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Zákaz pitia  alkoholu od piatej

„Policajti potrebujú mať akúsi
normu, na základe ktorej môžu
postupovať pri riešení problémo-
vých situácií,“ uviedol primátor
Ing. Peter Lednár, CSc. Podľa jeho
slov v meste sú sťažnosti obyvate-
ľov na znečisťovanie verejných
priestranstiev a nerobí to ani
dobrú krv na okoloidúcich.

Podľa nového VZN, kto poruší
nariadenie, ktoré zakazuje pitie
alkoholu na verejnosti, môže za
priestupok proti verejnému
poriadku podľa § 48 zák. č.
372/1990 Zb. o priestupkoch

dostať blokovú pokutu do výšky
33 eur. Pokutu možno uložiť do
jedného roka odo dňa porušenia
zákazu. Kontrolu dodržiavania
VZN okrem mestskej polície môžu
vykonávať aj hlavný kontrolór a s
poverením primátora aj iní
zamestnanci mesta.

Zákaz požívania alkoholických
nápojov je od 5.hodiny rannej do
22.hodiny na všetkých miestach v
intraviláne mesta Zlaté Moravce.
Patria sem námestia, parky,
parkoviská, detské ihriská,
zdravotnícke zariadenia, cinto-

ríny, školy, úradné budovy,
zastávky MHD aj športoviská, na
uliciach Župnej, Migazziho, J.
Kráľa, S. Chalupku, Nám. hrdinov,
Žitavskom nábreží, Hviezdoslavo-
vej, Bernolákovej, Robotníckej,
Továrenskej a Ulici 1. mája, v
mestskej časti Chyzerovce na
Chyzeroveckej ulici.

Zákaz sa nevzťahuje (so súhla-
som mesta) na exteriérové
sedenie pred reštauráciami,
stravovacími alebo pohostinskými
zariadeniami a cukrárňami, pri
príležitostných trhoch s povole-
ným predajom alkoholických
nápojov.

Výnimku môže udeliť primátor
pri príležitosti rôznych kultúr-
nych, propagačných a predajných
podujatí.

A. Mondočková

M D D
10.00 Národná cyklistická súťaž
– okresné kolo, začiatok prezentá-

cie o 9.00, od 13.00 prezentácia
účastníkov MDD, 14.00 –
slávnostné otvorenie MDD na
mestskom štadióne SŠZ

- zábavný program, športové
súťaže rodín a škôl, pripravené
sú rôzne atrakcie (nafukovacia
šmýkaľka a hrad, rodeobýk,
elektrické autíčka atď). Účasť
prisľúbili aj záchranné zložky
(hasiči, policajti, kynológovia a
armáda), deťom predvedú
ukážky svojej práce.
Medzi jednotlivými súťažami

budú vystúpenia tanečných
skupín, karaoke šou. Počas celého
podujatia bude k dispozícií
maľovanie na tvár, okrem toho aj
vozenie na koči ťahanom koníkmi.
Na podujatí vystúpi kúzelník
Talosan – profesionál, ktorý
predvedie od mikromágie po ilúzie
s asistentkou všetko, na čom sa
zabavíte a súčasne vám vyrazí
dych. Pre každé dieťa, ktoré absol-
vuje aspoň jednu súťažnú disci-
plínu je pripravená sladká odmena.
Pre deti je určená aj najkrajšia
rozprávka agentúry BaretKa, ktorú
predstavuje tím profesionálnych
hercov. Hlavným predstaviteľom a
zakladateľom je muzikálový a
divadelný herec Martin Hudec.
Bude to interaktívna živá
rozprávka. V prípade nepriazni-
vého počasia bude MDD na
zimnom štadióne.

Zábavno-športové podujatie
pripravuje Mesto Zlaté Moravce,
MsKS, Centrum voľného času
Spektrum a Mestská polícia.

Mesto Zlaté Moravce pod
patronátom Ing. Petra
Lednára, CSc., pripravuje
Primátorskú kvapku krvi v
utorok 7. 6. 2011 v MsKS.
Podujatie sa uskutoční v
spolupráci s Mestskou nemoc-
nicou SČK a MsKS.

Zlaté Moravce patria k ďalším mestám na Slovensku, v ktorom
platí zákaz pitia alkoholu na verejných priestranstvách.
Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo 12. mája prijatím
všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na návrh mestskej
polície.

� Deň matiek

� Míľa pre mamu
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Vo štvrtok 12. mája sa konalo v
MsKS 5. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Morav-
ciach. Poslanecký zbor schválil VZN
o obmedzení používania alkoholic-
kých nápojov na území mesta. VZN
nadobúda účinnosť 15. dňom od
jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta. Verejne prístupnými nie sú
miesta vlastnícky patriace inej
fyzickej alebo právnickej osobe.
Kontrolu dodržiavania VZN okrem
mestskej polície môžu vykonávať aj
hlavný kontrolór a s poverením
primátora aj iní zamestnanci mesta.

MsZ schválilo novelizáciu Štatútu
mesta a opravy názvov komisií pri

MsZ, výšku dotácie na prevádzku a
mzdy žiaka ZUŠ, MŠ a školských
zariadení.

MsZ schválilo zámery prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku
a prenájom majetku, konkrétne
prevod pozemkov (predaj) pre ZSE
Distribúciu, a.s., Bratislava (trafo-
stanica na Duklianskej ulici) a priľah-
lú plochu a schválenie zámeru
realizácie zámeny nehnuteľného
majetku mesta zámennou zmluvou
z dôvodu osobitného zreteľa -
zámenu pozemkov vo vlastníctve
mesta za časť pozemkov vo vlast-
níctve spoločnosti IMA INVEST,
s.r.o.

Schválené boli - Zmluva medzi
Mestom a Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s., o
prevádzkovaní vodovodu v MČ
Prílepy a investičný zámer spoloč-
nosti STARS, s.r.o.. Mestské zastupi-
teľstvo zobralo na vedomie správu
o činnosti mestskej polície za rok
2010.

Uznesením schválilo dodatok k
Zriaďovateľskej listine Technických
služieb. K podnikateľskej činnosti
boli doplnené aj dokončovacie
stavebné práce pri realizácii
exteriérov a interiérov.

Na základe prezentácii, jednaní s
poslancami MZ a po vyjadreniach
komisií pri MZ, bolo ponúknuté
bezplatné členstvo pre Mesto Zlaté
Moravce v združení Múzeum histo-

rických budov. Vstup Mesta do
združenia by mohlo významne
napomôcť k plneniu cieľov združe-
nia a vice versa, aktivity by taktiež
smerovali k rozvoju a budovaniu
pozitívneho mena Zlatých
Moraviec. Zároveň bolo ponúknuté
členstvo povereného zástupcu
Mesta v Správnej rade združenia. Za
zástupcu mesta v združení bol
schválený poslanec Ing. Jozef
Škvarenina.

Zaznela aj informácia hlavného
kontrolóra Ing. Borkoviča o pláne
kontrol na 1. polrok 2011 a infor-
mácia o čerpaní nenávratných
finančných prostriedkov z eurofon-
dov.

-r-

Zámer priameho odpredaja
nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce so sídlom
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté
Moravce v zmysle ustanovenia §
9a ods. 1 písm. c) a  odsek 5
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
a  v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Morav-
ciach č. 67/2011 zo dňa 12. 05.
2011 zverejňuje

ZÁMER PRIAMEHO ODPRE-
DAJA SVOJHO MAJETKU A VÝZVU
NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH
PONÚK na odkúpenie

pozemku nachádzajúceho sa na
Ul. Továrenská 49, 953 01 Zlaté
Moravce /pozemok priľahlý k
pozemku vo vlastníctve Waste
Recycling, a.s./ zapísaného na LV
č. 3453 pre katastrálne územie
Zlaté Moravce, mesto Zlaté
Moravce, ako parcela registra „C“
č. 2846/89, druh pozemku: zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere
890 m² vo výlučnom vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce

pozemku nachádzajúceho sa na
Ul. Továrenská 49, 953 01 Zlaté
Moravce /pozemok priľahlý k
pozemku vo vlastníctve Waste
Recycling, a.s./ zapísaného na LV
č. 3453 pre katastrálne územie
Zlaté Moravce, mesto Zlaté
Moravce, ako parcela  registra „C“
č. 2846/260, druh pozemku:
zastavané plochy a  nádvoria o
výmere 331 m² vo výlučnom
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce

Minimálna cena, za ktorú Mesto
Zlaté Moravce ponúka na predaj
pozemok parcela registra „C“ č.
2846/89 o výmere 890 m² a
parcela registra „C“ č. 2846/260 o
výmere 331 m² je stanovená vo

výške 9 900,00 € (určená znalec-
kým posudkom zo dňa 05. 04.
2011, ktorý vypracoval Ing. Peter
Števula, znalec zapísaný v
zozname znalcov MS SR,
evidenčné číslo: 913453)

zodpovedá podmienke v zmysle
§ 9a ods. 5 Zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov je
nižšia ako 40 000 €

- minimálna cena je súčtom
ceny znaleckého posudku a
všeobecnej hodnoty vyššie uvede-
ného majetku stanovenej podľa
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v  znení neskorších
predpisov

Špecifické požiadavky: vyššie
uvedené pozemky nebudú odpre-
dávané jednotlivo, priamy predaj
vyššie uvedených pozemkov
jednému vybranému uchádzačovi

Podmienky predloženia cenovej
ponuky:

1) Cenovú ponuku žiadame
predložiť v  podateľni Mestského
úradu v Zlatých Moravciach alebo
poštou na adresu Mestský úrad
Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953
01 Zlaté Moravce tak, aby cenová
ponuka bola doručená na Mestský
úrad v Zlatých Moravciach najnes-
kôr dňa 07. 06. 2011 do 12.00
hodiny.

