôležité, aby vedela čo
najpresnejšie preukázať počet
obyvateľov. Tento údaj ovplyvňuje
výšku finančných prostriedkov do
obecných rozpočtov vo forme
podielovej dane (daň z príjmu
fyzických osôb). Samotné sčítanie
vykonajú sčítací komisári. Položia
vám 52 otázok, napr. zdroje energie,
pripojenie na telefón a internet. Ich
výber a výkon činnosti majú na starosti
obce.

Komisári dostanú osobitné
poverenie podpísané pracovníkom
obce a opečiatkované obcou,
ktorým sa preukážu. Na požiadanie
musia predložiť aj svoj identifi-
kačný doklad. Novinkou je
možnosť elektronického vyplnenia
sčítacích formulárov.

-r-

Flexibilita: V novom Zákonníku
práce sa chystajú veľké zmeny.
Hlavným prínosom pripravova-
ného zákonníka práce má byť
zvýšenie flexibility. Pracovníci sa
tak budú môcť po novom dohod-
núť so svojimi zamestnávateľmi
na viacerých ustanoveniach v
rámci medzí, ktoré im umožní
zákonník.

Jednou z noviniek je možnosť
presunu dní pracovného pokoja
pri niektorých sviatkoch zo stredu
týždňa na pondelok či piatok,
zamestnanci tým získajú
predĺžené víkendy.

Napríklad, keď 1. máj pripadne
na stredu, tak po dohode v kolek-
tívnej zmluve sa bude môcť
oslavovať vo forme pracovného
voľna v piatok respektíve v
pondelok.

-r-
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Spevácky zbor
CARMINA VOCUM

Pri stretnutí na ulici sa nás
spytujete, čo máme nové. Budeme
sa vám snažiť odpovedať takýmto
spôsobom, alebo pomocou pripra-
vovanej stránky. Už druhý rok
máme dirigentku Mgr. Z Molná-
rovú (Mgr. M. Porubská, A.
Jonisová ,Mgr. L. Komárová).
Skúšame v ZUŠ každý piatok v
starej budove na námestí. Máme
23 členov (radi prijmeme
ďalších).

V tejto sezóne sme absolvovali
8 koncertov, z toho 3 v Brne. Vo
februári sme sa predstavili primá-
torovi mesta Ing. Lednárovi.
Odovzdali sme mu nahrávku
koncertu z Brna. Ukážku si môžu
pozrieť i naši fanúšikovia
www.youtube.com (Carmina
Vocum). Sú tam ukážky dvoch
skladieb: Lacrymossa - W. A.

Mozart a veľmi populárna ukrajin-
ská, ľudová, vianočná pieseň –
Ščedryk, ščedryk (obe je možno
porovnať s inými zbormi).

V budúcnosti by sme radi mali
svoje CD (DVD), ktoré od nás
žiadajú pri našich koncertoch.
Chceme sa zapájať i do súťaží,
ktoré uskutočňuje MK, či iné
organizácie. (Ak ste ešte nedali
svoje 2% z daní, môžeme vás
poprosiť? SZ Carmina Vocum pri
ZUŠ –Zlaté Moravce, J. Kráľa 4, IČO
42126240, sme OZ). V súčasnosti
pracujeme na veľkonočných
koncertoch. Pre svojich posluchá-
čov máme pripravené opäť nové
prekvapenia. Pre mladých
priaznivcov napr. známe skladby
z populárnych súťaží. Tešíme sa
na ďalšie stretnutia.

J. E.

Problém škôlka na Slnečnej
Na jednej strane ochota zo

strany vedenia mesta Zlaté
Moravce, v tak ťažkej finančnej
situácií nájsť najvhodnejšie rieše-
nie a východisko z havarijného
stavu tohto objektu. Na strane
druhej, nespokojnosť rodičov s
navrhnutými alternatívami, ktoré
boli ponúknuté prostredníctvom
už dnes bývalého prednostu Ing.
Petra Pecha.

V záujme primátora Ing. Petra
Lednára, CSc. je, aby sa veci
dotiahli do konca, aby sa našiel čo
najvhodnejší spôsob zachovania
škôlky ako jedinej v časti Chyze-
rovce.

Aby bolo všetkým jasné aká je
skutočnosť:

Problém „Škôlka na Slnečnej“,
ako veľa iných, je dlhodobý,
odsúvaný a naozaj zanedbaný
nielen posledných osem rokov, ale
ďaleko dozadu.

Už bývalého vedenia bolo
snahou škôlku zrekonštruovať z
finančných prostriedkov
nadobudnutých odpredajom
priľahlých pozemkov, ktoré boli
súčasťou škôlky, vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce.

Až v roku 2010, na podnet
rodičov, ktorých deti škôlku
navštevujú, si mesto dalo vypra-

covať cenové ponuky trom
stavebným firmám.

A hoci sa pozemky predali,
cenové ponuky vypracované boli,
znovu išlo len o snahu. Ďalej sa
totiž nekonalo.

Strecha stavby je v dezolátnom
stave. Do škôlky vo všetkých
častiach zateká voda. Zvlhnutím
stien omietky plesnivejú a opadá-
vajú a preto bol vo februári tohto
roku RÚVZ (hygienou) vyhodno-
tený stav MŠ na Slnečnej ulici za
havarijný. Následne nato, bola
mestu uložená pokuta za prevádz-
kovanie takýchto nevyhovujúcich
priestorov na dané účely, s
upozornením na rýchle odstráne-
nie závad.

-lr-

Forgáchovci – šľachtický rod z
Gýmeša je názov knihy od
autora Miroslava Eliáša zo

Šurian. Knihu vydalo občianske
združenie Forgách de Ggymes z inicia-
tívy jeho predsedu Ing. Rudolfa
Forgáča z Trenčianskych Teplíc. Dňa
19. marca v Múzeu rodu Forgách v
Jelenci bola kniha slávnostne
pokrstená za hojnej účasti pozvaných.
Hosťami krstu boli doc. Ing. Milan
Belica, PhD., predseda NSK, zástupca
Múzea rodu Forgach z Maďarska,
starostovia obcí Nižná Kamenica,
Čachtice, Hertník a Halič. Krstným
otcom knihy bol zástupca spisovateľ-
skej obce Dobroslav Machala. O celú
akciu krstu knihy sa postaral Ing.
Ladislav Púchovský, starosta Jelenca.

Rod Forgáčovcov je jedným z
najstarších na Slovensku. Jeho zrod
treba hľadať v starom šľachtickom
rode Hunt - Poznan, ktorý mal podiel
na vzniku zoborského kláštora a na
víťaznom ťažení Štefana I. proti
Kopáňovi pri vzniku Uhorského
kráľovstva. Do nášho regiónu prišiel
zástupca tohto rodu Ivánka, ktorý
dostal majetok Gýmeša donáciou

kráľa Ondreja II. začiatkom 13. storo-
čia. Celé stáročia patrilo naše mesto
Zlaté Moravce tomuto rodu až do
začiatku 18. storočia.

