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Prezidenta si priamou voľbou 
budeme na Slovensku voliť už 
po štvrtýkrát. Presný termín 
volieb ešte nie je známy, ale 
mali by sa konať v marci alebo 
apríli budúceho roku. Súčasný 
prezident Ivan Gašparovič už 
nebude môcť kandidovať.

Svoju kandidatúru zatiaľ 
ofi ciálne oznámili ôsmi kandidáti: 
Jozef Behýl, Ľubica Blašková, Ján 
Čarnogurský, Pavol Hrušovský, 
Leonid Chovanec, Andrej Kiska, 
Milan Melník, Peter Osuský 
a Radoslav Procházka.

Dňa 22. októbra 2013 sa 
primátor Peter Lednár stretol 
s Jánom Čarnogurským. Účelom 
tohto stretnutia bol všeobecný 
záujem o život a situáciu, ktorá 
v Zlatých Moravciach vládne. Ján 
Čarnogurský nebol v našom meste 
po prvýkrát a počas rozhovoru 
s primátorom sa zaujímal, okrem 
súčasného stavu, aj o konkrétne 
problémy, ktoré vyplývali z jeho 
disidentskej minulosti a s ktorými 
bol spätý aj právne.

Stretnutie s primátorom sa 
striedalo s návštevou fi riem 
miestnych podnikateľov 
a so študentmi a zástupcami 
vedenia Strednej odbornej školy 
polytechnickej, s ktorými sa 
diskutovalo na témy o vzniku 
Československa, 17. novembra 

a spomienky na väznenie 
komunistickým režimom v roku 
1989 (väznený bol napríklad 
aj preto, lebo spolu s členmi 
„bratislavskej päťky“ vyzývali ľudí 
na kladenie kvetov na miesta, na 
ktorých sovietske okupačné vojská 
zabili našich občanov. Jedno 
z takýchto miest sa nachádza aj 
v Zlatých Moravciach).

Stretnutie s občanmi 
a priaznivcami v priestoroch 
ZŠ sv. Don Bosca prebiehalo 
v duchu hesla „silné a spravodlivé 
Slovensko“, s dôrazom na sociálne 
témy, ktoré ako advokát dobre 
pozná, pretože obhajuje aj 
ľudí, ktorým na základe zmlúv 
s nebankovými spoločnosťami 
exekvovali nehnuteľnosti. Debata 
sa dotkla aj jeho úspechov vo 
funkcii predsedu vlády, napríklad 
vydania vládneho nariadenia 
o dostavbe Vodného diela 
Gabčíkovo, či ako ministra 
spravodlivosti, keď zastrešoval 
ľudsko -právnu agendu a jej 
zosúladenie s normami EÚ. Tiež 
komentoval svoj odchod z KDH 
a kritizoval hnutie za neschopnosť 
ponúknuť zaujímavé témy 
v prospech Slovenka. Otázky 
z radov priaznivcov smerovali 
aj na zahraničnopolitickú 
orientáciu Slovenska, v ktorej 
Ján Čarnogurský zastáva názor, 
že by Slovensko malo zostať 

členom EU a NATO, no zároveň 
by malo zlepšovať svoje vzťahy aj 
na východ s Ukrajinou, Ruskom, 
prípadne aj s Čínou.

Ján Čarnogurský vyštudoval 
právo na Karlovej univerzite 
v Prahe, doktorát získal na 
Univerzite Komenského 
v Bratislave. Následne pracoval 
ako advokát v Bratislave a popri 
tom sa stal známym ako zástupca 
náboženských aktivistov 
a politických disidentov v rámci 
celého Československa. V roku 
1981 bol z dôvodu obhajoby 
v politickom procese vylúčený 
z advokácie a istý čas pracoval ako 
šofér a podnikový právnik. Po roku 
1987 pokračoval v poskytovaní 
právnych konzultácií 
náboženským a opozičným 
politickým aktivistom, nakoľko 
stratil zamestnanie celkom a začal 
vydávať samizdatový časopis 
Bratislavské listy. V roku 1989 bol 
kvôli tomu zatknutý, obvinený 
z rozvracania republiky a po troch 

mesiacoch bol vďaka nežnej 
revolúcii z väzenia prepustený.

Bol prvým podpredsedom 
federálnej vlády národného 
porozumenia, predsedom 
Legislatívnej rady vlády ČSFR, 
podpredsedom vlády ČSFR, na 
Slovensku zastával funkciu prvého 
podpredsedu vlády SR, predsedu 
Rady vlády SR pre informačnú 
politiku a masmédiá, predsedu 
Rady vlády SR pre národnosti 
a etnické skupiny. V novembri 
1990 bol na dvadsať dní poverený 
prechodne riadiť Ministerstvo 
vnútra SR a na rok a tri mesiace sa 
stal predsedom vlády SR. Počas 
prvej „Dzurindovej“ vlády bol štyri 
roky ministrom spravodlivosti 
Slovenskej republiky. Od roku 
1990 do roku 2000 bol predsedom 
K r e s ťa n s k o d e m o k r a t i c k é h o 
hnutia. Je členom Valdajského 
diskusného klubu. Dňa 11. 
októbra 2013 oznámil na tlačovej 
konferencii vystúpenie z KDH.

Ľubomíra Rosinská

Dňa 9. novembra 2013 sa na 
Slovensku po štyroch rokoch 
konali voľby do Vyšších územných 
celkov. Za Nitriansky samosprávny 
kraj si občania za svoj okres 
volili troch poslancov a jedného 
predsedu, tzv. župana. Pre Mesto 
Zlaté Moravce sa nič nemení 
a poslanecké stoličky obsadili 
znovu tí istí zástupcovia, ktorí 
tam boli doteraz: Mgr. Marián 

Kéry (SMER -SD) s počtom 2 725 
platných hlasov oprávnených 
voličov(12,5 %), Ing. Serafína 
Ostrihoňová (nezávislý kandidát) 
získala 2 532 hlasov (11,67 %) 
a Vladimír Kľučiar (KDH) bol 
zvolený 1 965 hlasmi (9,06 %).

Občania mesta Zlaté 
Moravce dali svoju dôveru 
súčasnému županovi Milanovi 
Belicovi (1996 hlasov) 

a kandidátom za poslancov 
Serafíne Ostrihoňovej (1030 
hlasov), PaedDr. Klaudii 
Ivanovičovej (666 hlasov) 
a Mariánovi Kérymu (626 
hlasov).

Nitriansky samosprávny kraj 
spozná svojho predsedu 23. 
novembra 2013. Ani jeden 
z kandidátov nezískal v prvom 
kole nadpolovičnú väčšinu 

odovzdaných platných voličských 
hlasov. V druhom kole sa 
stretnú súčasný župan krajskej 
samosprávy Milan Belica 
(Smer -SD, SNS, ASV), ktorý dostal 
46,87 percenta hlasov a Tomáš 
Galbavý (SDKÚ -DS, SaS, Most-
-Híd, Nova, SMK, OKS) so ziskom 
37,34 percenta hlasov.

Ľ. Rosinská

Kandidát na prezidenta 
navštívil naše mesto

Koho chceli mať vo VÚC občania nášho mesta?