2) Cenová ponuka musí byť
predložená písomne v  sloven-
skom jazyku v zapečatenej obálke
označenej heslom: „PRIAMY
PREDAJ 1/2011 - pozemky
parcely registra „C“ č. 2846/89 a
č. 2846/260 - NEOTVÁRAŤ!“

3) Cenová ponuka musí obsaho-
vať:

a) označenie záujemcu:
- fyzická osoba – meno,

priezvisko, rodné priezvisko,

rodné číslo, dátum narodenia,
miesto trvalého pobytu, štátna
príslušnosť, rodinný stav,
telefónne číslo, e-mail

- právnická osoba – obchodné
meno, sídlo, IČO, označenie
registra, v ktorom je právnická
osoba zapísaná a číslo tohto
zápisu, osoba oprávnená na
podpisovanie zmluvy, kontaktná
osoba, telefónne číslo, e-mail

b) označenie nehnuteľnosti -
podľa údajov ponuky

c) výška cenovej ponuky
d) akceptácia špecifických

požiadaviek
e) ak je záujemca

ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec
nadobúda do výlučného vlastníc-
tva alebo do podielového spolu-
vlastníctva manželov (v takomto
prípade musia byť všetky požado-
vané údaje plne poskytnuté
oboma manželmi)

f) čestné vyhlásenia záujemcu,
že nie je osobou podľa § 9a ods. 6
a 7 zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov:

- fyzickej osoby, že nie je osobou
uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č.
138/1991 Zb., teda primátorom
Mesta Zlaté Moravce, poslancom
Mestského zastupiteľstva v
Zlatých Moravciach, štatutárnym
orgánom právnickej osoby zriade-
nej Mestom Zlaté Moravce,
prednostom Mestského úradu v
Zlatých Moravciach, zamestnan-
com Mesta Zlaté Moravce,
hlavným kontrolórom Mesta Zlaté
Moravce, ani blízkou osobou
vyššie uvedených osôb

- právnickej osoby, že nie je
právnickou osobou, v ktorej zakla-
dateľom, vlastníkom obchodného
podielu, štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho

orgánu, riadiaceho, výkonného
alebo dozorného orgánu je osoba
uvedená v § 9a ods. 6 zákona č.
138/1991 Zb., teda primátor
mesta, poslanec Mestského zastu-
piteľstva v Zlatých Moravciach,
štatutárny orgán alebo člen štatu-
tárneho orgánu právnickej osoby
zriadenej alebo založenej Mestom
Zlaté Moravce, prednosta
Mestského úradu v Zlatých
Moravciach, zamestnanec Mesta
Zlaté Moravce, hlavný kontrolór
Mesta Zlaté Moravce, ani blízka
osoba vyššie uvedených osôb.

g) Súhlas záujemcu so spraco-
vaním osobných údajov v  zmysle
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskor-
ších predpisov v rozsahu v akom
boli poskytnuté na vedenie
evidencie.

4) Mesto Zlaté Moravce ako
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
zmeniť podmienky priameho
predaja, odmietnuť všetky cenové
ponuky, resp. priamy predaj bez
udania dôvodu zrušiť.

5) Vyhodnotenie cenových
ponúk vykoná ustanovená
komisia. Komisia predloží svoje
závery Mestskému zastupiteľstvu
v Zlatých Moravciach, ktoré schva-
ľuje prevod vlastníctva. Závery
komisie majú pre Mestské zastu-
piteľstvo v Zlatých  Moravciach
len odporúčací charakter.

Bližšie informácie môžete
získať na tel. č. 037/6923922,
alebo osobne na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach, oddelenie
bytové, podnikateľskej činnosti,
správy mestského majetku a
regionálnej politiky, 2. poschodie,
č. dverí 59.

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

2
Zo zasadnutia MsZ

Zámer priameho odpredaja nehnuteľného majetku
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Pán primátor, prihlášky do
výberového konania na funkciu
riaditeľov piatich mestských
podnikov a náčelníka mestskej
polície mali uchádzači podať do
polovice apríla. Obálky s
prihláškami už komisia otvorila
a mesto ich zverejnilo na
infostránke. Päťčlenná volebná
komisia mohla vyberať zo
štrnástich kandidátov. Môžete
našim čitateľom povedať ako
komisia rozhodla?

Komisia zložená z primátora
Ing. Lednára, právnika JUDr. Pavla
Kollára, viceprimátora Vladimíra
Klučiara a poslankýň mestského
zastupiteľstva Eriky Babockej a
Mgr. Denisy Uhrínovej otvárala
obálky s prihláškami o posty riadi-
teľov mestských podnikov a
náčelníka Mestskej polície ešte 26.
apríla. O post riaditeľa Správy
športových zariadení prejavili
záujem štyria uchádzači, o
Technické služby dvaja, o MsKS
traja, o Záhradnícke služby jeden

a po dvaja o Službyt a o Mestskú
nemocnicu. Komisia však odporu-
čila nevybrať žiadneho kandidáta,
a to z dôvodu reštrukturalizácie
mestských podnikov. Uchádzačom
to má byť oznámené písomne, ako
aj to, či podľa stanovených kritérií
splnili podmienky na výkon
spomenutých funkcií. Nateraz
však mestské podniky povedú
poverení riaditelia, teda zostávajú
na svojich postoch.

Na post náčelníka Mestskej
polície si komisia vyberala
spomedzi troch kandidátov. Pod
vedením súčasného náčelníka
vnímam veľké rezervy v práci
polície, čo dokazovala aj nečistota
mesta v predchádzajúcom období
a plnenie povinností pri kontrole
a ukladaní sankcií. Teda uvažo-
valo sa o výmene na tomto poste.
Komisia najvhodnejšieho kandi-
dáta odporučí mestskému zastu-
piteľstvu.

-r-

Od 1. januára 2010 došlo k
zmenám financovania škôl a
školských zariadení v územnej
pôsobnosti miest a obcí z podielo-
vých daní. Týka sa to základných
umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení. Všeobecne
záväzné nariadenie o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, MŠ a školského zaria-
denia so sídlom na území mesta
Zlaté Moravce schválilo mestské
zastupiteľstvo dotáciu 12. mája na
svojom piatom zasadnutí. Dotácie
sa týkajú štátnych i neštátnych
subjektov.

Ako uviedla Mgr. Danuša Hollá
zo školského úradu, „mestu
vyplýva zo zákona poskytnúť
cirkevnej škole dotáciu vo výške
najmenej 88% z dotácie na žiaka
ZUŠ, poslucháča jazykovej školy,
dieťa MŠ a dieťa školského zaria-
denia v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta. Mesto dotuje školy a
školské zariadenia sumou 170
682 € nad sumu, ktorá prichádza z
podielových daní. Na príslušný
rok 2011 poslanci schválili na
žiaka ZUŠ pri individuálnom

štúdiu sumu 782,81 € a pri skupi-
novom štúdiu 480,80 €, na žiaka
školského klubu detí v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta 397,25 €
a v zriaďovateľskej pôsobnosti
cirkvi 349,58 €, na žiaka ZŠ –
potencionálneho stravníka v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
107,46 € a v zriaďovateľskej
pôsobnosti cirkvi 94,56 €, na žiaka
centra voľného času 186,64 €, na
dieťa MŠ 2 506,23 €.“

-am-

Na slovíčko, pán primátor

Mesto pripravuje projektovú
dokumentáciu pre ZŠ na
Robotníckej ul. v rámci operač-
ného programu vzdelávanie,
prioritná os 1: Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy,
opatrenia 1.1. Premena tradičnej
školy na modernú.

Ďalším projektom je „Regio-
nálny zberný dvor na zavedenie
separovaného zberu odpadov
pre región Požitavie“. Mesto
Zlaté Moravce v spolupráci s
regiónom Požitavie týmto

projektom sa chce uchádzať o
získanie nenávratného finanč-
ného príspevku z výzvy v rámci
Operačného programu Životné
prostredie Prioritná os 4
Odpadové hospodárstvo
Operačný ciel 4.1 Podpora aktivít
v oblasti separovaného zberu.
Celkové oprávnené výdavky na
projekt: 2 745 664,02 eur. V
rozpočte mesta je projekt
Zberový dvor, jeho dofinancova-
nie s 5% spoluúčasťou v sume
250 000 eur.

Mesto Zlaté Moravce sa chce
uchádzať o získanie nenávrat-
ného finančného príspevku z
eurofondov na projekt: „Rekon-
štrukcia MsKS a Parku Janka
Kráľa“ v rámci Regionálne
operačného programu, prioritná
os: 3 Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruk-
túra cestovného ruchu, Opatre-
nie: 3.1 Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov. V rozpočte
mesta je na projekt alokovaná
suma 82 985 eur.

„Mestské zastupiteľstvo
zobralo na vedomie informáciu o
projektovej dokumentácii pre ZŠ
Robotnícka ul. v Zlatých Morav-
ciach „Premena tradičnej školy
na modernú“, o projekte „Regio-
nálny zberný dvor na zavedenie
separovaného zberu odpadov
pre región Požitavie, o projekte
„Rekonštrukcia MsKS a Parku
Janka Kráľa.“

-r-

P r i p r a v o v a n é  p r o j e k t y  m e s t aP r i p r a v o v a n é  p r o j e k t y  m e s t a

Výstava obrazov z Puzzlí

Výstava obrazov z Puzzlí

MsKS Zlaté Moravce organi-
zuje výstavu obrazov z Puzzlí.
Priniesť diela môžu všetci,
ktorí majú doma obrazy
poskladané z týchto sklada-
čiek. Výstava sa uskutoční v
júni 2011 v galérii MsKS Zlaté

Moravce.
Záujemcovia, ktorí chcú

prezentovať svoje diela, môžu
kontaktovať MsKS telefonicky
na čísle: 037/642 32 77 alebo
mailom:

mskszlatemoravce@gmail.com

� ZUŠ: okresné kolo Slávik
Slovenska.
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Odstávka v AE Mochovce

Dňa 29. apríla o 20. hodine sa v
zámku Topoľčianky konal koncert
husľového virtuóza Petra Micha-
licu. Za klavírneho doprovodu
svojej manželky, pani Ireny
Michalicovej, predviedol známe aj
menej známe skladby počnúc od
renesancie cez baroko, klasiciz-
mus až po impresionizmus.

Maestro Michalica, ktorý pôsobí
nielen ako koncertný majster, ale
tiež ako vysokoškolský profesor,
priblížil publiku diela jednotlivých
autorov, ako Georga Fridricha
Händla, Ludwiga van Beethovena,
Franza Schuberta či Charlesa

Gounoda spôsobom, aký používal
slávny americký skladateľ a
dirigent Leonard Bernstein.

A vďačné publikum v kupolovej
sále zámku Topoľčianky nešetrilo
potleskom, ba vyžiadalo si aj
prídavok. Bol to nezabudnuteľný
hudobný zážitok, na ktorý budú
prítomní milovníci vážnej hudby
zaiste dlho spomínať. Pre
umelecký prejav maestra Petra
Michalicu je chrakteristický
vysoký stupeň technickej suvere-
nity, schopnosť vnútorne prenik-
núť k mnohovrstevnosti
hudobného zápisu, zdôrazniť

hlavné línie, zmysel pre formové
proporcie i výrazové kontrasty.