Najvýznamnejšie osobnosti rodu
Forgáč boli: Ivánka a jeho syn Andrej
I., ktorý bol kráľovským taverníkom a
komorným grófom, staviteľom
hradov Gýmeš a Zniev. Mikuláš začal
ako prvý v 14. storočí používať
rodové meno Forgáč. Blažej I., sa
pokúsil zavraždiť neapolského kráľa
Karola Malého. František III., uhorský
podkancelár, historik a biskup. Franti-
šek IV., ostrihomský arcibiskup a
kardinál, ktorý založil v Uhorsku
jezuitský rád, v Šali roku 1598.
Žigmund II., preddunajský kapitán a
kráľovský diplomat. Šimon IV. cisár-
sky generál, ktorý sa pridal k povstal-
com Františka Rákocziho a tým
spôsobil arizáciu majetku v prospech
cisára. Adam I., najvýraznejšia
postava v rode, ako novozámocký
kapitán a protiturecký bojovník zvíťa-
zil v roku 1652 na vozokánskom poli
nevídaným spôsobom.

Dr. Pius Biely

V e d e  a
n á r o d u
Osobnosti nášho okolia
Adam Tomcsányi sa narodil

roku 1755 v Kamanovej pri
Topoľčanoch. Do školy chodil v
Nitre. Bol profesorom fyziky na
Kráľovskej akadémii v Bratis-
lave. Autor viacerých vysokoškol-
ských učebníc, napríklad o
galvanizme Dissertatio de theoria
electritatis galvanianae (1809).
Ján Hanák sa narodil v Kiare pri
Leviciach. Študoval filozofiu v
Nitre. Bol profesorom v Paríži,
zaoberal sa dejinami výskumu
živočíšstva a napísal dejiny zooló-
gie Uhorska.

Ivan Brauner narodil sa roku
1907 v Jelenci. Študoval na VŠ
veterinárskej v Brne. Patril medzi
zakladateľov modernej veterinár-
nej vedy na Slovensku. Zaslúžil sa
o vybudovanie závodu na výrobu
biopreparátov v Nitre. Napísal
monografie Choroby prasiat,
nákazlivé choroby zvierat (1965).

Matej Husár narodil sa v
Chrášťanoch (Beladice). Patril
medzi najväčších zememeračov v
Uhorsku. Obdiv si získal trigono-
metrickým meraním Dunaja ku
ktorému urobil mapy. Viedol
regulačné plány.

Mgr. H. Porubská

TN 08 2011:TN 08 2011 18.04.2011 11:51 Stránka 5



6

Štatistické zisťovanie
Po vstupe do EÚ sa Slovenská

republika prostredníctvom Štatis-
tického úradu SR zapojila do reali-
zácie Zisťovania o príjmoch a
životných podmienkach domác-
ností EÚ SILC (Statistisc on
Income and Living Conditions)
ako projektu európskych štatistic-
kých zisťovaní. Cieľom zisťovania
je vytvoriť spoločný rámec na
systematickú tvorbu štatistík
krajín Európskej únie o príjmoch
a životných podmienkach domác-
ností. Táto štatistika bude novým
zdrojom údajov o príjmoch,
úrovni a štruktúre chudoby a
sociálneho vylúčenia v krajinách
Európskej únie. Bude predstavo-
vať významný zdroj údajov a
informácií pre medzinárodné
porovnávanie Slovenska v rámci
Európskej únie a na analýzy život-
nej úrovne domácností na Sloven-
sku.

Jedným z prioritných cieľov
zisťovania sa stalo získanie
dlhodobých údajov o distribúcii
príjmov vo vzťahu k chudobe a
sociálnemu vylúčeniu a zmien na
úrovni jednotlivca. Pre reálne
hodnotenie sociálnej situácie
domácností sú potrebné údaje za
dlhšie časové obdobie a preto
zisťovanie EÚ SILC 2011 priamo
nadväzuje na EU SILC 2010, 2009
a 2008, a to nielen svojím zamera-
ním ako zdroj údajov o príjmoch,
úrovni a štruktúre chudoby a
sociálneho vylúčenia v krajinách
Európskej únie, ale tiež tým, že
ide o pokračovanie rotačného
panelového zisťovania.

Zisťovanie EU SILC 2011 sa
uskutočňuje od 1. do 30. apríla
2011 aj v 4 obciach okresu Zlaté
Moravce – Zlaté Moravce, Choča,
Topoľčianky, Slepčany.

Údaje v náhodne vybraných 60
domácnostiach okresu Zlaté
Moravce budú zisťovať 4 odborne
vyškolení opytovatelia – externí
spolupracovníci ŠÚ SR, ktorí
priamo v domácnostiach vyplnia
požadované údaje a zapíšu ich do
príslušného dotazníka. Pred
vstupom do domácnosti je opyto-
vateľ povinný preukázať sa
poverením vydaným ŠÚ SR a
občianskym preukazom. Poverení
opytovatelia odovzdajú vybranej
domácnosti písomnú informáciu o
tom, že bola náhodným výberom
vybraná do zisťovania a vysvetlia
účel zisťovania. V informácii je
uvedený telefonický kontakt na
gestora zisťovania za príslušný
kraj, ktorého je možné v prípade
potreby kontaktovať. Opytovate-
lia vykonávajúci zisťovanie sú
povinní zachovávať mlčanlivosť o
dôverných údajoch, s ktorými sa
oboznámia. Povinnosť mlčanli-
vosti trvá aj po skončení prísluš-
ných prác.

ŠÚ SR – pracovisko v Nitre
oslovilo  starostov obcí a primáto-
rov miest vybraných do zisťova-
nia za územie Nitrianskeho kraja
listom, v ktorom informovalo o
význame štatistického zisťovania
EU SILC. V prípade potreby overe-
nia si totožnosti opytovateľov má
domácnosť možnosť overiť si
identitu opytovateľa na ŠÚ SR –
pracovisko ŠÚ SR v Nitre u gestora
zisťovania.

Ochrana dôverných údajov pri
zisťovaní a spracovaní výsledkov
je upravená zákonom č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike. Za
ochranu dôverných údajov zodpo-
vedá Štatistický úrad SR.

Renáta Dušová
ŠÚ SR, pracovisko Nitra

Otvorenie turistickej sezóny
Prvou jarnou túrou na hrad

Hrušov dňa 22. marca otvorili
členovia mestskej organizácie
Klubu slovenských turistov Zlaté
Moravce novú turistickú sezónu.
Za pekného slnečného počasia sa
vydali z Topoľčianok cez Hostian-
sko a Košiar, kde na pastvinách
lúk Národného žrebčína možno
pozorovať stáda koní slovenského
horského plemena hucula a lipica-
nov. Časť turistov navštívila
žrebčín na Rybníku a zoznámila sa
s chovom arabského čistokrvného
koňa.

Hrad Hrušov nás privítal opäť
svojou krásou za roky dobrovoľ-
nej záslužnej činnosti zveľaďova-
nia tohto nášho vzácneho
kultúrneho dedičstva členmi
občianskeho združenia
LEUSTACH. Pekný zážitok z
nedeľnej túry umocnili nielen
prvé jarné kvietky, ale aj nádherné
výhľady na Skýcov, Vojšín,
Drieňovú a hrebene hôr Tribeča a
Pohronského Inovca.