Peter Lednár, Ján Čarnogurský
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Počas jesenných a zimných 
mesiacov, ale najmä počas 
zníženej viditeľnosti, či už 
z dôvodu dažďa, hmly alebo 
skorého stmievania, častejšie 
dochádza k dopravným nehodám 
s nemotorovými účastníkmi 
cestnej premávky.

Na zlepšenie viditeľnosti, 
ale hlavne bezpečnosti 
nemotorových účastníkov cestnej 
premávky, sa používajú refl exné 
prvky (refl exné pásky, samolepky, 
gumičky) a refl exný bezpečnostný 

odev (vesta, bunda, pláštenka), 
ktoré môžu nemotorovému 
účastníkovi cestnej premávky 
zachrániť život.

V zmysle zákona č. 8/2009 
Z. z. v plnom znení musí mať 
chodec za zníženej viditeľnosti 
mimo obce, idúci po krajnici 
alebo po okraji vozovky, na 
sebe umiestnené refl exné 
prvky alebo oblečený refl exný 
bezpečnostný odev. Rovnako 
za zníženej viditeľnosti musí 
mať cyklista, jazdiaci po krajnici 

alebo po okraji vozovky, na sebe 
viditeľne umiestnené refl exné 
prvky alebo oblečený refl exný 
bezpečnostný odev. Cyklista je 
povinný počas jazdy na bicykli 
mimo obce chrániť si hlavu riadne 
upravenou ochrannou prilbou. Ak 
je cyklistom osoba mladšia ako 15 
rokov, táto povinnosť sa vzťahuje 
aj na jazdu v obci.

Použitie refl exného 
oblečenia alebo refl exného 
prvku najmä v obci aj nad 
rámec zákona môže uľahčiť 

vodičom rozpoznávanie 
situácie počas zníženej 
viditeľnosti, nepriaznivého 
počasia alebo tmy. Treba si 
uvedomiť, že bezpečnosť cestnej 
premávky sa týka nás všetkých 
a vidieť a byť videný v cestnej 
premávke za tmy i za svetla je 
dôležité.

pplk. Mgr. Tibor Valentíny

riaditeľ okresného 
riaditeľstva PZ Nitra

Zmena v cestnej 
premávke

Geometrickým zameraním 
sa dňa 12. novembra 2013 
započali zemné práce investičnej 
akcie, ktorej výsledkom má 
byť rozšírenie cesty povedľa 
nákupného centra Coop Jednota 
a zmena v dopravnej premávke. 
Zhotoviteľom je stavebná fi rma 
Cesty, s. r. o. a objednávateľom, 
zároveň investorom je Coop 
Jednota SD.

Cestná komunikácia, ktorá 
spája Ul. Janka Kráľa a Ulicu 
1. mája popri Strednej 
odbornej škole technickej, sa 
koncom novembra zmení na 
obojsmernú. Dňa 13. novembra 
sa začalo s výkopovými prácami 
a plánovaný termín ukončenia 
investičnej akcie je 30. novembra.

-lr-

V pondelok 21. októbra sa za účasti primátora 
Ing. Petra Lednára, CSc. popoludní v priestoroch 
Divadelnej sály MSKŠ uskutočnilo na základe 
rokovania s Mestom vopred avizované stretnutie 
so zástupcami personálnej agentúry XAWAX. 
Agentúra ponúkala potenciálnym záujemcom 
voľné pracovné miesta pre ženy a mužov 
v priemyselnom parku (elektropriemysel) v Nitre 
na pozíciách:

- operátor poloautomatickej linky
- operátor výrobnej linky
- skladník
- vodič VZV – skupina „G“
- technik
- elektrotechnik
V prípade záujmu agentúra ponúkala prácu 

aj na území Českej republiky (Pardubice, Plzeň, 
Brandýs nad Labem, Kralupy nad Vltavou, 
Trutnov, Brno). Na otázky súvisiace s prácou 
a pracovnými podmienkami v náväznosti na 
vykonávanie jednotlivých pozícií odpovedal 
Štefan Petrovič spolu so zástupkyňami za 
jednotlivé náborové pobočky (Nitra, Bardejov).

Tak, ako sa personálna agentúra prezentuje 
heslom smerovaným k ľuďom: „Vykročte 
správnym smerom,“ stotožnili sa s ním aj ľudia, 

ktorí sa stretnutia zúčastnili a prvý krok smerom 
k získaniu práce - vypísaním potrebných tlačív - 
urobilo z prítomných spolu 134 ľudí.

Na základe rokovania vedenia Mesta Zlaté 
Moravce v zastúpení primátora Petra Lednára 
a personálnej agentúry XAWAX sa k dátumu 24. 
október zamestnalo okolo 20 ľudí.

V prípade, že vás práca oslovila a máte záujem 
zamestnať sa, či už na území SR alebo ČR, 
kontaktujte personálnu agentúru na bezplatnej 
linke pre SR – 0800 189 099, ČR – 800 192 292. 
Ďalšie kontakty pre jednotlivé náborové 
pobočky SR a ČR:

Bardejov – 0911 828 200, 01, 02, 04, 05, 
Vranov nad Topľou – 0911 828 206, Poprad 
– 0911 828 207, Nitra – 0911 828 203, Košice – 
0911 337 826, Lučenec – 0911 838 132, Trenčín 
– 0911 838 226, Martin – 0911 828 208, Plzeň – 
+420 773 741 700, Pardubice – +420 774 762 361, 
Brno – +420 777 762 340

-mp-

Stretnutie s agentúrou prinieslo možnosť zamestnať sa

Bezpečnosť nemotorových účastníkov cestnej premávky



TEKOVSKÉ NOVINY Strana 04

Dňa 4. októbra 2013 v Divadelnej sále 
Mestského strediska kultúry a športu oslávila 
Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach 
svoje 70. narodeniny. Oslavy začali svätou 
omšou vo farskom kostole sv. Archanjela 
Michaela.

Slávnostná fanfára dychového súboru 
zahájila veľkolepú slávnosť s príhovormi 
vzácnych a vážených hostí, prepletenú 
bohatým kultúrnym programom skvelých 
hudobných interpretov.

Koncert pripravila Základná umelecká škola 
v spolupráci s Občianskym združením rodičov 
pri ZUŠ a Mestom Zlaté Moravce pri príležitosti 
70. výročia jej založenia a o nádherný hudobný 
zážitok sa všetkým prítomným postarali 
žiaci a učitelia ZUŠ zo Zlatých Moraviec, žiaci 
umeleckých škôl z partnerských miest Českej 
republiky - Hulín a Poľska - Sierpc a súčasní 
študenti a absolventi konzervatória a Vysokej 
školy muzických umení.