Jeho hra sa vyznačuje hudob-
ným intelektom, vytríbeným
štýlom a nadhľadom. V sloven-
skom koncertnom umení ide o
jedného z najvýraznejších
predstaviteľov nielen čo do počtu
koncertných vystúpení a zahra-
ničných ciest, ale aj dosahom
svojej umeleckej osobnosti na
hudobné umenie.

Ing. M. Bánska
snímka: BEST FOTO P. Čepček

Slovenské elektrárne, člen
skupiny Enel, začali generálnu
opravu 1. bloku atómových
elektrární Mochovce.

Táto krátka odstávka bude
prvou v tohtoročnom pláne
generálnych opráv slovenských
atómových elektrární. Odstávky a
opravy sú štandardnou súčasťou
životného cyklu každej elektrárne
a sú realizované ako dlhodobo
plánovaný proces.

Na prvom bloku atómových
elektrární pôjde o dvanástu
generálnu opravu s čiastočnou
výmenou paliva.

Príprava odstávky sa začala s
ročným predstihom a jej začiatok
bol naplánovaný na 23. apríl.

Pre verejnosť žijúcu v blízkosti
elektrární budú neklamným
znakom odstávky chýbajúce
„čiapočky pary“ nad dvoma
chladiacimi vežami. K činnostiam,
ktoré ovplyvnia dĺžku odstávky,
budú patriť plánované práce na
údržbe štandardných komponen-
tov aj havarijných systémov.
Spoločnosť Slovenské elektrárne,

a. s., je najväčším výrobcom
elektriny na Slovensku.

Po ukončení privatizácie v apríli
2006 sa jej hlavným akcionárom
stala spoločnosť Enel S.p.A. so
66% podielom. Zvyšných 34%
akcií vlastní Fond národného
majetku, ktorého akcionárske
práva vykonáva Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej
republiky. Spoločnosť Slovenské
elektrárne generuje 5 737.24 MW
inštalovaného výkonu, t.j. 5 401
čistého výkonu.

V roku 2010 spoločnosť
vyrobila 22 463 GWH elektrickej
energie. Po očistení o vlastnú
spotrebu dodala do elektrickej
siete viac ako 21 TWh elektrickej
energie. Z podielu jednotlivých
zdrojov na čistých dodávkach
predstavovali jadrové elektrárne
64.5%, vodné elektrárne 24.7% a
10.8% tepelné elektrárne.

Ku koncu roka 2010 mala
spoločnosť Slovenské elektrárne
5419 zamestnancov.

Mgr. Š. Švolík

� Peter Michalica

66. výročie ukončenia vojny
Vojny sa v dejinách ľudstva vždy

začínali pre túžbu po moci, po iných
územiach či ovládnutí iných národov.
Poslednou bola 2. svetová vojna, ktorá
si vyžiadala 50 miliónov obetí, tak
vojakov ako i civilistov. Začal ju Adolf
Hitler (Nemecko), chcel dobyť svet a
dokázať nadradenosť árijskej rasy.
Trvala 6 rokov (oficiálne skončila 8. 5.
1945). Dnes len pamätníky pripomí-
najú, kde spia svoj večný sen známi i
neznámi hrdinovia.

Na pamiatku padlých a pri príleži-
tosti 66. výročia víťazstva nad fašiz-

mom pripravilo Mesto a ZO SZPB v
Zlatých Moravciach 5. mája pietnu
spomienku spojenú s kladením vencov
k pamätníkom. Na Námestí hrdinov
prišli vzdať poctu obetiam druhej
svetovej vojny predstavitelia
samosprávy a štátnej správy, poslanci
NSK, odbojári, zástupcovia politických
strán a hnutí i široká verejnosť.

Na pietnej spomienke sa zúčastnilo
približne 50 ľudí, medzi nimi aj priami
účastníci bojov a tí, čo prežili koncen-
tračný tábor. Primátor Ing. Peter
Lednár, CSc., venoval svoj príhovor
žijúcim pamätníkom vojny a oslobode-
nia nezabúdajúc na strasti a obete,
ktorými zaplatili vytúženú slobodu.

Opäť tu nesmel chýbať veterán z bojísk
2. sv. vojny dnes už 88-ročný gen.por.
Ing. Ján Husák. Vo svojom príhovore
okrem iného upozornil na zanedbanie
tej časti učiva v školách, kde sa hovorí o
oslobodení Sovietskou armádou.

„Trápi ma, že mladá generácia vie
veľmi málo o tejto časti našej histórie,
mladým to pomaly nič nehovorí.
Dokonca ani nevedia, kde v Zlatých
Moravciach je Námestie hrdinov. Je na
učiteľoch a aj na samospráve odovzdá-
vať mladej generácii večný odkaz pre
život v mieri.“

S príhovorom, v ktorom zaznel
prierez históriou vystúpil aj predseda
ZO SZPB Ivan Malý. Májové oslavy
organizuje mesto a odbojári každo-
ročne. Po oficiálnej časti už tradične
pietny akt kladenia vencov sa koná pri
pomníku partizána, pri kostole, na
cintoríne a Beňadickej ceste.

Námestím osloboditeľov v závere
pietnej spomienky zazneli piesne v
podaní speváckeho zboru Carmina
Vocum - Aká si mi krásna (E. Suchoň),
Bez pory, da bez vremeni (P. I. Čajkov-
skij) a Hoj, vlasť moja (M. Sch. Trnav-
ský) pod dirigentskou taktovkou Mgr.
Z. Molnárovej.

-am-

� I. Malý, predseda ZO SZPB, gen. por. Ing J. Husák, Ing. P. Lednár,
primátor, Bc. P. Kereš, konferenciér, SZ Carmina Vocum.

Pre podnikateľov:
Colný úrad Nitra oznamuje
daňovým subjektom zmenu čísiel
účtov jednotlivých spotrebných
daní od 1. mája 2011, ktoré
daňové subjekty používajú pri
plnení svojej daňovej povinnosti.

Spotrebná daň z minerálneho
oleja 7000078619/8180

Spotrebná daň z liehu
7000078627/8180

Spotrebná daň z piva
7000078635/8180

Spotrebná daň z vína
7000078643/8180

Spotrebná daň z tabaku a tab.
výrobkov 7000078651/8180

Spotrebná daň z elektriny
7000322159/8180

Spotrebná daň z uhlia
7000322183/8180

Spotrebná daň zo zemného
plynu 7000322220/8180

Číslo účtu na zloženie zábez-
peky na spotrebnú daň
7000079718/8180 zostáva
nezmenené.

Mjr. Mgr. Stanislav Pacher
CÚ Nitra
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V mesiaci máj si každý rok
sestry na celom svete si pripo-
mínajú svoj sviatok na počesť
Florence Nichitingalovej, zakla-
dateľky profesionálneho ošetro-
vateľstva.

Pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa sestier sa uskutoční
24. mája v MsKS zasadnutie
regionálnej komory sestier
SAPA. Oslovili sme Bc. Martu
Rebovú, námestníčku pre
ošetrovateľstvo, aby nám oslavy
sviatku sestier mestskej nemoc-
nice v Zlatých Moravciach priblí-
žila.

„Nastúpením do funkcie
námestníčky pre ošetrovateľskú
starostlivosť som si dala za
úlohu, aby si tento „náš“ sviatok
pripomenuli aj naše sestry –
formou slávnostného stretnutia
spojeného s odborným seminá-
rom a ocenením najlepších
sestier, zároveň je to ocenenie
práce všetkých sestier. Práca

sestry je náročná na fyzické a
psychické zdravie. Vyžaduje si
zrelú osobnosť, schopnú odolá-
vať stresu, vyrovnávať sa so
zložitými situáciami. Som
presvedčená, že sestry v okrese
Zlaté Moravce si zaslúžia
úprimné poďakovanie, morálnu
a psychickú podporu od
vedúcich pracovníkov.“

Na organizácii osláv Medziná-
rodného dňa sestier sa podieľa
za vedenie námestníčka pre
ošetrovateľskú starostlivosť
spolu so stavovskou organizá-
ciou – Regionálnou komorou
sestier a pôrodných asistentiek.

Sestry pracujú s chorými
ľuďmi, ktorým chcú pomôcť
prostredníctvom svojich odbor-
ných vedomostí, láskavým a
trpezlivým prístupom. Ich
ohodnotenie a ocenenie z
pohľadu sestier nebolo na
patričnej úrovni, a preto spísali
petíciu s požiadavkami. Petíciou

sa má zaoberať parlament.
Petíciu pod názvom „Keď sa

nepostaráme my o seba, kto sa
postará o vás?“ podporuje aj
SOZ ZaSS. Na jeho stránke sú k
dispozícií aj petičné hárky, ako
aj link na stránky komory, kde
sa môže každý občan oboznámiť
s požiadavkami komory.

A. Mondočková

5
II. medzinárodná výstava fotografií v Topoľčiankach

V Zámku v Topoľčiankach sa 29.
apríla uskutočnilo otvorenie II.
ročníka medzinárodnej fotografic-
kej výstavy Príroda a krajina
fotoklubu FoTOP Topoľčianky
spolu s fotografmi Slovenského
klubu fotografov prírody a
víťaznými fotografiami z medzi-
národnej fotografickej súťaže
International Federation of
Wildlife Photography 2010.
Výstavu slávnostne otvoril Mgr.
Michal Sládek.

Druhá výstava Príroda a krajina
je pokračovaním úspešnej
činnosti fotoklubu a naplnením
myšlienky založiť tradíciu
takýchto výstav v historických
priestoroch Zámku Topoľčianky.
Na pravidelnej súťaži, ktorú
organizuje Medzinárodná federá-
cia fotografie prírody IFWP,
dosahujú členovia klubu pekné
výsledky. Minuloročný kongres v
Českej republike bol mimoriadne
úspešný. Ziskom štyroch cien sa
fotoklub umiestnil na poprednej
priečke v celkovom poradí krajín
a organizácií.

Vernisáže výstavy sa zúčastnili
aj vzácni hostia, husľový virtuóz

Peter Michalica s manželkou
Irenou, zástupcovia z KOS v Nitre
Mgr. Jana Ondrušková a Mgr.
Zdenka Smrečková, vedúci
Katedry ekológie a environmenta-
listiky UKF Nitra – Prof. RNDr.
Juraj Hreško, PhD., predseda
komisie značenia ÚR KST Doc. Ing.
Arnošt Guldan, CSc., riaditeľ
vydavateľstva Dajama RNDr.
Daniel Kollár, CSc., autori knižnej
publikácie Živočíchy RNDr. Stani-
slav Harvančík a Ing. Radimír
Siklienka, PhD., ako aj recenzenti
publikácie RNDr. Anton Krištín,
DrSc. a Doc. Ing. Peter Urban,
PhD., vnuk zakladateľa časopisu
Krásy Slovenska Pavol Stach z
Kanady, zástupca Občianskeho
združenia INVENIO Ing. Cyril Šabo
a ďalší hostia.