Anton Kaiser

Oproti  vlaňajšku viac
dopravných nehôd

V okrese Zlaté Moravce bolo v
hodnotenom období evidovaných
celkovo 239 dopravných nehôd (o
25 DN viac ako v roku 2009). Pri
dopravných nehodách bola 1
osoba usmrtená ( o 1 osobu menej
ako v roku 2009), 3 osoby boli
ťažko zranené (o 2 osoby viac ako
v roku 2009). Pri dopravných
nehodách bola spôsobená škoda
vo výške 1 006 110 €, čo je o 149
290 € viac ako v predošlom roku.

V hodnotenom období bolo
evidovaných 73 dopravných
nehôd so zranením (30,54%), čo
je o 19 dopravných nehôd viac ako
v roku 2009.

V 187 prípadoch bol vinný vodič
motorového vozidla, v 3 prípa-
doch zavinil dopravnú nehodu
chodec, čo je rovnako ako v roku
2009 a v 4 prípadoch zavinil

dopravnú nehodu vodič motoro-
vého vozidla, čo je o 1 prípad
menej ako v roku 2009. Okrem
uvedeného bola v 27 prípadoch
evidovaná zrážka so zverou a v 8
prípadoch bolo evidované rozbité
čelné sklo.

Najčastejšou príčinou doprav-
ných nehôd bolo porušenie povin-
nosti vodiča a to v 104 prípadoch,
nedovolená rýchlosť jazdy bola
príčinou dopravnej nehody v 37
prípadoch, nedodržanie vzdiale-
nosti medzi vozidlami bolo príči-
nou v 12 prípadoch. V 4 prípadoch
bol príčinou dopravnej nehody
nevyhovujúci stav komunikácie.

Najnehodovejším dňom bol
piatok (40 DN), v roku 2009
streda.

-r-

J a z d i l  p o d
v p l y v o m  a l k o h o l u
V pondelok 11. 4. o

9.hodine ráno zastavili na
Prílepskej ulici v Zl. Morav-
ciach policajti osobné
motorové vozidlo Škoda
Favorit. Jeho vodiča vyzvali
ku kontrole dokladov a
zároveň podrobili dychovej
skúške. Táto potvrdila, že
45-ročný vodič pred jazdou
pil. V dychu mu namerali
1,48 promile alkoholu. A
ako by to odvážnemu

vodičovi nestačilo, policaj-
tom počas vypisovania
správy o zadržaní vodič-
ského oprávnenia dal do
auta úplatok 300 eur.

Muž (45) z okresu Žilina
teraz čelí obvineniu z
trestného činu podplácania,
za čo mu v prípade dokáza-
nia viny hrozí trest odňatia
slobody na dva až päť
rokov.

KR PZ Nitra

� Križovatka ulíc 1. mája, Bernolákova, Prílepská a Chyzero-
vecká.
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Aké si ,  to  naše,
horné Požitavie
Región, na prvý pohľad ako

každý iný. A predsa odlišný. Jeho
obce Topoľčianky, Skýcov, Obyce,
Jedľové Kostoľany a Machulince
osadené na najsevernejšom
výbežku Hornopožitavskej pahor-
katiny, na stráňach a údoliach
horských skupín Razdiela, Sokolca
a horstva Inovec dostali do svojho
vienka bohaté stvoriteľské dielo.
Sú to malebné údolia s rozsia-
hlymi lúkami, pastvinami, lesné

zákutia Razdiela, Sokolca, ale i
pahorkaté, úrodnosťou chudobné,
no za to prírodnou scenériou
bohaté polia.

Geomorfológiu územia dotvá-
rajú také prírodné útvary ako
napr. Včelár, Skerešove skaly,
uhoľné polia Michaeli – Viktória,
Kostolianska kotlina s jej
stupňami, či obycké minerálne
pramene. Impozantne pôsobia
vyvýšeniny ako Kruh, Skala,
Drienová, Kráľovský vrch, Ostrá či
Vápený vrch.

Zvláštnosťou regiónu sú osady

– štále v Jedľových Kostoľanoch,
topoľčianske žrebčince (Hostie,
Rybník, Breziny) a aj stavby už
zašlých dávnych čias (zámok
Topoľčianky, hrad Hrušov, Živán-
ska veža).

Aj muzeálne a expozičné
zbierky – stála expozícia hornín a
minerálov v Obyciach, jediná
tohto druhu na Slovensku,
múzeum koní a národopisné
múzeum v Topoľčiankach,

múzeum poľnohospodárskych a
pracovných nástrojov Belica v
obci Hostie sú vzácnymi inštitú-
ciami pestrej klenotnice regiónu.

Vodné toky ako Žitava, Hostian-
sky potok Leveš odvodňujúce toto
územie ponúkajú vzácnu čistotu
vôd a prekrásnu flóru na ich
nivách.

Turistické chodníky, cyklotrasy
pretínajúce stráne a údolia len
potvrdzujú, že tento kúsok nám
vlastnej zeme si zaslúži viac
pozornosti.

Mgr. Gregor Turčan

Zdobenie vajíčok bolo, a pre
niektorých ľudí dodnes je,
organickou súčasťou jarného
zvykoslovia. Kraslice ako osobitá
časť ľudového umenia a súčasť
obyčajov patria nesporne k
najstarším a esteticky najpôsobi-
vejším umeleckým prejavom.

Už u starovekých národov boli
vajíčka integrálnou súčasťou

obradov vítania jari. Zafarbené
vajíčka majú starú a bohatú
tradíciu nielen u nás, ale u
všetkých slovanských národov.
Výtvarné prejavy odrážajú
spôsob života ľudu, jeho tradície,
ktoré dokumentujú úzku spätosť
človeka s prírodou. Výstavu k
Veľkej noci si môžete pozrieť v
Ponitrianskom múzeu, pobočka
Zlaté Moravce.

-am-

KK rr aa ss ll ii cc ee

Krása a čaro kraslíc

Ako minulý rok, tak aj tento rok,
dokázali členky Únie žien, že majú
šikovné ruky. A to nielen na
upratovanie a varenie, ale aj na
jemné práce, ako je ozdobovanie
veľkonočných vajíčok.

Šiesteho apríla zorganizovali
kreatívne stretnutie, ktoré sa
nieslo v duchu príprav na Veľkú
noc. Všetky prítomné členky
Plhalová, Horná, Martincová,
Santová, Hudecová, Kiššová,
Petrovičová, Martinovičová,
Krnáčová a pozvaní hostia
(Adamková - ÚŽS Hosťovce, PhDr.
Nemčeková - ÚŽS Levice) sú ženy,
ktoré radi vytvárajú niečo pekné
vlastnými rukami a radi sa učia aj
niečo nové. Potvrdili tým
porekadlo, že „raz vidieť je viac,
ako stokrát počuť“.

Zdobenie vajíčok môže mať

mnoho podôb a na túto činnosť sa
dajú využiť rozličné materiály a
techniky. Zdobili sa polystyrénové
vajíčka vtláčanou patchworkovou
technikou, kde ženy ukázali veľa
tvorivosti, fantázie a zručnosti.
Radosť z kraslíc pramenila zo
srdca, keď sa navzájom jedna
druhú posmeľovali a nešetrili
chválou. Krásne umelecké diela
týchto žien v podobe kraslíc sú
dôkazom, že táto krásna tradícia
ozdobovania vajíčok v období
Veľkej noci je na Slovensku stále
živá. Vyrastá zo starobylého
zvykoslovia, v ktorom bolo vajíčko
symbolom obnovujúceho sa
života jari, slnka, lásky a večnosti.