„Životné jubileum je vždy dôvodom na oslavu, 
na slávnostnú chvíľu, ktorá je zastavením sa, 
chvíľou na zamyslenie sa, bilancovanie, ale aj 
na premýšľanie o budúcnosti. Toto významné 
sedemdesiate výročie ZUŠ je sviatkom 
a dôvodom uvedomiť si, akú významnú 
úlohu zohrala v živote všetkých tých, ktorí 
túto inštitúciu navštevovali,“ zaznelo úvodom 

programu z úst Tatiany Kováčovej, ktorá nás 
celým priebehom slávnostného koncertu 
sprevádzala. Za všetkých divákov, hostí 
a poslucháčov si dovolím jej citát doplniť 
slovami. Významnú úlohu zohráva aj v životoch 
všetkých ostatných ľudí, ktorí si práve vďaka 
ZUŠ odnášajú z akcií nezabudnuteľné dojmy, 
príjemné pocity a krásne spomienky, veľakrát 
násobené oprávnenou hrdosťou rodičov 
malých umelcov.

Len veľmi ťažko sa opisuje kultúrne podujatie, 
ktoré je tak profesionálne a bohaté širokou 
škálou rôznych hudobných smerov. Aj tu 
platí známy výrok, „to nestačí čítať, to treba 
počuť, vidieť a zažiť.“ Vraví sa, že neexistuje nič 
krajšie a čistejšie ako hudba. Toto podujatie 
to len niekoľkokrát potvrdilo. Rôznofarebnosť 
tónov nielen tejto akcie, ale hudby všeobecne, 
môžeme prirovnať nekonečnému vesmíru, 
ktorého všetky zákutia nikdy neprebádame 
a preto sa nikdy ich poznaním nenasýtime. 
Hudba je balzamom na dušu, nech sa deje 
čokoľvek. Hudba nás očisťuje, robí lepšími, 
šťastnejšími a nikoho neprekvapí, že je ako 
láska, liekom na všetky rany, bolesti a choroby. 
Hudba je jedným z najkrajších darov od Boha. 
Vážme si tých, vďaka ktorým jej krásu môžeme 
vnímať.

Jedným z takých ľudí, je Gejza Hlavatý, 

ktorému už takmer polstoročie patrí post 
riaditeľa ZUŠ v Zlatých Moravciach. Dá sa 
preto povedať, že školu pozná lepšie ako 
ktokoľvek iný. A ako sám prezradil, najväčšou 
odmenou pedagóga je radosť z úspechu 
svojich zverencov a búrlivý potlesk divákov, 
ako prejav radosti a spokojnosti s vystúpením. 
Preto svojej škole praje: „ešte veľa dobrých 
pedagógov, žiakov a ešte veľa takých dobrých 
koncertov, akým bol tento dnešný.“

Svoje životné jubileum však neoslávili len 
hudobníci. Z hniezda ZUŠ vylietajú aj výtvarní 
umelci, ktorí tešia ľudské duše svetskou krásou 
farieb vnímanú očami.

Spevácky zbor Carmina Vocum pod 
taktovkou Mgr. Zuzany Molnárovej rozozvučal 
svojimi piesňami divadelnú sálu na začiatku 
koncertu a spoločne s dychovým súborom 
pod vedením Mgr. Art Štefana Juríka sa 
postarali aj o famóznu záverečnú bodku za 
celou slávnosťou, ktorá si zaslúžila „standing 
ovation“ celej sály. Skutočné zážitky si každý 
zúčastnený uchová ešte veľmi dlho vo svojej 
pamäti a v srdci a tí ostatní si môžu pozrieť 
vo video archíve na webovej stránke www.
zlatemoravce.info videoreportáž z priebehu 
celej akcie pod názvom „70. výročie ZUŠ Zlaté 
Moravce.“

Ľubomíra Rosinská

ZUŠ oslávila 70 rokov svojej existencie
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„Aj školy majú vo svojej dlhoročnej histórii 
chvíle, v ktorých rekapitulujú svoj doterajší 
vývoj. Práve teraz nastala vhodná príležitosť, 
aby sme si na dnešnom slávnostnom stretnutí 
pripomenuli 60 rokov vzniku jednej z nich, 
vzdelávacej inštitúcie - Strednej odbornej školy 
polytechnickej,“ zazneli úvodom jubilejných 
osláv slová zástupkyni riaditeľa tejto školy Eleny 
Orságovej.

Vzápätí srdečne privítala na pôde školy 
hostí, ktorí prijali pozvanie na dnešnú slávnosť 
- poslanca NR SR Mariána Kéryho; ministra 
práce, sociálnych vecí a rodiny Vlády SR Jána 
Richtera; štátneho tajomníka Ministerstva 
školstva vedy, výskumu a športu Vlády SR 
Štefana Chudobu; predsedu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Milana Belicu; primátora 
mesta Zlaté Moravce Petra Lednára; vedúcu 
odboru školstva, mládeže, športu a kultúry 
Úradu NSK Ľubicu Libovú; vedúceho 
oddelenia odborných a metodických činností 
Okresného úradu Nitra odboru školstva 
Mariána Moravčíka; vedúcu sekretariátu 
predsedu NSK Soňu Valuškovú; odbornú 
referentku metodicko -riadiaceho oddelenia 
odboru školstva, mládeže, športu a kultúry 
Úradu NSK Ivetu Verešovú; riaditeľa Stredného 

odborného učilišťa poľnohospodárskeho 
Jána Lopušeka; predsedu Slovenského zväzu 
záhradkárov Ivana Hričovského; tajomníka 
Slovenského zväzu záhradkárov Juraja Korčeka; 
riaditeľov z našich zahraničných partnerských 
škôl z Belgicka a Českej republiky, riaditeľov 
stredných a základných škôl Zlatých Moraviec 
a bývalých a súčasných zamestnancov SOŠ 
polytechnickej.

Po úvodných príhovoroch najvyšších 
predstaviteľov s množstvom prianí si všetci 
spoločne pri fotografi ách zaspomínali na 
prežité chvíle a minulé obdobia, ktoré zohrali 
významnú úlohu nielen v histórii školy, ale ktoré 
zasiahli aj do životov mnohých z prítomných 
hostí. Príjemným spestrením sviatočnej chvíle 
bol kultúrny program v podaní študentov 
školy, detského tanečného súboru Piruet 
z CVČ a Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach.

Ján Solčianský je v poradí štvrtým riaditeľom 
Strednej odbornej školy polytechnickej 
a túto funkciu zastáva už 23 rokov. Vo 
svojom príhovore zhrnul šesťdesiatročný 
vývoj školy od jej vzniku (1. 9. 1953 – Učilište 
štátnych pracovných záloh) až po súčasnosť. 
Od rozširovania jej priestorov, cez rastúci 

počet študentov, so zmenami stúpajúcej 
úrovne vzdelanosti, vznikom nových 
odborov, ktoré sa vždy prispôsobovali dobe 
a výrobným technológiám v praxi, o práci 
na rôznych projektoch, o celoslovenských aj 
medzinárodných úspechoch študentov a ich 
pedagógov, o spolupráci s inými krajinami 
družobných miest a vzájomnou výmenou 
svojich skúseností, až po plány školy do 
budúcna. Za školu poďakoval zriaďovateľovi, 
vedeniu a pracovníkom ÚNSK za aktívnu 
spoluprácu a pomoc pri riešení úloh v oblasti 
vzdelávania, výchovy a modernizácie školy. 
Zároveň „svojej“ škole zaželal, aby svojou 
úrovňou patrila k popredným stredným 
školám a aby jej absolventi boli úspešní na trhu 
práce a v štúdiu na vysokých školách. Kolektívu 
pracovníkom zaprial najmä pevné zdravie, veľa 
šťastia a kreativity vo výchove a vzdelávaní 
študentov a veľa tvorivých síl v ďalšom rozvoji 
školy.

Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia 
Strednej odbornej školy polytechnickej sa 
v areáli školy zasadil strom ako spomienka na 
tento vzácny okamih a zároveň symbol stáleho 
života a pevných základov tejto školy.

Ľubomíra Rosinská

Pred 60. rokmi bola založená SOŠ polytechnická
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Pri príležitosti  Medzinárod-
ného dňa školských knižníc
usporiadala Školská knižnica pri ZŠ 
na Pribinovej ul. stretnutie so zná-
mym spisovateľom Miroslavom 
Piusom, autorom knihy určenej 
pre detského čitateľa - Dobrodruž-
stvá OBRA zubra a Chlapec na bie-
lom koni.

Stretnutie sa konalo 28. októbra 
v popoludňajších hodinách 
v priestoroch novej budovy, 
ktorá bola ozdobená kresbami 
na hlavnú tému - zubry, preto sa 
úvodom premietlo video práve 
zo života týchto majestátnych 
a húževnatých zvierat, ktoré sa 
naživo dajú pozrieť v neďalekých 

Topoľčiankach v Zubrej obore.
Žiaci z Pribinky si pripravili 

kreatívne divadielko o zubrici 
Mancike, ktoré potešilo nielen 
spisovateľa, ale aj deti a prítomný 
učiteľský zbor. Miroslav Pius počas 
rozprávania o zubroch a o svojom 
živote zapojil deti do aktívnej 
a vzdelávacej hry, kde hlavný prím 
hrali jazykolamy ako napríklad:

 Vyskočil vyskočil, Vyskočilku 
preskočil, Vyskočilka vyskočila, 
Vyskočila preskočila.

 Poslali ma naši k vašim, aby 
prišli vaši k našim, keď neprídu vaši 
k našim, tak nepôjdu naši k vašim.

Deti boli šikovné a svoju aktivitu 
podčiarkli čítaním úryvkov 

Svetový deň zdravej výživy 
v  ZŠ Mojmírova

Dňa 16. októbra 2013 sme si v Základnej škole na Mojmírovej ulici 
v Zlatých Moravciach pripomenuli Svetový deň zdravej výživy a zapojili 
sme sa do Kampane 2013 „Odstráň obezitu“. V tento netradičný deň sa 
žiaci neučili, ale boli pre nich pripravené rôzne aktivity, napr. žiaci prvého 
stupňa športovali, či kreslili, v školskom klube poznávali jednotlivé 
druhy ovocia a zeleniny. Žiaci druhého stupňa vypracovávali spoločné 
triedne projekty zamerané na vhodnú, ale i nevhodnú stravu človeka. 
Žiaci šiesteho ročníka si vlastnoručne pripravovali ovocné kokteily. 
Siedmakom bola určená beseda s poradcom zdravého životného štýlu 
s p. Jaromírom Novotom.

Keďže pre zdravie človeka je dôležitý pohyb a správne upravená 
strava, nezabudli sme ani na tento aspekt. Žiaci si zmerali svoje sily 
v basketbale i vo futbale. V školskej jedálni sa pripravovali výborné 
ovocné a zeleninové šaláty, čerstvá jablková šťava. Všetky tieto pokrmy 
mohli žiaci ochutnať a mnohí z nich zistili, že to „nie je až také hrozné“ 
jesť aj trošku zdravšie.

Športom k priateľstvu a porozumeniu 
alebo netradičný olympijský deň

Šestnásty október sa v Základnej škole na Mojmírovej ulici niesol 
aj v športovom duchu. Okrem žiakov a učiteľov sa tu stretli rodičia, 
starí rodičia, predstavitelia mesta, aby si spolu zahrali tradičné, ale 
i netradičné športy – volejbal, ringo a šípky. Boli vytvorené tímy žiakov, 
bývalých žiakov, rodičov a učiteľov. Jednotlivé tímy hrali proti sebe, ale 
vôbec nebolo dôležité, kto vyhrá. Hlavným cieľom bolo prežiť krásne 
spoločné popoludnie, zašportovať si a oddýchnuť si od každodenných 
povinností.

Počas popoludnia boli pre hostí pripravené jedlá zdravej výživy – 
rôzne šaláty, nátierky, či čerstvá jablková šťava. Podujatie, ktoré bolo 
podporené aj z fi nančných prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, sa stretlo s veľkým ohlasom a nikto zo zúčastnených neoľutoval 
čas strávený v škole – so svojimi rodičmi, učiteľmi, či bývalými učiteľmi.

PaedDr. Veronika Trungelová – učiteľka

Pribinkou sa „prehnali“ zubry

z knihy Dobrodružstvá OBRA zubra a tým nás vtiahli do sveta, ako 
sám spisovateľ povedal, sčasti pravdy, sčasti rozprávky. Po úsmevných 
príbehoch z detstva Miroslava Piusa, prišli na rad deti, ktoré ho zaplavili 
plejádou všakovakých otázok, na ktoré dostali uspokojivé odpovede. 
Záver príjemného „zubrieho“ popoludnia sa uzavrel a spečatil podpisom 
spisovateľa do Kroniky a na obrázky so zubrom pre deti, ktorého ho 
s úsmevom a prosbou o podpis oslovili.

M. Petrovičová
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Inovatívna príprava žiakov pre potreby 
vedomostnej spoločnosti a trhu práce

Celý proces prípravy projektu začal na jeseň v roku 2011, kedy 
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
vyhlásilo možnosť zapojiť sa do projektu v rámci operačného programu 
„Vzdelávanie“. Po ročnej príprave bola v novembri 2012 podpísaná 
zmluva o poskytnutí nenávratného fi nančného príspevku na realizáciu 
projektu. Projekt začal v januári 2013. Má názov: „Inovatívna príprava 
žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce“ a je 
zameraný na inováciu vzdelávacích materiálov, obsahu učiva a zlepšenie 
materiálnych podmienok školy vybavením učební didaktickou 
technikou, napr. počítačmi, tabletmi, vizualizérom, CD prehrávačmi, 
multifunkčnými zariadeniami a podobne. Na trhu práce sa od budúcich 
uchádzačov o zamestnanie vyžaduje, aby ovládali práce spojené s týmito 
zariadeniami. Toto všetko, ako aj zmeny metód vyučovania, napríklad 
pomocou rôznych hier, žiackych prezentácií, cvičení a experimentálnych 
metód interaktívnou formou, by malo vytvoriť predpoklad na zlepšenie 
schopností našich žiakov uplatniť sa v praxi.