V kupolovej sále Zámku bola
uvedená do života knižná publiká-
cia Živočíchy od autorov Stani-
slava Harvančíka a Radimíra
Siklienku z vydavateľstva Dajama,
ktorú slávnostne pokrstil husľový
virtuóz Peter Michalica. Súčasťou
výstavy bola aj vernisáž putovnej
výstavy 90 rokov časopisu Krás
Slovenska, ktorú pripravila redak-

cia časopisu Krásy Slovenska
spolu so Slovenským múzeom
ochrany prírody a jaskyniarstva v
Liptovskom Mikuláši, ako aj
Klubom slovenských turistov.

K programu výstavy patril
koncert svetového huslistu Petra
Michalicu v klavírnom doprovode
jeho manželky. Medzinárodnú
výstavu FoTOP podporil Obecný
úrad Topoľčianky, vydavateľstvo
Dajama, KOS v Nitre, Hotel Zámok
Topoľčianky, OZ INVENIO, Sloven-

ský klub fotografov prírody,
Štátna ochrana prírody SR, Správa
CHKO Ponitrie a mediálny partner
fotoportál e-photo. Neopakova-
teľný fotografický víkend pokra-
čoval v sobotu 30. apríla 2011
workshopom so šéfredaktorom
fotoportálu e-photo Karolom
Srncom pod názvom Katalogizácia
a editácia fotografií v Adobe
Lightroom 3. Výstava potrvá do
konca mesiaca máj 2011.

Anton Kaiser

Výkup papiera
Firma Green Wave Recycling

vykonáva v našom meste výkup
zberového papiera. Vykupujú
všetky druhy papiera, vrátane
kníh bez textilných obalov,
zviazané v balíkoch (nie v kartó-
novej škatuli a igelitke).

Streda 18. 5.
15.30 – 16.00 roh ulíc Mojmí-

rova, Šoltésovej, 16.00 – 16.30
roh ulíc Mojmírova, Brezová,
16.30 – 17.00 roh ulíc 1. mája,
Mojmírova, 17.00 – 17.30 Ni-
trianska ul.,

Piatok 20. 5.
15.30 – 16.00 roh ulíc

Staničná, 1. mája, 16.00 – 16.30
roh ulíc Kalinčiakova, 1. mája,
16.30 – 17.00 roh ulíc Svätoplu-
kova, Železničiarska, 17.00 –
17.30 Železničiarska ul., 17.30 –
18.00 roh ulíc Záhradnícka,
Mojzesova.

Kontakt na vodiča zberného
vozidla:

Jozef Štrba 0948 185 513.

� Účastníci výstavy.

� Bc. M. Rebová, námestníčka
pre ošetrovateľstvo.

Pripomenieme si Deň sestier
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je najväčšou inštitúciou celoživot-
ného vzdelávania na Slovensku.
Pracuje ako občianske združenie,
ktoré má 36 pobočiek v SR a ročne
jeho kurzy navštívi viac ako 50-
tisíc študentov.

Vzdelávacie aktivity sú
zamerané predovšetkým na
rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu
a výcvik zamestnancov a nezame-
stnaných. V ponuke sú profesijné,
jazykové, odborné a rekvalifi-
kačné kurzy, maturitné, pomatu-
ritné a vysokoškolské štúdium.

Portfólio akadémie tvorí viac
ako 250 akreditovaných progra-
mov. Akadémia vzdelávania v
Nitre sa čoraz viac zameriava na
firemnú klientelu. Priamo vo
firmách organizuje rôzne vzdelá-
vacie aktivity od jazykových
kurzov, cez manažérske školenia,
počítačové kurzy, komunikačné

zručnosti až po team buildingové
aktivity, riadenie firiem, časový
manažment, zvládanie stresu a
pod.

„Nedávno dohodlo naše ústre-
die strategické partnerstvo s
firmou APTECH EUROPE, ktorá je
pobočkou indickej firmy Aptech
Limited na Slovensku. Ide o
špičkové štúdium v oblasti IT  so
zahraničnými lektormi v anglic-
kom jazyku. Akadémia vzdeláva-
nia tak rozšírila svoju ponuku o
dvojročný vzdelávací program
ACCP (Aptech Certified Computer
Professional). Absolventi ACCP
môžu ďalej pokračovať v štúdiu
na City University of Seattle a
získať titul bakalára,“ povedal
riaditeľ nitrianskej pobočky Milan
Burda a dodáva. „Akadémia
vzdelávania okrem firiem a
jednotlivcov zabezpečuje aj

vzdelávanie pre zástupcov
samospráv – najmä starostov a
pracovníkov obecných úradov.
Takéto vzdelávacie programy
súvisia s legislatívnou náročnos-
ťou riadiaceho procesu na
obciach, problematikou ekológie a
odpadového hospodárstva a tiež
presunom kompetencií zo štátu na
samosprávy – napríklad v oblasti
poskytovania sociálnych služieb
atd. Často dochádza k novelizácii
zákonov, a preto sú odborné
školenia pre zástupcov samospráv
nevyhnutnosťou.“

Akadémia vzdelávania vlastní
od 1. marca 2011 Certifikát kvality
ISO 9001 a 14001. Akadémia
vzdelávania, pobočka Nitra,
Sládkovičova 7, kontakt:
037/6541 286, 0903 285580,

e-mail: avnr@aveducation.sk

6
MATKA, symbol bezpečia... M í ľ a  p r e  m a m u

„Mama“ je prvé slovo, ktoré
dieťa povie. Je nespočetné
množstvo vlastností, ktoré ukrýva
toto čarovné slovíčko. Každý
človek, ktorý môže v priamom
oslovení použiť toto slovo – je
šťastným človekom. Nie počtom
detí sa stáva matka lepšou
matkou, ale len a jedine tým, čo
dobré sa jej podarí celou svojou
láskou, výchovou a starostlivos-
ťou vštepiť do sŕdc svojich detí.
Šťastní sú tí, ktorí majú mamu. Až
keď ju stratia pochopia pravý
význam tohto slova. Mala len
jedno srdce, v ktorom bolo miesta
pre lásku, ktorú mohla prijímať či
rozdávať všetkým, ktorí o ňu stáli.

Milým slovom sa k našim
matkám, starým matkám aj
náhradným matkám prihovoril
primátor mesta Ing. Peter Lednár,
CSc. a poďakoval im za všetku
starostlivosť a lásku. Ocenil posta-
venie matky v spoločnosti, ktorej
základom je rodina. Vyzdvihol jej
neoceniteľnú prácu, spojenú s
výchovou detí. Obetavosť, bezhra-
ničnú lásku a materinské puto
vyzdvihol v príhovore k matkám
aj okresný predseda KDH
Miroslav Kráľ.

Umelecké pásmo zostavené zo
skladieb, ktoré odzneli v Super-
star v podaní A. Mrázovej, K.
Spáčovej, A. Gregurkovej so sprie-
vodným slovom P. Kereša a N. J.
Levickej, kvetinová pozornosť pre

každú matku, starú matku dotvá-
rali príjemné sviatočné stretnutie.

Pri príležitosti Dňa matiek
pripravila milé stretnutie aj
okresná organizácia SMER – SD so
šéfom Mgr. Mariánom Kérym.

Tento rok 3. mája odzneli v MsKS
evergreeny obľúbeného Otta
Weitera a Andrey Fišer Uhríkovej.
Ľubozvučný spev potešil mladšie i
staršie mamy, mamičky a maminy.
Krásne osobné vyznanie matkám
predniesol predseda strany JUDr.
Róbert Fico. K blahoželaniu sa
pridali aj ďalší Bc. J. Richter, T.
Glenda, MUDr. J. Valocký, Ľ. Jahná-
tek, PaedDr. P. Goga, Mgr. P. Paška,
Ing. P. Kažimír. Moderátorom
celého podujatia bol Martin
Nikodým.

A. Kiššová, -r-

Míľa pre mamu je zábavné
podujatie pre celú rodinu. V
poradí 5. ročník zorganizovalo
materské centrum Mami – Oáza v
sobotu 7. mája na Námestí A.
Hlinku. Podujatie oficiálne začalo
o 16.hodine prestrihnutím pásky
primátorom Ing. Petrom Ledná-
rom, CSc.

Účastníci sa pred štartovou
čiarou zaregistrovali do zoznamu,
následne absolvovali príjemnú
prechádzku sprevádzaní veselými
postavičkami či kreatívnymi
zastávkami a v cieli dostávali
darček.

Hlavnou myšlienkou tejto akcie
pre rodiny bolo prejsť symbolickú
míľu (1609 m) a vzdať tak úctu
mamám. Na počesť tohto sviatku
sa stretli v našom meste mamičky,
otcovia, deti aj tí skôr narodení,
aby oslávili materstvo a podporili
poslanie materských centier.

Súčasťou podujatia boli rôzne

aktivity – maľovanie na tvár,
tvorivé dielničky. V stánkoch MC
si mohli návštevníci kúpiť darček
pre svoju mamu. Niekoľkome-
sačné prípravy boli plné dobro-
voľníckej práce. Od začiatku
materského centra stojí na jeho
čele Ing. Žarnovičanová.

Míľa pre mamu má celosloven-
ský charakter, keďže pravidelne
sa koná vo viacerých slovenských
mestách. Podujatie bolo spojené s
verejnou zbierkou, ktorú organi-
zuje Únia materských centier.
Financie sa použijú na zveľadenie
exteriérov a interiérov mater-
ských centier, ako ideálneho
priestoru pre mamy s deťmi.

MC sídli v kláštore Tešiteľov na
Hviezdoslavovej 77. Počas roka
usporadúvajú rôzne vzdelávacie
prednášky, kurzy pre rodičov i
deti. Zaujímavé sú májové
rozprávkové utorky.