Únia žien želá všetkým veselú
Veľkú noc, veľa vody a zábavy!

A. Kiššová
predsedníčka ZO ÚŽS

D Ô L E Ž I T Ý J E Š I B Á K
Veľkonočné sviatky sú pre mňa

výnimočné dni. V rodinnom kruhu
sa stretne celá rodina a ideme
navštíviť všetkých príbuzných. Pre
deti a najmä pre školopovinných
ľudí sú tieto dni veľmi vzrušujúce,
pretože majú voľno a nejde sa do
školy. Ja ako chalan, mám k tomuto
obdobiu len a len dobré spo-
mienky. Pre mňa, ako chlapca,
prinášajú veľkonočné sviatky len
nespočetné výhody. Navštívim
všetkých známych, príbuzných,
starých rodičov, bratrancov,
sesternice, strýkov i tety.

Spolu s bratmi, potom
postupne vyšibeme všetky
dievčence a ženy nielen doma,

ale i tie ktoré stretneme.
Dôležité je samozrejme pripra-

viť si básničku a vinšovačku.
Dôležité je mať hlavne „šibák“
alebo nazývaný aj ako korbáč.
Môžeme si ho upliesť s vŕbového
prútia alebo zakúpiť už ako hotový
výrobok, na tržnici. Je to dobrý
pocit vyšibať dievčatá a dostať
maľované či čokoládové vajíčko.
Určite nie je namieste nalievať sa
alkoholom. U rodiny je zvykom
obdariť malého polievača a vinšo-
vača nejakými centíkmi. Keď sa
človek zamyslí nad zmyslom
Veľkej noci, ide vlastne o Ježiša
Krista a jeho uctievanie.

Juraj Drienovský

� Sprava: A. Kiššová, predsedníčka ZO ÚŽS s členkami (za vrch
stolom J. Horná).
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Pohľad na historický vývoj Slovanov – Slovákov v Európe

145. výročie narodenia záhradníka Jozefa Mišáka

Pokračovanie
Vynálezcovia a vedci: Štefan

Banič (1871 - 1940) je vynálezca
vojenského padáka, ktorý sám
vyskúšal zoskokom zo 41. poscho-
dia mrakodrapu vo Washingtone,
Jozef Murgaš (1864 - 1929),
katolícky kňaz je priekopník
bezdrôtovej telegrafie a vlastník
trinástich patentov federálneho
patentového úradu vo
Washingtone. Rodiskom Murgaša
bola dolina Farbenô pri osade
Jabríková neďaleko Tajova.
Bohoslovecké štúdia absolvoval v
B. Bystrici, v Bratislave, Ostri-
home. Maliarstvo študoval v
Budapešti i v Mníchove. V roku
1896 sa usadil v USA - baníckej
osade v Pensylvánii, kde žilo asi
sedemdesiat slovenských rodín.
Zriadil tu nielen faru, kostolík a
cintorín, ale aj školu, knižnicu,
ihrisko a vybudoval si malé elek-
tronické laboratórium.

Traduje sa, že 25. júla 1905 bola
ním vyslaná a zachytená telegra-

fická správa s textom: „Chváľte
Boha, od ktorého prichádza
všetko požehnanie!“

Murgaš bol zakladajúcim
členom Slovenskej ligy v Amerike,
jedným zo signatárov Pittsburskej
dohody. V roku 1920 sa vrátil na
Slovensko, chcel vyučovať
elektrotechniku, ale nespĺňal
podmienky na požadované
vzdelanie, preto znechutený sa
vrátil za „veľkú vodu“.

Ján Andrej Segner (1707 -
1777) bol fyzikom, jeho objavom
bolo tzv. Segnerovo koleso,
ktorého princíp umožnil vývoj
reaktívnych motorov, Ernest
Fridrich Chladny (1756 - 1827),
možno ho považovať za „otca“
akustiky, ako prvý dokázal
kozmický pôvod meteoritov.
Eugen Andrew Cernan (1934) je
občanom USA, pôvodom z Kysúc
(rodičia pochádzajú z Vysokej nad
Kysucou) – astronaut kozmickej
lode Apollo 10 a 17, ktoré v
rokoch 1969 a 1972 obleteli

mesiac a vyslali mesačný modul
nad povrch Mesiaca. Na Mesiaci
pristáli kozmonauti z Apolla 11,
14 a 15.

Maximilián Hell (1720 - 1792) z
Banskej Štiavnice popri štúdiu
teológie sa zameral na astronó-
miu, bol riaditeľom cisárskej
hvezdárne vo Viedni a ako prvý
vypočítal vzdialenosť Zeme od
Slnka. Jeho brat Jozef Karol Hell
(1713 - 1783) bol matematik,
kartograf a spolu s otcom staviteľ
vodných nádrží - Počúvadlo,
Richňava, Klinger, atď. Otec Matej
Kornel Hell z B. Štiavnice (1663 -
1743) zostrojil vodno čerpacie
stroje s využitím vodných nádrží,
ktoré sa patentovali do celej
Európy pri ťažbe v baníctve. Matej
a Jozef Hellovci použili ako prví
parný stroj na odčerpávanie vody
v bani (1722 v Novej Bani).

Jozef Maximilián Petzval (1807
- 1891) zo Spišskej Belej bol fyzik,
matematik, vynálezca, zakladateľ
modernej optiky, zdokonalil

fotografický objektív. Technické
vzdelanie i filozofické získal v
Budapešti. Prednášal v Budapešti
i vo Viedni. Štefan Jedlík (1800 -
1895) z Bratislavy ako gymnazi-
álny profesor patrí medzi prvých
konštruktérov elektromotora.
Aurel Stodola (1859 - 1942) bol
fyzik, strojný inžinier, vynálezca,
zakladateľ teórie parných a plyno-
vých turbín. Pôsobil v Budapešti,
v Zürichu. Dionýz Štúr (1827 -
1893), autor prvej geologickej
mapy bol riaditeľom Ríšskeho
geologického ústavu vo Viedni.

Generál PhDr. Milan Rastislav
Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v
Košariskách, bol generál francúz-
skej armády, astronóm a politik.
Po vysokoškolských štúdiách v
Prahe bol v roku 1904 promovaný
na doktora filozofie. Jeho vedecká
kariéra začala v Paríži u profesora
Janssena na jeho Meudonskej
hvezdárni.

Pokračovanie v budúcom čísle.
PaedDr. Pius Biely

Pokračovanie
Štefan Ambrózy Migazzi v

januári 1914 odišiel navštíviť svoju
ťažko chorú matku do Tani
(Maďarsko) a viac sa už do parku
nevrátil, hoci bol jeho srdcovou
záležitosťou a láskou. Arborétum
Mlyňany budoval počas jeho neprí-
tomnosti Jozef Mišák. Ambrózy
súhlasil aj s koncepciou rozvoja
parku v Mlyňanoch podľa
Mišákovho návrhu. V r. 1922
Ambrózy začal budovať v Jeli
(Maďarsko) arborétum so stáloze-
lenými drevinami. Rastliny –
materiál bral aj z arboréta. Chcel
vybudovať aj stálozelený pás
drevín vedľa Dunaja.