Samotná škola by nemala fi nančné prostriedky na realizáciu projektu, 
keďže ide o pomerne vysokú sumu. Celkové fi nančné náklady na projekt 
sú 182 498,17 €. Výhodou je, že z tejto sumy tvorí 155 123,44 € nenávratný 
príspevok z Európskeho sociálneho fondu a 18249,82 € zo štátneho 
rozpočtu. Iba 5 % z celkovej sumy, čo je 9124,91 €, by mali byť vlastné 
zdroje školy, ale i tu nám pomohol Nitriansky samosprávny kraj, ktorý 
nám poskytol uvedenú sumu.

Celá realizácia projektu je robená pre našich žiakov, oni sú cieľovou 
skupinou, na ktorú je projekt zameraný. To znamená, že budú do neho 
aktívne zapojení počas vyučovacích hodín na predmetoch slovenský 
jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, chémia, 
ekonomika, marketingová komunikácia a propagácia, účtovníctvo 
a informatika.

Hlavným prínosom projektu by malo byť zatraktívnenie a skvalitnenie 

za 35
bodov

� www.dm-drogeriemarkt.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko

–25 %
na pracie a čistiace  
prostriedky  
a osviežovače vzduchu
Od 01. 11. do 30. 11. 2013.

–25 % na detský sortiment
len za 35 bodov!
od 18. 11. do 24. 11. 2013
Nevzťahuje sa na počiatočné mlieka, PRO 1 a plienky.

vyučovania, ktoré by svojou interaktívnosťou malo podporiť rozvoj 
vedomostí, schopností a zručností našich študentov tak, aby sa zvýšila 
ich konkurencieschopnosť na trhu práce, prípadne pripravenosť na 
nadväzujúce vzdelávanie.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce,
realizuje od 15. 1. 2013 dopytovo orientovaný projekt
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Občianske združenie Terra Bona prevádzkuje 
od mája 2013 chránenú dielňu s podporou Mesta 
Zlaté Moravce. V chránenej dielni pracuje 8 ľudí 
so zdravotným postihnutím.

Od novembra 2013 Terra Bona otvára vďaka 
fi nančnej podpore od Nadácie Granvia 
„Denné centrum“ pre ľudí so zdravotným 
postihnutím.

V dnešnej dobe je obdivuhodné, že ešte medzi 
nami existujú ľudia, ktorí vďaka svojej nezištnosti 
a veľkému srdiečku nachádzajú v sebe silu, 
empatiu a sociálne cítenie ku všetkým, ktorí 
sa nedokážu kvôli svojmu handicapu do 

spoločnosti za súčasných ťažkých podmienok 
sami plnohodnotne zaradiť.

Jedným z nich je aj riaditeľka zariadenia 
Mgr. Gabriela Rakovská, ktorá svoje iniciatívy 
zhrnula slovami: „Terra Bona znamená „dobrá 
pôda.“ Robím to preto, lebo verím, že pomôžeme 
ľuďom, ktorí si to zaslúžia, ktorí to potrebujú 
a že naše Denné centrum bude živnou pôdou 
predovšetkým pre tých, ktorí chcú vyjsť zo svojej 
samoty a hľadať tak možnosti pre svoj pracovný, 
ale aj osobný rast, napriek svojmu zdravotnému 
postihnutiu.“

V Zlatých Moravciach bude Denné centrum 

(Duklianska 4, ZM) poskytovať tieto služby:
- poradenstvo pri psychických ťažkostiach 

a iných problémoc
- možnosť vyhľadávania informácií cez počítač 

a zlepšovanie počítačových zručností
- možnosť absolvovať skupinový psychoterape-

utický program
- možnosť pracovať na svojom osobnom 

a pracovnom rozvoji
- získať možnosť zamestnať sa v chránenej dielni
Bližšie informácie na tel. čísle: 0911 041 654, www.

terrabona.sk
Ľ. Rosinská

Novovzniknuté neziskové občianske 
združenie Asociácia sestier a pacientov (ASAP)
je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou, 
založenou na humánnom princípe. Organizácia 
združuje pacientov, rodiny a komunity, ktoré 
sú odkázané na zdravotnú a ošetrovateľskú 
starostlivosť. Vytvára podmienky pre 
spoluprácu so zástupcami pacientov, s ich 
rodinami a s komunitami pre podporu 
pacientov. Vytvára podmienky i pre celkový 
profesionálny rozvoj ošetrovateľstva. Hlavným 
princípom asociácie je otvorená komunikácia 
s občianskou, odbornou verejnosťou 
a inštitúciami. Tiež podpora prevencie, zdravý 
životný štýl a zdravé prostredie v spolupráci 
s pacientskymi organizáciami. Zakladajúcimi 
členkami ASAP sme sestry pracujúce na 
chirurgických oddeleniach, v zariadeniach 

sociálnych služieb (ZSS), na onkologickom, 
psychiatrickom, internom oddelení a ADOS. 
Svojou dobrovoľníckou činnosťou chceme sa 
pokúsiť o zlepšenie komunitnej starostlivosti, 
starostlivosti v zariadeniach sociálnych 
služieb. Túto požiadavku máme sformovanú 
v deklarácii Stop „eutanáziam z ľahostajnosti“ 
v ZSS, http://www.peticie.com/deklaracia_
stop_eutanaziam_v_zss. Chceme sa 
zasadzovať za zlepšenie postavenia sestier 
rozšírením ich kompetencií, ako aj zavedením 
certifi kačných štúdií. Všetky naše aktivity, 
rôzne semináre, či sprievodné akcie si sami 
organizujeme. Aj z tohto dôvodu potrebné 
postery, logá a množstvo iného materiálu je 
výsledkom nášho snaženia, je z našej dielne. 
Avšak sú tvorené s láskou a s pocitom dobre 
vykonanej práce. K nim patria tiež ďalšie 

projekty, ako aj deklarácia Stop preležaninám. 
Budeme presadzovať rast komunitných 
jednotiek a centier, oslovovať seniorské centrá, 
organizácie a združenia pacientov. Zároveň sa 
pripájame k projektu pacientskych združení 
Barometer pacienta. Plánujeme prednášky 
pre zdravotníkov a širokú verejnosť. Tak toto 
je ASAP, toto sme my. Čas ukáže, či založenie 
takéhoto subjektu malo zmysel, avšak my, jeho 
zakladateľky sme už teraz presvedčené o tom, 
že to bolo správne rozhodnutie. Výsledky našej 
práce a spokojnosť pacientov bude jasným 
signálom, ako a či sa nám to podarilo. A ak 
toto docielime, tak si môžeme povedať, že 
sme energiu, silu a naše úsilie nevynakladali 
zbytočne. A preto si spoločne želajme veľa 
vzájomného pochopenia a porozumenia.

informácie poskytla Zuzana Sopková

Nové Denné centrum pre ľudí so 
zdravotným postihnutím

Asociácia sestier a pacientov ASAP, 
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava http://www.asapoz.eu/

Pozvánky
 Dňa 23. novembra o 18.00 h divadelná sála 

MSKŠ – predstavenie Patricka Marbera v réžii 
Juraja Bielika „Closer na dotyk“ - hrajú: Soňa 
Norisová, Rebeka Poláková, Marek Majeský, 
Martin Mňahončák – cena vstupenky: 11 €

 Cirkevný spevácky zbor CANTUS pri 
farskom kostole v Zlatých Moravciach Vás 
pozýva na koncert pri príležitosti 20. 
výročia založenia zboru, ktorý sa uskutoční 
dňa 24. novembra o 16.00 h v rímsko-
katolíckom kostole sv. Michala Archanjela 
v Zlatých Moravciach. Tešíme sa, že nás 
svojou účasťou podporíte a veríme, že našou 
sakrálnou hudbou a spevom Vám spríjemníme 
chvíle popoludnia.