-am-

� J. Fratriková a J. Križanová

A k a d é m i a  v z d e l á v a n i a Spomienka
na J. Kráľa
Mesto, Záhradnícke služby

v spolupráci s Gymnáziom J.
Kráľa, Matice slovenskej
MO, Ponitrianskeho múzea,
pobočka Zl. Moravce a MsKS
vás pozývajú na spomien-
kovú slávnosť pri príleži-
tosti 135. výročia úmrtia
štúrovského básnika Janka
Kráľa 23. mája. Program: o
15.00 položenie venca k
hrobu básnika na mestskom
cintoríne, o 15.45 pietna
spomienka pri pomníku v
Parku Janka Kráľa.
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Aké si ,  to  naše,
horné Požitavie

C h y z e r o v č a n i a
p r i  g u l á š i

Uhoľná baňa Michaeli – Viktória
v Obyciach a J. Kostoľanoch, roky
rozvoja, roky úpadku

Podľa dostupných dokumentov
uhlie svetlo sveta tu uzrelo v roku
1768. Vtedy až do roku 1856 boli
na tunajších uhoľných poliach
robené tzv. kutacie práce razením
krátkych štôlní do svahov pohoria.
O vyťažených množstvách údaje
vtom čase neboli vedené, ani
vtedajšími úradmi požadované.

Od roku 1856, kedy sa začala
skutočná ťažba dozvedáme sa, že
do roku 1891 bolo tu vyťažených
1,696 625 q uhlia.

V rokoch 1891 – 1902, keď
majiteľom banského pola bolo
arciknieža Jozef A. Habsubrg bolo
na šachte bane Viktória vyťaže-
ných 463 827 q centov uhlia.

Uhoľná baňa začala písať novú
svoju históriu rokom 1939, keď ju
uviedla do prevádzky vtedy už vo
svete známa firma Baťa. Ťažba
započala v mesiaci jún 1939.
Končila rokom 1946, kedy baňu
prevzali Handlovské uhoľné bane.
Za to obdobie hoci bola 2. svetová
vojny sa vyťažilo na štôlni Johan
11 743,95 t uhlia. Baňa zamestná-
vala 150 až 160 občanov z okoli-

tých obcí (Obyce, Hostie, Jedľové
Kostoľany). Ťažbu za obdobie 23.
jún 1946 – 1. júl 1949 nepoznáme,
lebo bolo bilancované v celkovej
ťažbe Handlovských uhoľných
baní.

Do života bane sa zapísali aj
ťažšie roky. Roky 1902 – 1914,
1921 – 1922, 1926 – 1939 boli
rokmi prevádzkového pokoja.
Svet ovládla hospodárska kríza.
Tá vyvolala najmä v priemyselne
slabom regióne odbytové
ťažkosti. To negatívne ovplyvnilo
ekonomickú situáciu majiteľov a
nájomníkov banského pola. Tí

rušili nájomné zmluvy a odchá-
dzali. Celkom sa ich vystriedalo
16, čo na rozvoj podniku malo
nežiaduce dopady.

Nesporne najťažším obdobím
bolo, keď sa riaditeľstvo uhoľných
baní, n.p. Handlová rozhodlo
zastaviť dňom 1. júla 1949
prevádzku uhoľných baní, n.p.
závod Obyce. A potom na základe
ich žiadosti obvodný banský úrad
v B. Bystrici dňom 28. august
1949 povolil prevádzkový pokoj
pre banské polia Michaeli – Viktó-
ria.

Mgr. Gregor Turčan

Občianske združenie Chyze-
rovce 7. mája pripravilo pre
obyvateľov mestskej časti Chyze-
rovce akciu, ktorá niesla názov „II.
ročník súťaže vo varení guláša“.
Podujatie sa konalo na ihrisku za
kultúrnym domom. Keďže
predchádzajúci rok slávili úspech,
dlho nepremýšľali a rozhodli sa
pre pokračovanie.

Už od rána si súťažiaci pripra-
vovali všetok potrebný materiál a
ingrediencie na varenie, ktoré si
podľa pravidiel museli sami
zabezpečiť. Podujatie bolo odštar-
tované prezentáciou presne na
poludnie. O hodinu mohli všetci
prihlásení chytiť do ruky varechy
a pustiť sa do varenia s heslom
,,zábava a spontánnosť“, ako
povedal predseda organizačného
výboru Ján Drahoš. Pokračoval
slovami: ,,Prihlásilo sa nám 11
tímov, s čím sme spokojní“, a ďalej
prezradil: ,,Väčšina súťažiacich sú
členmi organizácie, z čoho

vyplýva, že sa navzájom dôverne
poznáme,“ prehlásil na margo
podujatia šéf organizátorov.

Spod každej pokrievky bolo
cítiť hovädzie, bravčové alebo
rôzne mäso z diviny. Každý si to
varil po svojom, vlastným recep-
tom. Pre tých najlepších kuchárov
boli pripravené ceny, ako diplomy
a pamätné poháre. O sedemnástej
hodine boli odobrané vzorky pre
troch porotcov, ktorí hodnotili
spôsob varenia a finálny produkt.
Marián Šabík, Marián Končal a
Milan Kolár rozhodli, že tretie
miesto patrí družstvu Hviezdny
tím. Druhé miesto si odniesol Zväz
chovateľov poštových holubov.
Maximálny počet bodov pridelili
Rýchlej rote č.1. Primátor mesta
Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár,
CSc., bol pri vyhlasovaní výsled-
kov. Gulášová sobota pokračovala
majálesovou zábavou do nesko-
rých večerných hodín.

M. Madola� Sprava ešte žijúci Michal Ďuriač (Hostie), Ján Radobický (Hostie),
Štefan Daniš, Obyce, Koloman Horvát (Hostie) pred štôlňou Johan
bane Viktória. Začala sezóna kliešťov

Kliešte sú šíriteľmi kliešťovej
encefalitídy a rímskej boreliózy.
Nie každý kliešť je nositeľom
infekcie, ale aj tak ho treba čím
skôr odstrániť. Najúčinnejšou
prevenciou je očkovanie, očkova-
cia látka je dostupná na lekársky
predpis. Poisťovňa ju však nepre-
pláca. Cena vakcíny pre dospelých
nad 16 rokov je okolo 20 €, pre
deti stojí približne 17 €.

Ako sa chrániť: Vyhýbajte sa
okrajom lesa, vysokej tráve a

kroviu, nezabúdajte na pevnú
obuv, vysoké ponožky a pokrývku
hlavy, nezakryté časti tela ošetrite
repelentom. Po návrate z prírody
si prezrite oblečenie, vyveste ho
na štyri hodiny na slnko.

Ako odstrániť kliešťa:
Uchopte jeho telo pinzetou čo
najbližšie pri koži, kývavým
spôsob ho pomaly uvoľňujte
(dajte pozor, aby nezostala vnútri
hlavička), miesto vydezinfikujte.

-r-
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Zlaté Moravce mali mnoho
významných ľudí, ktorí sa zapísali
nezmazateľnou stopou do histórie
mesta, krajiny i Európy. Niektorí
boli už počas svojho života známi a
slávni a bola im prejavovaná
patričná úcta. Boli to mnohí rodáci,
ale i takí, ktorí sa do mesta prisťa-
hovali služobne.

Medzi takých obyvateľov, ktorí
za svojho života museli bojovať s
vtedajšou mocou, aby si obhájili
svoje názory a lásku k rodnej hrudi
patril i Janko Kráľ. Janko Kráľ sa s
rodinou do Zlatých Moraviec
prisťahovali v roku 1862. Zlaté
Moravce boli vtedy sídlom Tekov-
skej župy i ďalších úradov. Medzi
ne patrili slúžnovský úrad,
ktorému podliehalo 40 dedín, vyše
10 usadlostí a 3 mestečká. Janko
Kráľ bol vymenovaný za prísedia-
ceho Tekovskej stolice. Podliehala
mu kompetencia starostlivosti o
siroty a nemanželské deti. V tom
čase bol županom barón Augustín

Majtényi. Janko Kráľ v Zlatých
Moravciach často navštevoval
rodinu zlatomoravského advokáta
Dr. Emila Büttnera.

Janko Kráľ mal svojich priateľov
aj v okolí Zlatých Moraviec, v
Topoľčiankach a Jedľových Kosto-
ľanoch. Z titulu svojej funkcie sirot-
ského sudcu prichádzal do styku aj
s vtedajšou šľachtou, grófom
Karolom Forgáčom z Jelenca,
kniežaťom Arthúrom Odescalchim,
ale aj so Štefanom Keglevičom a aj
Viliamom Migazzim.

Janko Kráľ poukazoval i na
neprimerané podmienky v špitáli
sv. Kríža v Topoľčiankach, ktorý
sídlil v jednej budove so sirotin-
com. V tomto ho podporil aj župný
lekár Dr. Benkö, a preto župa v
roku 1863 zriadila svoju nemoc-
nicu v Chyzerovciach. V roku 1867
bol za nového tekovského župana
zvolený Pavol Rajner. Voľba
nového tekovského župana nepri-
niesla stabilitu v úradoch tekovskej

župy, ale viedla k viacerým perso-
nálnym zmenám.

Jednou z prvým obetí týchto
zmien sa stal i Janko Kráľ. Z
dôvodov týchto zmien došlo i k
roztržke medzi šľachtou, suspen-
dovanie Janka Kráľa odsúdil i
zlatomoravský gróf Viliam Migazzi,
neskorší tekovský župan (1871-
1875). Za Janka Kráľa sa postavil i
podžupan Dr. J. Missura, spolužiak
Andreja Sládkoviča, avšak si
nepomohli, pomsta bola silnejšia
ako všetky argumenty. V tejto
ťažkej situácii pre Janka Kráľa,
lebo musel živiť šesťčlennú rodinu
mu práve pomocnú ruku podal Dr.
Bütttner, ktorý mu pomohol so
zriadením advokátskej kancelárie
na ulici „U Zeleného stromu“,
dnešná ulica Janka Kráľa, kde na
tomto dome visí pamätná tabuľa.
Janko Kráľ sa stal advokátom
chudobných.

„Nepriatelia básnika dosiahli
svoje – ponížený a spoločensky
degradovaný končí medzi chudo-
bou“ spomína to vo svojej publiká-
cii Dr. Rastislav Řeháček.

Janko Kráľ zomrel 23. mája 1876
na brušný týfus. Pochoval ho 25.
mája 1876 na zlatomoravskom
cintoríne evanjelický farár Michal
Massányi. Tak sa zavŕšila životná
púť tohto veľkého štúrovského
básnika. Pripomíname si 135.
výročie jeho smrti.

Zlatomoravčania na neho
nezabudli, je po ňom pomenovaná
ulica, gymnázium, parčík, v ktorom
má svoj pamätník z bieleho bulhar-
ského mramoru a má pomník na
mestskom cintoríne.