V r. 1928 - 29 cez zimné mesiace
bol na Slovensku veľmi silný mráz.
Mnohí odborníci hovorili o totál-
nom zničení parku. Boli to však
nepravdivé chýry. Je pravda, že
mnohé stálozelené dreviny vymrzli
po zem, ale po jarných mesiacoch
znovu vyrašili. Pritom mnohé
domáce dreviny, aj ovocné stromy
boli úplne zničené, popraskané.
Mišák sa v r. 1929 odsťahoval do
Horných Semeroviec na svoj
majetok, ale naďalej dochádzal do
arboréta. Ambrózy i Mišák boli v
neustálom kontaktu s vynikajúcimi

osobnosťami, akými boli napr.:
Camillo Schneider, František
Zeman, Karol Domin, Silva Tarouca
a ďalší. Boli členmi aj mnohých
významných vedeckých inštitúcií.

Štefan Ambrózy zomrel v r. 1933
a arborétum ostalo prakticky bez
finančných prostriedkov. Jozef
Mišák mal vrelý vzťah k ľuďom. K
svojim pracovníkom bol veľmi
láskavý a kto mal záujem, rád mu
odovzdával svoje skúsenosti. Často
chodil aj do Zlatých Moraviec, za
poslednou majiteľkou zlatomorav-
ského panstva, vnučkou Viliama
Migazziho, Ilonou Hardeggovou.
Udržoval kontakty aj so spisovate-
ľom Karlom Čapkom a priateľstvo
medzi oboma vyústilo k napísaniu
knižky: Záhradníkov rok. Tak isto si
písal aj s Ivanom Vladimírovičom
Mičurínom. Na základe viedenskej
arbitráže Horné Semerovce v r.
1938 pripadli Maďarsku. Mišák bol
nútený stadiaľ odísť. Presťahoval
sa k dcére Elvíre do Bratislavy.

Jozef Mišák zomrel 29. decembra
1930. Bol pochovaný na blumentál-
skom cintoríne. Neskôr jeho
telesné pozostatky previezli na
martinský cintorín. Ostalo po ňom
vynikajúce dielo arborétum ako aj
jeho kniha: Vždyzelené stromoví

listnaté. Tohto vynikajúceho
záhradníka – dendrológa, ale
predovšetkým človeka, sme si uctili
v Zl. Moravciach 7. apríla 2011 v
deň 145. výročia jeho nedožitých
narodením. Na podujatí organizo-
vanom m.p. Záhradnícke služby v
spolupráci s Ponitrianskym
múzeum – pobočka Zlaté Moravce
a Mestským kultúrnym strediskom
sa zúčastnili aj Vladimír Klučiar,
viceprimátor mesta, Ing. Peter
Pecho prednosta MsÚ, viacerí
poslanci mesta, riaditeľ Arboréta

Mlyňany Ing. Peter Hoťka PhD.,
Doc. DrSc. Ing. František Tokár,
vedecký pracovník SAV, Ing. Jana
Konôpková PhD., Ing. Tomáš Bibeň
– pracovníci arboréta a občania
mesta. Zúčastneným bola premiet-
nutá videoprodukcia o arboréte a
po jej premietnutí sa prítomní
hostia zapojili do družnej besedy,
kde rezonovalo, že stromy a vôbec
zeleň sú nenahraditeľným subjek-
tom pre život človeka.

Marián Tomajko

� M. Tomajko, Ing. M. Borkovič, Ing. L. Boršč, Ľ. Andor, v pozadí
J. Mrváňová, Z. Benčová, M. Havettová.
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� M. Mášiková, M. Žáková, v pozadí A. Malá, J. Petrovičová a spiso-
vateľka Bea Bazalová.

� Školenie učiteliek z MŠ mesta a Požitavského regiónu.

� Zľava: Lukáš Nipča, Alex Molnár, piaty PaedDr. Dušan Husár,
riaditeľ SOŠT, sprava: Matej Sečkár.

Mestská knižnica v Zlatých
Moravciach uskutočnila 29.marca
besedu so súčasnou slovenskou
spisovateľkou Beou Bazalovou,
ktorá bola určená pre širokú
verejnosť. Narodila sa v Novej
Bani. Vyštudovala odbor sloven-
ský jazyk, literatúra a výtvarná
výchova na Pedagogickej fakulte v
Nitre. Spolu s manželom a dvoma
synmi žije v Šahách, kde vyučuje
slovenčinu a výtvarnú výchovu na
základnej škole. K jej záľubám
patrí písanie, maľovanie a pesto-
vanie byliniek.

Svoje prvé literárne práce
napísala už počas študentských
rokov na šahanskom gymnáziu. V
súčasnosti píše články, básne a
romány.

Jej prvotinou bol román Ako na
hojdačke. Hrdinkou je čerstvo

rozvedená štyridsiatnička učiteľka
Hanka, ktorá žije v malom meste
spolu so svojimi dvoma dcérami.
Voľným pokračovaním je novela
Láska na druhý pokus. V najnovšom
románe s krátkym a lakonickým
názvom Obraz nechýba vášeň,
láska, sklamanie, ale hlavne napätie.
Všetky tieto knihy sa nachádzajú aj
v našej knižnici a čitatelia majú
možnosť si ich vypožičať.

Besedy sa zúčastnili čitateľky
mestskej knižnice a žiačky RDM.
Spisovateľka Bea Bazalová je
príjemná, priateľská a v tejto
atmosfére prebiehala celá beseda.
Živú diskusiu s pani spisovateľkou
a besedu sme zakončili autogra-
miádou. Bea Bazalová má všetky
predpoklady stať sa úspešnou
autorkou románov pre ženy.

A. Šútorová

Stredná odborná škola
technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté
Moravce z poverenia Krajského
školského úradu v Nitre zorga-
nizovala dňa 23. marca krajské
kolo súťaže ENERSOL SK 2011.
Hlavným cieľom súťaže bolo
poskytnutie informácií o
obnoviteľných zdrojoch energie.
Do celoštátneho kola ENERSOL
SK 2011, ktoré sa konalo 14. –
15. 4. 2011 v Senici, postúpili v
jednotlivých kategóriách títo
žiaci.

Hlavná kategória
1. miesto žiaci Ivan Molnár a

Tibor Taldík z SPŠ, Ul. Fr. Hečku,
Levice, s prácou „Nízkoenerge-
tický a ekologický dom krytý

zeminou“, 2. miesto žiak Dávid
Vadkerti z SPŠ, Ul. Petöfiho 2,
Komárno, s prácou „Fotovol-
taická elektráreň“

Tvorivá kategória
1. miesto žiaci Roland Borbély

a Zoltán Szekeres z SPŠ, Ul. Fr.
Hečku, Levice, s prácou „Domáca
veterná elektráreň“, 2. miesto
žiak Alexej Molnár z SOŠ
technickej, Ul. 1. mája 22, Zlaté
Moravce, s prácou „Solárna
taška“

Vedľajšia kategória: postúpili
žiaci SOŠ technickej, Ul. 1. mája
22, Zlaté Moravce so „Solárnou
módnou prehliadkou“

PaedDr. Dušan Husár
predseda KK Enersol SK

Školenie učiteliek
V Materskej škole na Štúrovej

ulici v Zlatých Moravciach sa 5.
apríla konalo školenie učiteliek
materských škôl k problematike
prvej pomoci. Organizátorom
školenia bolo Mesto v spolupráci s
Územným spolkom Slovenského
Červeného kríža (ÚzS SČK) Nitra
pod vedením riaditeľky Barbory
Bengyákovej. Ide už o 12. ročník
projektu pod názvom Evička nám
ochorela. Lektorkami projektu
boli zdravotné inštruktorky Agáta
Mitskeová a Emília Šranková. K
hlavným cieľom projektu patrí
zaradenie prvej pomoci do
edukačného procesu.