 Turistická informačná kancelária a pobočka 
Ponitrianskeho múzea Vás pozýva od 25. 
novembra do priestorov múzea v Zlatých 
Moravciach na výstavu „História Zlatých 

Moraviec očami našich fotografov,“ 
ktorá sa koná pri príležitosti 900. výročia prvej 
písomnej zmienky o našom meste

 Územný Spolok Slovenského Červeného 
Kríža Nitra v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce 
Vás pozýva 29. novembra o 15.30 h na 
Námestie A. Hlinku, kde sa uskutoční Sviečkový 
pochod pri príležitosti Dňa boja proti AIDS

 Slovenský červený kríž v spolupráci s 
Mestom Zlaté Moravce organizuje dňa 3. 
decembra v čase 7.30 h – 11.00 h Primátorskú 
kvapku krvi v Obradnej sále MSKŠ v Zlatých 
Moravciach

 Privítajme Mikuláša na koči s konským 
záprahom dňa 

6. decembra o 16.00 h na Námestí A. Hlinku
 Dňa 7. decembra o 14.00 h Primátor 

mesta Zlaté Moravce Peter Lednár srdečne 
pozýva všetkých seniorov nad 50 rokov 
do Divadelnej sály MSKŠ na predstavenie 

projektu „Vzdelávanie seniorov“ spojenú 
s besedou – podmienkou je trvalé bydlisko 
v okrese ZM

 Sviatočný predvianočný večer – dňa 7. 
decembra v Kultúrnom dome Chyzerovce

 29. zasadnutie Mestského zastupiteľ-
stva – 12. decembra, MSKŠ
 Vianočný kamión Coc-Cola v Zlatých 

Moravciach 
16. decembra o 16.00 h Námestie A. Hlinku

 Vianočný koncert La Goia s hudobný-
mi hosťami dňa 18. decembra o 19.00 h v 
Divadelnej sále MSKŠ, vstupné: 15 €

 Maškarný ples v Kultúrnom 
dome v Chyzerovciach, v sobotu 
22. februára 2014 o 18.00 h, do tanca hrá Dj 
Robi, cena vstupenky: 15 € (večera, víno, nealko, 
slané, káva), hodnotná tombola + cena najlep-
šej masky
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Stretli sa a pospomínali
30 rokov uplynulo od ukončenia povinnej školskej dochádzky na Základnej 

škole v Tesárskych Mlyňanoch. Iniciatívni jednotlivci sa rozhodli zorganizovať 
stretnutie spolužiakov triedneho kolektívu ôsmeho ročníka ZŠ. Tento 
šľachetný zámer sa uskutočnil 25. októbra 2013 v jedálni spoločenského 
stravovania. Zišlo sa celkom 31 účastníkov z 35 členného kolektívu.

Všetci prítomní bohatým potleskom vyjadrili radosť a poďakovanie 
za citovo bohatý zámer a vynaloženú námahu predsedníčke triedneho 
kolektívu Márii Mečkovej (Nagyovej), ktorá sa ani doteraz nezriekla, či 
nevzdala funkcie predsedníčky triednej samosprávy čo jej celý kolektív aj 
naďalej odobruje a súhlasí. Poďakovanie za iniciatívu nechýbalo ani Paľovi 
Solčianskemu, reprezentantovi chlapcov.

Veľkým prekvapením sprevádzaným potleskom, pokrikmi radosti, 
objímaním, aj bozkávaním bol moment, keď vstúpil do sály bývalý triedny 
učiteľ Mgr. Ľudovít Andor, ktorý viedol kolektív z triedy do triedy päť rokov 
a bol spolužiakom rodičov týchto žiakov, tiež rodák z Tesárskych Mlynian, 
čo spôsobovalo upevňovanie autority týchto vzťahov. Rodičia žiakov 
– spolužiaci triedneho, triedny – rodák rodičov vtedajších ôsmakov – 
skutočne pekná súhra. Po vzájomnom uvítaní, vybozkávaní a vyobjímaní 
bolo chutné počastovanie a nechýbalo ani tradičné „na zdravie“. Po krátkej 
rozprave každý z účastníkov porozprával svoju životnú peripetiu, rodinný 

stav, počet detí v rodine, pracovné zaradenie a iné zaujímavosti zo života. Aj 
pán triedny porozprával zo svojho života, keď už ako dôchodca ale aktívny 
v organizácii mesta združenia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
či ako externý dopisovateľ do regionálnej tlače Tekovské noviny a Slovenská 
brána. Po tomto spoločenskom vyznaní zhodnotil triedny učiteľ proces 
vývoja bývalých žiakov zásadou starých Rimanov „Časy sa menia a my sa 
meníme s nimi.“ Až som zbadal, že sa bavím s váženými pánmi, otcami rodín 
a šľachetnými pracovníkmi na pracoviskách. Dievčatá zo školských lavíc sú 
dospelé, šľachetné dámy, zodpovedné mamičky, spoľahlivé varovkyne 
domácností, verné opatrovateľky rodinných krbov a ďalších prekrásnych 
všeužitočných vlastností.

Všetci si na časy v školských laviciach vďačne spomínajú a pamätajú si veľa 
pestrých príhod zo školských lavíc, o ktorých najčastejšie ich pedagógovia 
nemali ani potuchy, ale až teraz sa s príhodami určite len úsmevnými 
prezentujú. Nič sa nedá robiť doba 30 rokov je už premlčaná a nepodlieha 
nápravným opatreniam. Prekrásny večer strávený s mojimi končiacimi 
školákmi. Spomenuli sme už aj nebohých pánov a dámy, ktorí už žiaľ nie sú 
medzi nami.

Na záver mi dovoľte, aby som sa Vám milí bývalí žiaci prihovoril. Veľmi 
dobre som sa medzi Vami cítil, bol som šťastný, že som Vás videl po 30 
rokoch. Čo Vám popriať, snáď len aby ste boli zdraví, šťastní vo Vašom 
ďalšom živote. To Vám zo srdca praje Váš bývalý triedny učiteľ

Mgr. Ľudovít Andor.