Marián Tomajko

J a n k o  K r á ľ
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Pohľad na historický vývoj Slovanov – Slovákov v Európe
Maliari, grafici, architekti,

sochári: Ján Kupecký (1667 -
1740) bol barokový maliar. Vyučil
sa vo Viedni, kde žil, ale cestoval a
pôsobil v Benátkach, v Ríme. Rád
maľoval podobizne šľachticov a
európskych panovníkov - cisára
Karola VI., princa Eugena Savoj-
ského, cára Petra Veľkého, Mateja
Bela atď. Vytvoril zhruba 400
obrazov, z nich je 17 autoportré-
tov.

Jozef Božtech Klemens (1817 -
1883) bol sochár, maliar, geológ a
vynálezca. Dominik Skutecký z
Gajár (1849 - 1921) bol vynikajúci
portrétista a súťažil s talianskymi
maliarmi. Žil aj s rodičmi vo
Viedni, kde chodil do školy histo-
rického maliarstva. Pôsobil v
Benátkach, vo Viedni, v Mníchove
a od roku 1889 v Banskej Bystrici.

Andy Warhol (1928 - 1987) bol
grafik, filmový režisér, fotograf a
zakladateľ umeleckého smeru
pop-art. Koloman Sokol (1902 -
2003) bol grafik, ilustrátor, zakla-
dateľ slovenskej a mexickej
grafiky. Študoval v Košiciach, v
Bratislave a pôsobil v Prahe, v
Paríži a od roku 1941 v USA. Ing.
Arch. Ladislav Hudec (1883 -
1958), rodák z Banskej Bystrice. V
rokoch 1911 - 1914 študoval na
technike v Budapešti. Počas prvej
svetovej vojny bojoval ako dôstoj-

ník v Rakúsko-uhorskej armáde,
kde padol do zajatia, ale v roku
1916 sa mu podarilo dostať do
Číny a usadil sa i s bratom Gejzom
v Šanghaji. Základy staviteľstva
získal od otca Juraja a v Šanghaji
zmenil architektúru mesta. Tu
tvoril a zrealizoval viacero
významných stavieb: 25-poscho-
dový Park Hotel z roku 1934, 22-
podlažnú budovu bankového
koncernu, ktorá bola najvyššia v
celej Ázii, nemocnicu Hospital,
kostol Santa Monica, obytné
domy, pracoval ako poradca pri
úprave okolia Vatikánu, vo
Vyhniach postavil kaplnku Panny
Márie. V roku 1945 sa presťahoval
do Švajčiarska, podnikal študijné
cesty po Taliansku, Grécku. Privla-
stňovali si ho viaceré národy.
Maďari, Číňania, Američania, ostal
Slovákom aj keď pôsobil ako
maďarský konzul. Od roku 1947
pôsobil v USA na univerzite v
Berkeley ako profesor. Hovoril
piatimi jazykmi. Zomrel vo veku
65 rokov v Kalifornii a na jeho
prianie telo bolo prenesené v roku
1970 do Banskej Bystrice na
cintorín.

Rodina Andreja Rudavského -
otec (1933), maliar, akademický
sochár, autor plastík, po štúdiu na
ŠUP v Bratislave absolvoval VŠUP
v Prahe. Patrí medzi najvýznam-

nejších predstaviteľov sloven-
ského sochárstva. Je spoluzakla-
dateľom výtvarnej skupiny
Mikuláša Galandu (1957). Zúčas-
tnil sa na medzinárodných sympó-
ziách v Rakúsku, Nórsku a v
Japonsku. Získal cenu Cypriána
Majerníka a jeho sochy sú umies-
tnené i v zahraničí, pred sídlom v
OSN v New Yorku, v Ríme pred
Bazilikou St. Clemente.

Jeho syn Ondrej je výtvarník,
žije v USA - v Los Angeles a v jeho
tvorbe dominuje maľba, film,
animácia, sochárstvo, digitálne
umenie či fotografia. Bol nomino-
vaný na Grammy (ocenenie udeľo-
vané Národnou akadémiou) za
hudobný klip. Dcéra Zuzana
emigrovala v roku 1986 a spolu s
bratom Ondrejom žije v New
Yorku. Venuje sa sochárstvu,
šperkárstvu, kresbám a kolážam.
Svoje diela tvorí z kameňa, drôtov,
dreva, prírodných vlákien,
papiera.

Spisovatelia, básnici, historici,
pedagógovia, kultúrni a politickí
pracovníci: Matej Bel (1684 -
1749) z Očovej, polyhistor, člen
Londýnskej kráľovskej spoloč-
nosti, napísal obdivuhodné histo-
rické dielo o Slovensku a Uhorsku
„Notitia Hungariae, novae histo-
rico-geographicodivisa im partes
guotvor.“ Adam Kollár (1718 -

1783) z Terchovej bol polyhistor,
pedagóg, historik, básnik, knihov-
ník a jazykovedec. Pracoval ako
kustód - z lat. správca archívu,
zbierok, neskoršie riaditeľ cisár-
skej dvornej knižnice. Bol radcom
cisárovnej Márie Terézie a vypra-
coval projekt na založenie vedec-
kej spoločnosti v Uhorsku. J. C.
Hronský, MUDr. M. Kukučín, Pavol
Hrtús Jurina, R. Dilong, K. Strmeň,
M. Šprinc, A. Žarnov, J. Okaľ, I.
Kružliak, O. T. Zúbek, Doc. Dr. A.
Baník, Š. Polakovič, J. Staško, Doc.
Ing. František Vnuk, prof. Milan
Ďurica, Vincent Obsitnik politik,
bol splnomocnenec veľvyslanec-
tva USA na Slovensku v rokoch
2007 - 2009. Univerzitný Profesor
Michal Baluďanský (1769 - 1847)
bol najvýznamnejším absolven-
tom košickej univerzity, zaklada-
teľ a prvý rektor petrohradskej
univerzity, má podiel na vydaní
zákona z roku 1861 v Rusku o
zrušení nevoľníctva. Matúš
Jankula, spolutvorca slovenskej
politiky v USA. Pankúch – Hušek -
Hletko, bojovníci za suverénne
Slovensko v USA. Štefan Furdek
(1885 - 1915), zakladateľ Prvej
slovenskej katolíckej jednoty a
zakladateľ hnutia „Za oslobodenie
Slovenska“.

PaedDr. Pius Biely
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Ocenení výtvarníci Medzinárodný úspech

žiakov SOŠOaSPri príležitosti Dňa Zeme bola
inštalovaná v MsKS výstava
výtvarných prác očami detí. Do
súťaže sa zapojili štyri materské
školy, tri základné školy a
základná umelecká škola.

Aj tento ročník potvrdil, že
problematika znečistenia našej
planéty je stálym zdrojom inšpirá-
cie. Po vzhliadnutí vystavených
prác návštevníci žasli nad kreati-
vitou detí, novými technikami a
farebnosťou prác.

Vo štvrtok 5. mája sa konalo
vyhodnotenie prác a ocenenie
malých i väčších výtvarníkov
diplomami a knižnými publiká-
ciami. Slávnostnú atmosféru
podujatiu dodávala prítomnosť
primátora mesta Ing. Petra
Lednára, CSc., a jeho osobné
blahoželanie oceneným.

Ocenenie si prevzali z MŠ na
Kalinčiakovej ulici Tamara Petro-
vičová a Tímea Števová, z MŠ na
Slnečnej ulici Katarína Herdová a
Leo Moravčík, z MŠ na Štúrovej
Romana Víglaská a Terézia Kozol-

ková, z MŠ na Žitavskom nábreží
Adrián Valuška, Aneta Taušová.

Zo ZŠ Mojmírova - Hana
Šegedová, spoločná práca: Nikola
Horniaková, Nora Júlia Levická,
Jana Ružičková, Simona Šrottová,
ZŠ Pribinova – Tereza Matýoová,
Natália Škodová, ZŠ Robotnícka –
Jozef Kováč, Tomáš Mlynka, ZUŠ
spoločná práca: Aneta Hudáková,
Adam Mičke, Ivana Szegényová.

Všetkým oceneným zablahože-
lali aj Mgr. Danuša Hollá a PaedDr.
Klaudia Ivanovičová z MsÚ.

-r-

Po februárovom výlete vo
Vysokých Tatrách, kde sme
spojili výlet s chuťou gastro-
nómie, sme sa znovu vybrali
do našich krásnych veľhôr.
Teraz sme však nešli obdivo-
vať nádheru okolo nás, ale
chceli sme ukázať našim
kolegom „tatranským kuchá-
rom“, čo je v nás – čo dokážu
naše ruky.

V Novom Smokovci sa
konala súťaž žiakov stredných
škôl „Tatranský kuchár“, ktorá
bola spojená s výstavou stude-
ných mís a cukrárenských
výrobkov. Organizoval ju
Tatranský klub slovenského
zväzu kuchárov a cukrárov
Vysoké Tatry. Žiaci odboru
kuchár Strednej odbornej
školy obchodu a služieb Lukáš
Oravec z III. E a Patrik Páleník
z II. E sa rozhodli pod vedením
majsterky Bc. Dany Magušino-
vej túto súťaž absolvovať.
Konkurencia bola veľká, lebo
súťaže sa zúčastnili žiaci zo
Slovenska, ale aj z Poľska,
Česka a Rakúska.

Úlohou súťaže bolo pripra-
viť tri rovnaké porcie jedla v
časovom limite 55 minút. Za
tento čas museli súťažiaci

pripraviť svoje jedlo. V
súťažnom priestore sa
pohybovali porotcovia,
skúsení tatranskí kuchári,
ktorí svojím prísnym okom
sledovali správnosť technolo-
gických postupov a dodržiava-
nie hygienických zásad.
Postupne súťažiaci vytvárali
krásne jedlá, ktoré lahodili oku
aj chuťovým bunkám. Po
uplynutí času a dokončení
finálneho jedla si Lukáš s
Patrikom povzdychli a dúfali,
že porotu zaujali.

Sme šťastní, že porotu naše
jedlo zaujalo a vyslúžili sme si
bronzovú medailu. Dokázali
sme, že naši žiaci robia dobré
meno škole nielen v našom, ale
aj v tatranskom regióne.