Školenia sa zúčastnilo 45 učite-
liek materských škôl mesta Zlaté

Moravce a Požitavského regiónu.
PaedDr. Klaudia Ivanovičová sa
vyjadrila, že mesto Zlaté Moravce
veľmi dobre spolupracuje aj s
miestnym spolkom v Zlatých
Moravciach a ich predsedami
Vierou Rakovskou a Jurajom
Bakulom. Veď jednou z najdôleži-
tejších podmienok výchovnej
práce je zdravé dieťa. Dieťa v
materskej škole od 2 do 6 rokov
trávi väčšinu času, preto je nevyh-
nutné, aby si učitelia osvojili
základné zdravotné vedomosti,
postupy pri poskytovaní prvej
pomoci a uplatnili ich pri výchove
detí.

P. Kadlec
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N a  p r e n á j o m P r e d a j ,  k ú p a Zo schôdze
dôchodcov
ZO Jednoty dôchodcov

Slovenska v meste so 410
členmi pripravila v marci
výročnú schôdzu v MsKS. V
rámci programu zaznela
správa o hospodárení, voľba
výboru, revíznej komisie,
návrhovej komisie a plán
činnosti na tento rok.

Hodnotiaca správa ukázala,
že organizácia s predsedníč-
kou Emíliou Pálenikovou drží
stále dobrú úroveň svojej
práce a dobrú spoluprácu s
ostatnými organizáciami
združenými v meste i Jedno-
tami dôchodcov v okrese.

Okrem aktivít, ktoré výbor v
rámci svojich možností pre
ľudí pripravil, v diskusii
dôchodcovia poukázali aj na
nevyhovujúci klub dôchodcov
či MHD. Na schôdzu prijali
pozvanie aj okresný predseda
a predsedníčka ZO v K. pod
Tribečom, kde majú podobné
problémy. V meste sa však
pomery menia k lepšiemu.
Klub dôchodcov opravujú a vo
volebnom programe primá-
tora sú aj mestské minibusy,
zľavy pre občanov v MHD nad
65 rokov a ZŤP.

Oficiálnej časti výročnej
schôdze predchádzal kultúrny
program po taktovkou
Marianny Bencovej, vedúcej SS
Babička.

A. Mondočková

� E. Kühtreiberová, J. Hlásna

� Prevádzame izolatérske a
pokrývačské práce, rekonštrukcie
starých striech, zamazávanie
hrebenáčov.

Kontakt: 0948 506 795, 0911
434 400, 037/633 11 86

8/038/2011/PČ, 4/014/2011/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
8/036/2011/PČ, 8/029/2011/DZ

NN árodný žrebčín Topoľ-
čianky pripravuje na 1.
mája deň otvorených

dverí a galaprogram. Od 9.00
sprístupnená jazdiareň, hipolo-
gická expozícia, 10.00 verejné
tréningy športových koní, 14.00
galaprogram (štvorylka, cviky
klasickej školy, športové a chova-
teľské ukážky...), sprievodný
program – vozenie na koňoch a
kočoch pre deti, dychovka, stánky
s občerstvením.

NNa Bojníckom zámku sa
uskutoční každoročné
podujatie Festival duchov

a strašidiel 28. apríla – 4. mája a 5.
- 8. mája.

Mesto Zlaté Moravce na základe
§ 9a ods. 9 zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v
nadväznosti na zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v  znení
neskorších právnych predpisov a
Zásady hospodárenia  s majetkom
mesta poskytne do priameho
prenájmu
� nebytové priestory nachád-

zajúce sa na I. poschodí nehnu-
teľnosti budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 (administratívna budova),
o celkovej výmere 19,51 m²
(16,17 m² kancelária + 3,34 m²
ostatné nebytové priestory
/rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov:
kancelária
� nebytové priestory nachád-

zajúce sa v nízkej administra-
tívnej budove vo dvore
Župného domu (miestnosť č. 3),
Zlaté Moravce, súp. č. 2392, č.
parcely 658/9, o celkovej
výmere 17,68 m², účel využitia
prenájmu priestorov: skladové

priestory
� pozemok - časť parcely KN

„E“ číslo 5633, druh pozemku:
ostatné plochy, ktorý sa
nachádza na Ul. Župnej (jedná
sa o časť pozemku oproti
prevádzkarni Admiral club,
Župná ul. č. 42, Zlaté Moravce)
o výmere 23 m², účel využitia
prenájmu pozemku: prenájom
pozemku na podnikateľské účely
� pozemok - časť parcely KN

„C“ číslo 3470/27, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
ktorý sa nachádza na Ul. Bernolá-
kova 57, Zlaté Moravce (priestory
bývalej CALEX a.s. Zlaté Moravce)
o výmere 51 m², účel využitia
prenájmu pozemku: prenájom
pozemku na podnikateľské účely

Bližšie informácie o  prenájme
vyššie uvedených nehnuteľností
získate na úradnej tabuli a inter-
netovej stránke Mesta Zlaté
Moravce, prípadne na č. tel.
037/6923922 alebo
037/6923927 (oddelenie bytové,
podnikateľskej činnosti, správy
mestského majetku a  regionálnej
politiky)

Výberové konanie na kontrolóra obce
Obec Choča vypisuje výberové

konanie na funkciu hlavný
kontrolór obce Choča, v súlade s §
18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/zák. č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov, v
zmysle uznesenia Obecného zastu-
piteľstva v Choči.

Kandidát na funkciu hlavného
kontrolóra obce Choča zašle alebo
odovzdá písomnú prihlášku s
predpísanými náležitosťami a prílo-
hami (viď nižšie) do 29. apríla
2011 na Obecnom úrade Choča č.
55 PSČ 951 76 Choča v uzatvore-
nej obálke označenej „VOĽBA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA“
NEOTVÁRAŤ!

Výberové konanie sa uskutoční
6. mája 2011 na Obecnom úrade.