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých v Zlatých Moravciach

V Dennom centre nás privítal spev detí zo základnej školy na Mojmírovej 
ulici, ten smeroval k usmievavým tváram seniorov, ktorí sa k Mesiacu 
úcty k starším družne stretli 15. októbra. Za organizáciu všetkých privítal 
predseda Mgr. Ľudovít Andor, podpredseda Karol Martinec a tajomníčka 
Anna Šoóšová. K prítomným sa úvodom prihovoril pán Andor slovami: 
„ Keď v srdci ponesieš lásku, s radosťou vykonáš hocijakú prácu, budeš 
si uctievať otca i matku, tvoj život mal by sa podobať sviatku. Veríme, 
že život seniorov sa bude uberať v dobrom zdraví správnym a lepším 
smerom. Urob si čas na svoj lepší život, pretože čas letí a nikdy sa nedá 
vrátiť, to je heslo seniorov do ďalšieho obdobia.“

Organizácia s 15 – členným výborom sa sústreďuje na spestrenie 

a obohatenie jesene života dôchodcov a zdravotne postihnutých. 
Okrem pekných prianí a želania, aby seniori nezabúdali na úsmev, 
spolu s funkcionármi za organizáciu odovzdal primátor Peter Lednár 
prítomným jubilantom: Štefanovi Hejtmánekovi, Márii Homolovej, 
Štefanovi Káčerovi, Márii Murgašovej – k 75 r., Jánovi Murgašovi, Márii 
Vaňovej – k 80 r. a Helene Godorovej – k 85 r. kvet, Slávnostný certifi kát 
a vecný darček. Pán Andor im za všetkých poďakoval a poprial do 
ďalších rokov veľa pevného zdravia, radosti a spokojnosti. Ešte predtým, 
ako sa pohrúžili do spoločných rozhovorov a ponúkli sa pripraveným 
občerstvením, sa na pamiatku spoločne odfotili.

Za našu redakciu všetkým aj my želáme veľa zdravia, lásky a hrejivých 
slov.

M. Petrovičová

Úcta k šedinám, vráskam a samotnému životu seniorov
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„Kto ľahko stráca úctu k druhým, 
ten si neváži sám seba.“

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

V tretí októbrový týždeň sa na 
počesť seniorov z príležitosti 
Mesiaca úcty k starším 
uskutočnila v priestoroch MSKŠ 
oslava, ktorej predchádzalo 
slávnostné prijatie jubilantov 
a zápis do Pamätnej knihy. 
Medzi pozvanými jubilantmi 
figurovali nasledovné mená: 
Gabriela Andelová, Rozália 
Balážová, Vincenta Biela, Anna 
Bratová, Barbora Frajková, Mária 
Hasprová, Irena Kňazeová, Anna 
Ostrihoňová, Marta Sekanová, 
Justína Valachová, Mária 
Valkovičová, všetkých spája 
spoločný a úctyhodný vek – 90 
rokov. Pozvaní boli aj najstarší 
obyvatelia Štefan Kabát (toho 
roku oslávi 99 r.) a Katarína 
Bónová (98 r.). Počas ceremoniálu 
sa jubilantom prihovoril Peter 
Lednár slovami: „Starší človek je 
predovšetkým skúsený človek. 
Svojimi životnými skúsenosťami 
a cennými radami môže 
obohatiť život rodiny a byť jej 
oporou a príkladom. Želám vám 

veľa zdravia, radosti a životného 
optimizmu. Buďte ešte dlhé 
roky medzi nami šťastní 
a v pokoji užívajte život v kruhu 
najbližších.“

Program pripravený 
v divadelnej sále otvoril 
ľudový tanček v prevedení detí 
a učiteliek z materskej školy na 
Štúrovej ulici. Svojím talentom 
a rezkosťou zaujal folklórny 
súbor Lupienok z Chyzeroviec. 
Tri vstupy v defilé pripraveného 
programu patrili Adriane 
Mrázovej, ktorá zaspievala a tým 
nám odprezentovala, že v hrdle 
má, ako sa hovorí, povestné 
zlato. Na ľudovú nôtu zanôtilo 
trio Trnky, ktoré vystriedala 
tanečná skupina Streetlup 
z Chyzeroviec.

Aj pri tejto príležitosti sa ešte 
úvodom všetkým prihovoril 
primátor Peter Lednár, ktorý 
vo svojom príhovore vyzdvihol 
slovo úcta, ktorá je na mieste 
vždy, nielen počas tohto 
mesiaca, čo by malo byť 
samozrejmé pre každého, ako 
sám povedal: „Nech sú dni 
Vášho zrelého veku prepletené 
vďačnosťou nás všetkých!“

Pondelok  v poslednom októbrovom týždni Denné centrum usporiadalo 
z príležitosti Mesiaca úcty k starším stretnutie, ktorého sa zúčastnili aj 
predsedovia jednotlivých organizácií.

„Som rada, že sme sa stretli pri ďalšom posedení a zároveň vám želám veľa 
zdravia, šťastia, rodinnej pohody a hlavne dobrých medziľudských vzťahov,“ 
týmito slovami otvorila stretnutie Iveta Hritzová. Slova sa po jej vyzvaní 
chopili aj samotní predsedovia organizácií, menovite:

Mgr. Ľudovít Andor (SZ zdravotne postihnutých ZO Zlaté Moravce):
Pán Andor prezentoval slová, podľa ktorých by sa mala úcta vzdávať nielen 

v jeden deň, ale po celý mesiac, celý rok a celý život. Z postu predsedu 
Základnej organizácie zdravotne postihnutých vyjadril v mene organizácie 
všetkým čo najúprimnejšiu úctu a vďaku za všetko, čo robia pre spoločnosť, 
rodinu. Poprial všetkým hlavne pevné zdravie, radosť, spokojnosť, veľa 
šťastia a úcty v rodinnom kruhu.

Emília Páleníková (Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
Zlaté Moravce):

Zaželala všetkým k významnému sviatku úcty k starším všetko dobré 

a veľa pevného zdravia, lebo život je krásny, ale krátky, len ho treba vedieť 
žiť a život nie je prechádzka ružovou záhradou, prídu pekné i menej pekné 
chvíle, ale v láske a porozumení treba prežívať jeseň života.

Anna Gubová (ZO Zväzu diabetikov Slovenska Zlaté Moravce):
Ako sama povedala, všetky priania na stretnutí už boli vypovedané a tak 

ich doplnila o tie najdôležitejšie a to o prianie pevného zdravia a všetkého 
dobrého do ďalšieho života.

Matilda Zemanová (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Zlaté 
Moravce): 

Prítomným za úniu nevidiacich a slabozrakých popriala veľa zdravia, 
šťastia, Božieho požehnania a prianie, aby sa mohli stretávať aspoň do 
stovky v plnom zdraví usmiati, šťastní a veselí.

Všetci vo svojich prianiach zároveň poďakovali za pozvanie Ivete Hritzovej, 
ktorá po ukončení slovných prejavov uviedla pripravený kultúrny program 
- deti z „Mojmírky“ pod vedením Mgr. Aleny Farkašovej a pásmo ľudových 
piesní speváckeho súboru Kolovrátok z Prílep.

-mp-

Slávnostné prijatie jubilantov a oslava Mesiaca úcty k starším
N a j s y m b o l i c k e j š í m 

a univerzálnym darčekom je 
od nepamäti kvet, ktorým aj 
v tomto prípade boli všetci pri 

odchode zo sály z vďačnosti 
a z úcty srdečne obdarovaní.