Bc. Dana Magušinová

Čítajme si
Najpočetnejší detský čitateľský

maratón „Čítajme si...“ existuje už štvrtý
rok. Tento rok sa doň zapojila aj mestská
knižnica v Zlatých Moravciach a 31. mája
s detskými čitateľmi sa pokúsi o preko-
nanie rekordu a zápisu do Slovenskej
knihy rekordov. „Cieľom projektu je
zapojiť čo najväčší počet detí do čítania
súčasne vo viacerých mestách Slovenska.
Krstnou mamou projektu je Oľga Felde-
ková. Maratón sa začne o 9.hodine.
Určený je pre deti základných škôl.
Potom sa každé dieťa zaregistruje do
prezenčnej listiny. Podmienkou je prečí-
tanie jednej strany z určenej knihy.
Pokus o rekord končí o 15.hodine.
Výsledky budú zverejnené na interneto-
vej stránke 

www.unicef.sk/sk/ldi/citajme-2011.
Organizátorom podujatia je Linka

detskej istoty pri SV pre UNICEF.
Anna Šútorová

Piatok 29. apríla bol v MŠ
Slniečko na Kalinčiakovej ulici
slávnostný. Deti sa spolu s pani
učiteľkami pripravovali na oslavy
Dňa Zeme, predchádzali im rôzne
akcie. Počas celého mesiaca
pozorovali prírodu, sadili cibuľky,
kvety. Zapojili sa do výtvarnej
súťaže, maľovali prírodu a
zvieratká.

K oslave prispela sponzorským
darom rodina Rubaniská, škole
darovala okrasný stromček.
Zasadili sme ho spolu s návštevou
z MsÚ PaedDr. Ivanovičovou, Mgr.
Holou a strážcom ochrany prírody
CHKO Ponitrie pánom Mlynkom.
Za sprievodu harmoniky sme sa
spoločne vybrali k bráne, kde sme
postavili máj.

-MŠ-� P. Mlynka a deti  MŠ Slniečko.

Deň Zeme
a stavanie mája
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Detské letné tábory Stretnutie

partnerských
ZUŠ

Predaj, kúpa

Základná umelecká škola v
Zlatých Moravciach pripravuje na
25. mája stretnutie s partnerskými
Základnými umeleckými školami
z Hulína (Česko) a  zo Sierpca
(Poľsko). S týmito školami sme
nadviazali spoluprácu v  r. 2005.
Stretávame sa pravidelne každý
rok. Tento rok sa stretnutie
uskutoční u nás v Zlatých Morav-
ciach. Súčasťou dvojdňového
stretnutia bude aj koncert žiakov
partnerských škôl, ktorý sa
uskutoční dňa 25. mája (streda) o
17.00 h v divadelnej sále MsKS v
Zlatých Moravciach. Na tento
koncert vás všetkých srdečne
pozývame.

Gejza Hlavatý, riaditeľ ZUŠ

Pestrý svet
hmyzu

Nitriansky samosprávny kraj

a Ponitrianske múzeum s

pobočkou v Zlatých Morav-

ciach vás pozývajú na výstavu

pod názvom Pestrý svet

hmyzu. Návštevníci tu nájdu

preparovaného okáňa hruško-

vého, perlovca sirôtkového,

roháča obyčajného, fuzáča

veľkého, zlatoňa hladkého,

húseničiara pižmového,

chrústa obyčajného, zhruba 60

chrobákov a 100 motýľov.

Výstava je inštalovaná v

múzeu denne: pondelok v čase

8.00 - 12.00, utorok – piatok

8.00 – 16.00, nedeľa 13.00 –

17.00, obedná prestávka 11.30

– 12.00.

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

Kontakt: 0905 701 543
10/041/2011/PČ, 10/041/2011/DZ

Výstava
bonsajov

Ponitrianske múzeum –
pobočka Zlaté Moravce bude od
29. do 31. mája dejiskom výstavy
bonsajov, Saikei, Suiseki, ktorá je
jediná svojho druhu v našom
okrese. Návštevníci na nej uvidia
mnoho krásnych exponátov. Na
výstave predstavia svoje minia-
túrne nádhery dvaja pestovatelia
Ing. Juraj Džunda z Topoľčianok a
Ing. Pavol Starovič zo Zlatých
Moraviec.

Počas výstavy budú vystavova-
telia mať prednášky aj o tom, ako
vytvoriť krásu, ktorá obohatí
snáď každého.

Múzeum, ktoré vystavovateľom
aj tento rok vyšlo v ústrety, je
ideálnym klimatickým a estetic-
kým prostredím na prezentáciu
takýchto exponátov, ktoré
vznikajú zásahom ľudského umu,
zručnosti, ale predovšetkým
láskou k prírode.

A. Mondočková

ZO Slovenského zväzu
záhradkárov Zlaté Moravce –
Chyzerovce vás pozýva na 11.
ročník osláv patróna
vinohradníkov sv. Urbana,
ktorá sa bude konať 28. mája
o 16.30 pri kaplnke v chyze-
roveckých viniciach. Na
slávnosti vystúpi dychová
hudba a FS Chyzerovčanka.

Mestský denný tábor
CVČ Spektrum ponúka deťom

vo veku 7 - 15 rokov možnosť
denného mestského tábora v
nasledovných turnusoch: 1.turnus
4. - 8. 7. cena 17 €, 2. turnus 11. -
15. 7. cena 20 €.

Počas oboch turnusov deti
navštívia termálne kúpalisko v
Chalmovej, zámok a Národný
žrebčín v Topoľčiankach, zrúca-
ninu hradu Hrušov alebo Gýmeš,
rozhľadňu na Skýcove či Jedľo-
vých Kostoľanoch, skalné obydlia
v Brhlovciach v okrese Levice,
zubriu zvernicu, národné
prírodné pamiatky - Starohutský
vodopád a Andezitové kamenné
more pri Malej Lehote, absolvujú
jazdu na koňoch na farme na
Drozdove, navštívia Atómovú
elektráreň v Mochovciach.

V prípade nepriaznivého
počasia deti navštívia krytú plavá-
reň v Leviciach či filmové predsta-
venie v kine v Zlatých Moravciach.
V priestoroch CVČ môžu deti hrať
loptové a spoločenské hry na
multifunkčnom ihrisku, kresliť a
súťažiť. Obedy budú zabezpečené
v školskej jedálni základnej školy
v Zlatých Moravciach. Prihlášky a
informácie na adrese CVČ
Spektrum, Rovňanova 7, Zlaté
Moravce, tel. 037/6321184,
0907898310,0905921522, e-mail:

spektrum@cvczm.edu.sk
www.cvczlatemoravce.meu.sk,

www.maros213.wordpress.com
Na vašu účasť sa tešia pedago-

gickí pracovníci CVČ v Zlatých
Moravciach.

Detský tábor CVČ Haliganda
CVČ Spektrum Zlaté Moravce

ponúka v čase od 31. 7. do 7. 8.
pobytový detský letný tábor v RZ
Na priehrade v Môťovej pri
Zvolene pre deti vo veku od 7 do
15 rokov.

Cena poukazu je 120 €. V cene
je zahrnuté ubytovanie hotelo-
vého typu (3 - 4 posteľové izby),
stravovanie 5-krát denne vrátane
pitného režimu, doprava autobu-
som (Zl. Moravce – Môťová a
späť), zdravotnícka starostlivosť,
bazén v areáli tábora, vlastné
športové a materiálne vybavenie,
skúsení animátori, zaujímavý
celodenný program, tričko s
logom tábora, ceny do súťaží a
upomienkové predmety.

Prihlášky a informácie na
adrese CVČ Spektrum, Rovňanova
7, Zlaté Moravce. Tel.
0 3 7 / 6 3 2 1 1 8 4 ,
0907898310,0905921522, e-mail:
spektrum@cvczm.edu.sk

www.cvczlatemoravce.meu.sk,
www.maros213.wordpress.com

Mgr. Jozef Zlatňanský, riaditeľ
CVČ

Priestory na prenájom
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
nehnuteľnosti budova na Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
1330 (administratívna
budova), o celkovej výmere
19,51 m² (16,17 m² kancelá-
ria + 3,34 m² ostatné
nebytové priestory /rozpo-
čítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priesto-

rov: kancelária
Bližšie informácie o

prenájme vyššie uvedených
nehnuteľností získate na
úradnej tabuli a internetovej
stránke Mesta Zlaté Moravce,
prípadne na telefónom čísle

037/6923922 alebo
037/6923927

oddelenie bytové, podnika-
teľskej činnosti, správy
mestského majetku a  regio-
nálnej politiky.

M a x i m  T u r b u l e n c
9 .  6 .  2 0 1 1  o  1 9 . 0 0

D S  M s K S
V s t u p n é  1 3  €

P r e d p r e d a j  M s K S  a
R e p r o m i x

R e z e r v á c i e  n a
0 3 7 / 3 4 2 6 4 2 2

m s k s z m @ s z m . s k
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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

Povedali si áno

PP rr oo gg rr aa mm   KK ii nn aa   TT ee kk oo vv
18. 5. Svetová invázia: Boj o Los
Angeles, USA

Neuveriteľné akčné sci-fi, v
ktorom neznáme sily obsadia
Zem. Národná jednotka seržanta
M. Nantzoma je povolaná
okamžite reagovať a bojovať proti
nepriateľovi, s akým sa nikdy
predtým nestretla.

St.: 19.00, vstupné 2,30 €, MN
do 12 r.
19. – 23. 5. Rio, USA

Je tu film veľkých paradoxov, v
ktorom papagáj Blu nevie lietať,
ale napriek tomu spoznáva svet.
Príďte si pozrieť párik ohroze-
ných modrých papagájov vo víre
zradnej džungle a svetoznámeho
karnevalu. Úžasné pestrofarebné
dobrodružstvo pre celú rodinu.

Št.: 17.00, pi.: 16.00, so.: 17.00,
ne.: 16.00, vstupné 2,30 €, po.: zľ.
2 €, MP
20. – 22. 5. Marhuľový ostrov,
SR

Konečne je tu aj vydarený
slovenský romanticko – drama-
tický film, v ktorom vás poteší
skvelá Szidi Tobias. Nepremeš-
kajte príbeh silnej ženy, ktorá
miluje a túži byť milovaná.

Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.:18.00,
vstupné 2,30 €, MN do 15 r.
24. – 25. 5. Týžďeň bez záväz-
kov, USA

Rick a Fred sú dlhé roky ženatí a

v istej chvíli začnú prejavovať
známky nespokojnosti. Manželky
im preto darujú týždeň slobody a
to určite robiť nemali.

Ut.: 18.00, st.: 19.00, vstupné
2,30 €, MN do 12 r.
27. – 29. 5. Na vlásku, USA

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

Pi.: 16.00, so.: 17.00, ne.: 16.00,
vstupné 2 €, MP
27. – 29. 5. Všemocný, USA

Byť najbystrejším na svete sa
nevypláca. Eddie vďaka zázračnej
tabletke, získa prestíž aj starú
lásku. Skvelá akcia a vizuálne hry,
ktoré vám nedajú vydýchnuť.