Požiadavky:
- ukončené minimálne úplné

stredné vzdelanie
- súhlas so zverejnením osobných

údajov na účel vykonania voľby v
zastupiteľstve

- úradne overená fotokópia prísluš-
ného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom
doterajšej praxe s uvedením
pracovnej pozície

- výpis z registra trestov nie starší

ako 3 mesiace
- znalosť základných noriem

samosprávy
Všeobecné podmienky:
- hlavný kontrolór je volený

obecným zastupiteľstvom na 6
rokov. Je pracovníkom obce a za
svoju činnosť zodpovedá zastupi-
teľstvu, ktorému 1-krát
štvrťročne podáva správu o svojej
činnosti

- funkcia hlavného kontrolóra nie
je zlučiteľná s výkonom funkcie
poslanca obecného zastupiteľ-
stva, funkcie v štátnej správe,
dozornej rade, prípadne v inom
kontrolnom orgáne obce

- vykonáva kontrolu úloh obce
vyplývajúcich z pôsobnosti a
kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:
- nakladanie s majetkom obce a s

majetkom vo vlastníctve štátu,
prípadne vo vlastníctve iných
právnických a fyzických osôb,
ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných
operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu, jeho zmien a závereč-
ného účtu

- správnosti a opodstatnenosti
čerpania finančných prostriedkov

obci účelovo poskytnutých,
fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými
prostriedkami

- plnenie úloh vyplývajúcich zo
zákona o obecnom zriadení a z
rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie všeobecne
záväzných nariadení obce a ostat-
ných vnútorných predpisov obce

Preveruje:
- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
- opodstatnenosť zavedenia alebo

zrušenia poplatkov obce
Vypracúva odborné stanoviská:
- k návrhu rozpočtu a záverečnému

účtu obce pred ich schválením
obecným zastupiteľstvom

- možnosti poskytovania úveru,
pôžičky a dotácií

- výsledky kontroly spolu s
návrhmi na odstránenie zistených
nedostatkov predkladá obecnému
zastupiteľstvu

- zúčastňuje sa na zasadnutí
obecného zastupiteľstva s porad-
ným hlasom
Vyhlasovateľ výberového konania

si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania uchádzačov,
ktorí nespĺňajú požadované pod-
mienky

8/039/2011/PČ, 8/039/2011/SZ
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S p o l o č e n s k á  k r o n i k a

N a r o d i l i  s a

O p u s t i l i  n á s

J u b i l a n t i

P o v e d a l i  s i  á n o

P r o g r a m  K i n a  T e k o v
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 neudr-
žateľní a vyrábajú samé trapasy.

St.: 19.00, št.: 18.00 vstupné 2,00 €,
MN do 12 r.
22. - 25. 4. Medveď Yogi, USA

Nič lepšie, krajšie a milšie sme pre vás
nemohli pripraviť na veľkonočné sviatky,
ako tento detský animovaný film. Zabávať
vás v ňom bude obľúbený medvedík Yogi,
ktorý tak rád oberá turistov o piknikové
koše plné maškŕt. Táto komédia je určená
predovšetkým pre malých divákov, ktorí
ocenia jeho humor a rýchly spád.
Pi.: 17.00, so.: 17.00, ne.: 17.00 vstupné
2,30 €, po.: 17.00, zľ. 2,00 €, MN
26. - 27. 4. Reťazová správa, USA

Skupina stredoškolákov dostane ten
istý dopis s varovaním, že pokiaľ ho
nepošlú ďalej, zomrú. Študenti Johnny
a Dante varovanie ignorujú, dopis
neprepošlú a preto zomierajú
hrozným spôsobom. Zložité vyšetro-
vanie sa začína a študenti musia rýchlo
zistiť, akým spôsobom ich vrah
sleduje. Ak sa im to nepodarí, vrážd
bude pribúdať.

Ut.: 18.00, st.: 18.00 vstupné 2,20 €,
MN do 15 r.

29. – 30. 4, 1. 5. Ako vieš, USA
Pravá blondínka R. Whiterspoon

vás bude držať v napätí klasickej
romantickej komédii, v ktorej dvaja
vtipálkovia súperia o jej srdce. V úlohe
jej neodbytných nápadníkov sa vám
predstaví sympatické herecké duo O.
Wilson a nestarnúci J. Nicholson.

Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.: 18.00
vstupné 2,30 €, MN do 12 r.
1. – 2. 5. Doba ľadová 3 Úsvit
Dinosaurov USA

Má zmysel o tomto detskom
animáku aj niečo písať? Asi nie, lebo
vy dobre viete, že tento druh humoru
milujú takmer všetci.

Ne.: 16.00, vstupné 2 €, po.: 17:00,
zľ. 2,00€, MP
3. – 4. 5. Tri dni k slobode USA

R. Crowe si v tomto filme zahrá
profesora Johna Brennana, ktorému
zatknú jeho ženu Laru. Je obvinená z
vraždy, ktorú, ako tvrdí, nespáchala.
Lenže Laru odsúdia a John sa
rozhodne pre jediné možné riešenie:
chce pomôcť svojej žene ujsť z
väzenia.

Ut.: 18.00, st.: 18.00 vstupné 2,30 €,
MP 12.

program kina na
www.kinotekov.eu

www.jatt.szm.sk

14. 3. Nina Kadlecová, nemocnica Nové Zámky

8. 4. Ing. Štefan Pecho a Mgr.  Katarína Gažiová, Zl. Moravce

30. 3. Ladislav Škrovan, 1947, 
Prievidza

4. 4. Jozef Šabo, 1948,
Zlaté Moravce

5. 4. Štefan Mlinka, 1925,
Zlaté Moravce

5. 4. Ľudovít Kelemen, 1919, 

Volkovce - Olichov
7. 4. Štefan Tonka, 1933,

Podhorany
8. 4. Veronika Hrčková, 1930, 

Tesárske Mlyňany
10. 4. Mária Horková, 1944,

Zlaté Moravce

25. 4. Gabriela Molnárová, Zl. Moravce, 85 r.
26. 4. Júlia Kováčiková, Zl. Moravce, 80 r.
26. 4. Terézia Malá, Zl. Moravce, 80 r.
27. 4. Alžbeta Majeková, Zl. Moravce, 80. r.
28. 4. Leonard Nurcík, Zl. Moravce, 80. r.
30. 4. Ernest Horňák, Zl. Moravce, 80. r.
30. 4. Štefan Kostoláni, Zl. Moravce, 80. r.

S p o m i e n k a

S p o m i e n k a

Ťažko je bez Teba, smutno je nám
všetkým, už nič nie je ako

predtým. Už niet návratu, ani
nádej len cesta k Tvojmu hrobu

nás zavedie.
Dňa 25. apríla 2011 si pripomí-

name 5. výročie od úmrtia nášho
milovaného syna

Borisa Smutného
zo Zlatých Moraviec, ktorý
tragicky zahynul vo veku 20
rokov. Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spo-
mienku.

Veľmi nám chýbaš a nikdy na
Teba nezabudneme.

Smútiaca rodina
8/035/2011/PČ, 8/028/2011/DZ

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

V dňoch 25. 4. – 1. 5. ALTEA,
Hviezdoslavova 64 (v pracovné

dni od 18. do 21. h, sobota od 12.
do 20. h, nedeľa od 8. do 20. h,
sviatky od 8. do 20. h).

V dňoch 2. – 4. 5. IRIS, Nám. A.
Hlinku 28 (v pracovné dni od 7. do
21. h).

P o h o t o v o s ť  l e k á r n í

Očkovanie je jedným z najvýznam-
nejších objavov v histórii medicíny a
najúčinnejším preventívnym opatre-
ním. Svetová zdravotnícka organizácia
vedie kampaň o význame očkovania
prostredníctvom „Európskeho imuni-
začného týždňa“.

Očkovanie povzbudzuje imunitný
systém človeka k vytvoreniu obran-

ných látok (protilátok) v tele očkova-
ného. V očkovacej látke sa nachádza
látka antigén, ktorá pochádza z pôvod-
ného infekčného mikroorganizmu –
vírusu alebo baktérie. Očkovaniu
vďačíme za to, že sa už mnohé ochore-
nia končiace smrťou alebo s ťažkými
následkami už nevyskytujú.

N a p a d n u t i e
Večerná dráma sa stala vo

štvrtok 7. apríla v Žitavanoch.
Neznámy muž napadol sekerou
Miroslava Š., zamestnanca
Technických služieb v rodinnom
dome. Podľa našich informácií
útočník sa najskôr vyhrážal
napadnutému podpálením domu,
potom ho ranou do brucha zhodil
na zem. Údajne sa mala v rukách
útočníka objaviť sekera, ktorou sa
na ležiaceho Miroslava Š. zaháňal.
Mal mu spôsobiť nejaké zranenia.

Napadnutého muža ošetrili na
chirurgickom oddelení mestskej
nemocnice. Jeho stav je dobrý.
Útočníka zadržala polícia, k
napadnutiu sa priznal. Prípad je v
štádiu šetrenia. Bol s ním obozná-
mený ešte v ten večer primátor
Ing. Peter Lednár, CSc., a nadria-
dený poškodeného Ing. Latika. V
záujme oboch je, aby spravodli-
vosti bolo zadosťučinené.

-am-

„Tak veľmi som Vám chcel ešte
pomáhať, tak veľmi som chcel
ešte žiť, ale prišla tá osudná
chvíľa, keď som Vás musel

opustiť.“
Dňa 22. apríla 2011 uplynie 10

rokov, čo nás navždy opustil náš

Koloman Paluška
Kto ste ho poznali, venujte mu

prosím tichú spomienku. S
hlbokým žiaľom v srdci si naňho
spomínajú

manželka
a synovia s rodinami

8/037/2011/PČ, 8/030/2011/DZ

Európsky imunizačný týždeň
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Veľkonočný
turnaj

Prevádzka ihriska v ZŠ RobotníckaPrevádzka ihriska v ZŠ Robotnícka
Mesto Zlaté Moravce v spolu-

práci so Základnou školou na
Robotníckej ulici 25 v Zlatých
Moravciach oznamuje širokej
verejnosti prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska v areáli
základnej školy s možnosťou
rezervácie.

Pondelok – piatok
pre žiakov 8.00 – 16.00 h bez

poplatku
pre verejnosť 16.00 – 21.00 v

letných mesiacoch 4 €/h, 16.00 –
18.00 v zimných mesiacoch

Sobota – nedeľa (sviatok,
prázdniny)

9.00 – 21.00 h v letných mesia-
coch 5 €/h, 10.00 – 18.00 v
zimných mesiacoch

Záväzná rezervácia ihriska na
tel. č. 037/64 22 538, 0911/172
211 od 8.00 do14.00.

Pre vstup na hraciu plochu
využívajte oficiálny vchod a čistú
športovú obuv. Zákaz vstupu na
ihrisko v kopačkách. V záujme
zachovania vlastnej bezpečnosti a
ochrany zdravia je nutné dodržia-
vať nasledovné pokyny: za poško-
denie zdravia nesú zodpovednosť

samotní návštevníci � pri športo-
vaní maloletých zodpovedá za
nich zákonný zástupca � zákaz
vstupu na motocykloch a
bicykloch � zákaz fajčenia, použí-
vania alkoholických nápojov a
nosenia sklenených fliaš a
pohárov, odhadzovania žuvačiek
na hraciu plochu � zákaz vstupu
so psom a iných zvierat na hraciu

plochu � za poškodenie alebo
zničenie povrchu mantinelov, či
iných častí nachádzajúcich sa v
objekte bude mesto požadovať ich
náhradu � pri využívaní areálu je
potrebné rešpektovať pokyny
zodpovedného pracovníka

V prípade potreby volajte 112
(polícia, hasiči, prvá pomoc),
Mestská polícia 037/69 239 32.

Požitavská futbalová akadémia ViOn – „U 11“
Prvé mužstvo PFA, ktoré vám

predstavujeme je „U 11“.Účinkuje v
súťaži 3., 4. a 5. ročníkov ZŠ skupina
C, ZsFZ. V tabuľke po jesennej časti
súťaže ja na 8. mieste, keď z 11

odohraných zápasov získalo 14
bodov za 4 víťazstvá 2 remízy a 5
prehier. Jarná časť súťaže začala pre
mužstvo 9. apríla zápasom na
Chrenovej prehrou 9:1.

Realizačný tím mužstva tvoria:
tréner Ing. Tomáš Kozolka, asistent
trénera Rastislav Domaniský a
vedúci mužstva Jozef Baranec.

-ak-

� Horný rad zľava: Ing. Tomáš Kozolka, Richard Brunclík, Sebastián Rosina, Jakub Švec, Tomáš Belica,
Richard Herda, Rastislav Domaniský ml., Ľubomír Brunclík, Rastislav Domaniský st., Jozef Baranec.
Stredný rad: Jakub Baranec, Milan Hladík, Dávid Hladík, Dávid Gregor, Marek Galamboš, Samuel
Očovský, Juraj Hudec, Peter Gaži. Dolný rad: Frederik Balko.

Hanaka cup
Tenisový klub HANAKA organi-

zoval vo februári a marci dva
turnaje „B“ kategórie starších
žiačok a dorasteniek. Domáci klub
reprezentovali tri domáce hráčky:
Kristína Drgoňová, Martina
Vlárska a Aneta Hudáková. Všetky
žiaľ skončili v prvom kole. Celkové
víťazstvo si na konto pripísala K.
Oravcová z Piešťan. Na obhajobu
domácich hráčok možno dodať, že
úroveň tenisu na turnaji bola
pomerne vysoká. Aj napriek
nepriaznivým výsledkom je to však
dobrá skúsenosť a inšpirácia do
budúcnosti.

A. Blahová

Občianske združenie BENÁT a
Stolnotenisový klub Športového
klubu Žitavany pripravuje v
sobotu 23. apríla v telocvični
Obecného úradu pri Športovom
klube Žitavany „VII. ročník Veľko-
nočného stolnotenisového
turnaja“. Turnaj sa uskutoční v
kategóriách: najmladšie žiačky
(2000 a ml.), mladšie žiačky
(1998, 1999), staršie žiačky
(1996, 1997), najmladší žiaci
(2000 a ml.), mladší žiaci (1998,
1999), starší žiaci (1996, 1997),
juniorky a ženy, juniori
(1993,1994,1995), muži neregi-
strovaní, muži registrovaní - hráči.

Začiatok turnaja pre žiakov,
juniorky, juniorov, ženy a mužov
nehrajúcich súťaž je o 8:00
hodine. Muži hráči majú začiatok
o 12:00 hodine. Štartovné pre
mužov hráčov je 4,00 €, ostatní
2,00 €.

Ak sa do kategórie prihlásia
menej ako štyria hráči, organizá-
tor rozhodne o prípadnom zlúčení
kategórií. O občerstvenie je posta-
rané.

Organizátori Vás srdečne
pozývajú. Príďte si zašportovať a
porovnať svoju stolnotenisovú
zručnosť s ostatnými.

Prihlásiť sa môžete priamo na
turnaji, na mobilnom telefónnom
čísle 0905565117, alebo na e-
maile: albinkramar@gmail.com.
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