Pi.: 18.00, so.: 19.00, ne.: 18.00,
vstupné 2,30 €, MN do 12 r.
31. 5. – 1. 6. Rodinka, ČR

Trvalo to až 30 rokov, pokiaľ sa
naša obľúbená televízna rodinka
dostala aj na plátna našich kín. Zo
sledovaného seriálu vznikol tento-
raz úplne nový film, ktorý hýri
typickým českým humorom.

Ut.: 18.00, st.: 19.00, vstupné
2,30 €, MP

program kina na
www.kinotekov.e
www.jatt.szm.sk

14. 4. Eliška Vozárová,
Topoľčany

27. 4. Melissa Páleníková,
Banská Štiavnica

24. 4. Barbora Gálikova, 1929, 
Lovce

29. 4. Jozef Kunkel, 1922,
Zl. Moravce

30. 4. Milan Jánošov, 1939, Velčice
3. 5. Ján Matúšek, 1932,

Zl. Moravce

5. 5. Bibiana Benčuriková, 2008, 
T. Nemce

6. 5. Františka Minárova, 1924, 
Obyce

7. 5. Helena Šabova, 1929, Obyce
9. 5. Michal Brédik, 1946, Tajná

30. 4. Marek Hladík, Sľažany a Miroslava Langová, Zl. Moravce
30. 4. Lukáš Bobek, Martin a Andrea Fábryova, Zl. Moravce
30. 4. Ing. Marián Peterke, Tlmače a Ing. Andrea Víglašská, Zl. Moravce

S p o m i e n k a
„Keď tvoje srdce prestalo biť,
nebolo lieku, aby si mohol žiť.

Lúčili sme sa ťažko so slzami, ale
zostaneš v našich srdciach stále.“

Dňa 29. apríla bol rok, čo nás
navždy opustil náš drahý

Karol Molnár
S láskou a bolesťou v srdci

spomínajú
manželka Mária, dcéra Mária

a vnúčik Filipko
10/042/2011 PČ, 10/042/2011 DZ

Zájazdy pre dôchodcov
Oddelenie pre ľudské zdroje

MsÚ v Zlatých Moravciach,
oznamuje všetkým dôchodcom v
meste, že aj tento rok usporiada
poznávacie a kúpeľné jednodňové

zájazdy pre dôchodcov mesta.
Dôchodcovia sa môžu prihlásiť na
oddelení pre ľudské zdroje číslo
dverí 16, alebo na t. č. 6923909.

V. Vaňová, MsÚ

Pohotovosť lekární
V dňoch 18. – 29. 5. U

ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24 (v
pracovné dni od 7. do 21. h,
víkendy od 8. do 20. h).

V dňoch 30. 5. – 5. 6. TULIP,
Hviezdoslavova 62 A (v pracovné

dni od 18. do 21. h, so.: od 12. do
20, ne.: od 8. do 20. h).

V dňoch 6. – 15. 6. IRIS, Nám. A.
Hlinku č. 28 (v pracovné dni od 7.
do 21. h, víkendy od 8 do 20. h).

Darcom krvi
Národná transfúzna služba SR, oznamuje darcom krvi v Zlatých

Moravciach, že odbery krvi sa konajú každý druhý utorok na trans-
fúznej stanici mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach. Najbližšie
termíny sú: 31. máj, 14. a 28. jún.

Darovať krv môže každý zdravý človek vo veku 18 – 60 rokov (pri
opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg. Na
odber krvi má darca prísť oddýchnutý. Pred darovaním by mal prijí-
mať dostatok tekutín (vodu, ovocné šťavy, minerálku, čaj). Nemal by
prísť hladný. Muži môžu darovať krv maximálne štyrikrát do roka,
ženy trikrát do roka.

-r-

1. máj – sviatok práce
Existuje u nás krajší deň, než

je 1. máj ? Vzduch prevoňaný
prírodnými arómami stoviek
kvetov, prešumený vánkoch
prvých svietivozelených listov a
prespievaný všetkými hlasmi
vtákov. Mnohí z nich sa práve
vracajú domov z odľahlých
končín sveta a opäť sme ich
začuli spievať. Máj – láska,
nostalgia, harmónia, tajomno,
krása. Na tento deň mnohí
čakajú ako na znovuzrodenie –
prílev novej životnej energie a
tiež lásky, niet divu, že sa prvý
máj oslavuje všemožne – ako
sviatok práce, ako sviatok
svätého Jozefa - robotníka, alebo
ako lásky čas.

Oslavujeme ho všetci po
svojom, niekto podľa zašlých
duchovných tradícií bozku pod
rozkvitnutou čerešňou, niekto
prácou v záhradke, stavbe, či
podľa pocitu stretnutia sa v

širšom kolektíve s vychutnaním
si niečoho nového. Práca šľachtí
človeka – toto známe porekadlo
možno viac ako inokedy zarezo-
nuje na prvého mája.

Dnes sa stala práca vzácnym
artiklom. Zaželajme tej „práce“
pre každého a toľko, aby sa nám
žilo dobre. Ani málo, ani veľa,
aby nikto nemusel robiť za
dvoch, či mať dve zamestnania.
Aby bol spokojný nielen pracov-
ník, ale aj jeho šéf, ale predov-
šetkým rodina, ktorá z pláce za
prácu žije. Nebude sa oslavovať
prácou v záhradke, či na stavbe.
Pretože dobre zaplatená práca
šľachtí človeka najmä na duši.
Práca mnohých generácií
pretvárala planétu Zem na
miesto, aké sme dostali do
vienka od našich rodičov. Práca
v každej zo svojich podôb si
zaslúži našu úctu.

A. Kiššová
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Veľkonočný
stolnotenisový

turnaj

Vyhlásili najlepších športovcov kraja

V Žitavanoch sa v sobotu 23.
apríla uskutočnil stolnoteni-
sový turnaj. Zúčastnilo sa ho
viac ako 70 hráčov. Najviac
obsadená bola kategória
registrovaných hráčov. Prvé
miesto získala Adriána
Minárová z klubu Pin Kafolt,
na 2. mieste skončil Stanislav
Petráš z Hontianskych Trstian,
3. Mário Pacalaj zo Zlatých
Moraviec, 4. Vladimír Herda zo
Žitavian.

V kategórii žien a junioriek:
1. Dominika Sarková (Nové
Vozokany), 2. Kristína
Jánošová (Velčice), 3. Eva
Trubáčiková (Sľažany). V
kategórii neregistrovaných
mužov 1. m. Stanislav Chrenko
(Veľká Dolina pri Nitre), 2.
Andrej Rischánek (Žitavany),
3. Štefan Šabo (Zlaté Moravce).
V kategórii juniorov: 1. Matúš
Šepták (Dubnica nad Váhom),
2. Martin Šabo (Zlaté
Moravce), 3. Matúš Kramár
(Žitavany).

V  kategórii starších žiakov:
1. Juraj Hikel (Dubnica nad
Váhom), 2. Branislav Kramár
(Žitavany), 3. Kristián Frajka
(Zlaté Moravce). V kategórii
mladších žiakov: 1. Juraj
Hejtmánek (Zlaté Moravce), 2.
Tomáš Trubáčik (Sľažany), 3.
Peter Trubáčik (Sľažany). V
kategórii najmladších žiačok:
1. Ruženka Žikavská, 2. Adelka
Kramárová, 3. Veronika
Firická, všetky tri zo Žitavian.

A. Kramár

Nitriansky samosprávny kraj
vyhlásil a ocenil 28. apríla najúspeš-
nejších športovcov kraja za rok
2010 v Spojenej škole v Nitre.

Mesto Zlaté Moravce bolo zastú-
pené viceprimátorom Vladimírom
Klučiarom a povereným riaditeľom
SŠZ Ivanom Horvátom, vedúcim
mužstva FC ViOn Vladimírom
Červeným, PaedDr. Dušanom
Husárom, poslancom MsZ a riadite-

ľom SOŠt. Ocenenie si prevzala
Lenka Jonisová, hráčka pozemného
hokejového klubu HOKO Zlaté
Moravce. Ďalšími ocenenými boli
Karol Šedivý ml. – autokros, Juraj
Jarábek tréner FC ViOn, Juraj Koval-
čík – jazdecký klub NŽ Topoľčianky
– parkúrové jazdenie, FC ViOn Zlaté
Moravce „A“, Národný žrebčín
Topoľčianky – voltížne jazdenie.
Ako prvý sa zhostil príhovoru

predseda NSK doc. Ing. Milan Belica,
PhD., ktorý privítal všetkých
športovcov, dlhoročných funkcio-
nárov, zdravotne ťažko hendikepo-
vaných športovcov a trénerov.
Slová uznania však patrili predsta-
viteľom širokého a rozmanitého
spektra športov na území Nitrian-
skeho kraja.

P. Kadlec

� Predseda NSK s ocenenými trénermi: Doc. Ing. Milan Belica, PhD., Juraj Jarábek, FC ViOn, ZM, Ferdi-
nand Minarovský, hádzaná, TO, Štefan Mika, plutvové plávanie, SA, Eleonóra Kotrecová, gymnastika,
NZ, Lenka Kluchová, tanec, LV, Ľubomír Urban, basketbal, NR.

� Horný rad zľava: Michal Gaži, Luboš Valkovič, Dávid Rudzan, Peter Kasan, Adam Singh, Tomáš Trubá-
čik, Lukáš Beko, Šimon Kozolka, Simon Kruľák, Adam Páleník, Šimon Šegeda, Dávid Rebo, Mário
Kača. V popredí: Pavol Pecho a Oliver Valko.

Požitavská futbalová akadémia ViOn – „U 9“
Mužstvo prípravky PFA ViOn

Zlaté Moravce A U9 je jedno z
najúspešnejších mužstiev celej
futbalovej akadémie. V súťažnom
ročníku 2010/2011 im v priebe-
žnej tabuľke patrí zatiaľ prvé

miesto, keď v doterajšom
priebehu z 13 zápasov 11-krát
vyhrali, raz remizovali a takisto
iba raz prehrali. Jarná časť súťaže
začala 9. apríla 2011 a vo všetkých
troch jarných zápasoch chlapci

zvíťazili.
Najbližším súperom budú hráči

FK Senica ktorí sa nachádzajú na
druhom mieste.

P. Kadlec
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