-mp- 

Októbrové stretnutie v Dennom centre



TEKOVSKÉ NOVINYStrana 11

Svetový deň palice
15. október je Svetovým dňom bielej palice, symbolu 

nevidiacich a slabozrakých, ako aj pomôcky pre samostatný 
a bezpečný pohyb nevidiaceho človeka.

V tento deň sa po celom území Slovenskej republiky 
v mestách na priechodoch pre chodcov, aj u nás v Zlatých 
Moravciach na Továrenskej ulici, uskutočnila v spolupráci Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Prezídiom Policajného 
zboru SR dopravno – výchovná akcia. Hlavným cieľom akcie 
bolo zvyšovanie povedomia vodičov o význame a funkcii 
predmetnej slepeckej bielej palice a tým priamo prispievať 
k bezpečnosti na cestách.

Za to, že sa táto akcia v Zlatých Moravciach uskutočnila, patrí 
veľká vďaka nevidiacej Denise Buzmovej, ktorá sa zhostila 
úlohy fi gurantky v doprovode Heleny Sakmanovej. To, ako 
vodiči reagujú na bielu palicu, si pri prechádzaní cez priechod 
pre chodcov z jednej strany na druhú priamo v teréne odskúšala 
ďalšia fi gurantka slabozraká Marta Končálová. Koordinátorkou 
a zároveň zapisovateľkou štatistiky áut, ktoré rešpektovali 
a naopak ignorovali biele palice na priechodoch, bola za Úniu 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, za Základnú organizáciu 
č. 7 – Zlaté Moravce, predsedníčka Matilda Zemanová. 
Približne 100 metrov za priechodom stála policajná hliadka 
(Nitra) a zastavovala v prvom rade autá, ktoré fi gurantky na 
priechode ignorovali, nasledovalo upozornenie vodiča na 
dopravný priestupok a jeho informovanie o funkcii bielej palice. 
K slovu následne pristúpila zástupkyňa ÚNSS Irena Rebeková, 
ktorá vodičovi odovzdala informačný leták a upozornila na 
cieľ akcie. Naopak, vodičom áut, ktorí zastavili, zástupkyňa 
odovzdala leták a poďakovala za zvyšovanie bezpečnosti na 
ceste. Pani Matilda Zemanová nás informovala, že počas celého 

priebehu akcie u nás v Zlatých Moravciach zastavilo a tým dalo 
fi gurantom prednosť 230 a nezastavilo 26 áut.

Ako bolo prezentované aj v samotnom informačnom letáku, 
naozaj všetci sa chcú dostať do cieľa čo najbezpečnejšie 
a najrýchlejšiea rovnakú potrebu majú aj nevidiaci a slabozrakí 
ľudia. Ďalej sa v ňom pre informáciu uvádzalo, že biela palica – 
je uznávaným symbolom bezpečnosti aj podľa zákona o cestnej 
premávke: Zákon č. 8/2009 Z.z., § 4, odsek 1e, podľa ktorého 
je vodič povinný „dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom 
a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, 
osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu a starým 
osobám.“

Akcia sa konala pod záštitou ministra vnútra Slovenskej 
republiky.

Informácie poskytla Matilda Zemanová

Spracovala Mária Petrovičová
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Popoludní 23. októbra sa 
slávnostne vyzdobená sála 
reštaurácie Rio zaplnila členmi 
ZO Jednoty dôchodcov, ktorí sa 
v tento deň stretli z príležitosti 
Mesiaca úcty k starším a oslavy 
životných jubileí.

Pred tým, ako si oslávenci 
„štrngli“ na zdravie a iné priania 
pohármi s prípitkom, prihovorila 
sa im priehrštím milých 
slov predsedníčka Jednoty 
dôchodcov Emília Páleníková, 
ktorú nasledoval v príhovore 

primátor Peter Lednár.
„Rád by som tu spomenul 

takú krátku báseň, ktorá, myslím, 
vystihuje tento krásny vek:
Človek je krásny nielen vtedy, keď 
má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti,
čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa 
v rozhovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho 
ľudia majú radi.“

Primátor obdaroval oslávencov, 
okrem slovných prianí, kvetom 
a sladkým darčekom. Za 
organizáciu boli obdarovaní 
spomienkovými darčekmi 
a taktiež kvietkom.

Po výdatnom a chutnom obede 
sa miestnosťou šírila dobrá 
nálada, vrava a nechýbal ani 
spev, ktorý k takejto významnej 
udalosti patrí.

Jubilantom po celý čas nemizol 
na tvári úsmev, v očiach sa im 
zrkadlila radosť a spokojnosť.

Všetkým jubilujúcim: 75 
r. – Jolana Bančáková, Helena 
Čulíková, Anna Hasprová, Viera 

Jóbiková, Štefan Káčer, Václav Kéry, 
Anna Marková, Helena Šabíková 
a Michal Zajac, 80 r. – Terézia 
Deáková, Ernest Bednárik, Mária 
Chrenová, Helena Kordošová, 
Lenka Rakovská, Berta Páleníková, 
Ján Sládeček, Vladimír Herda, 
85 r. – Anton Orolín, Ing. Marián 
Považan, 100 r. – Štefan Orolín, 
želáme pevné zdravie, isté šťastie 
a pretrvávajúcu spokojnosť 
jesene ich života.

Primátor Peter Lednár a redakcia 
Tekovských novín ďakuje za 
pozvanie na túto výnimočnú 
udalosť.

M. Petrovičová 

Vek je číslo, ktorému patrí úcta

Október – mesiac 
úcty k starším

Toto je téma, ktorá by mala 
osloviť každého z nás! Počas 
niekoľkých desiatok rokov, rodinu 
a vzťahy v nej nápadne ovplyvnili 
spoločenské zmeny. Rodičia, 
deti a vnúčatá nevychádzajú 
v týchto dňoch vždy dobre. 
Tieto tri generácie na seba skôr 
narážajú, než by spolupracovali. 
Čo to prináša? Viac osamelosti 
a pocitu nešťastia u ľudí 
v pokročilom veku, u starých 
rodičov – u tých členov rodiny, 

ktorí sú často najzraniteľnejší. 
U tých, na ktorých sa rodinní 
príslušníci môžu obracať v čase 
ekonomických ťažkostí. Aká je 
situácia vo vašej rodine? Skutočne 
si starých rodičov ceníte? Stále 
viac sa rozširuje zvyk, nechať 
starých rodičov v nemocniciach, 
v domovoch dôchodcov, aj 
keď v skutočnosti majú dosť 
priestorov žiť u nich doma. Rodiny 
chcú „zo života vyťažiť čo najviac“ 
a nahovárajú si, že babičku alebo 
dedka bezpečne umiestnili 
v domove dôchodcov a urobili 
všetko, čo sa od nich očakávalo.

Kde vymizli ľudské vlastnosti, 
ktoré podporujú šťastný život 

v spoločnosti a rodine – vlastnosti 
ako je dobrota, úcta k blížnemu, 
vzájomná náklonnosť? Namiesto 
toho, aby starí rodičia boli 
v úcte ako zdroj obohatenia 
a stability, deti a vnúčatá ich 
často považujú za nešikovnú 
prekážku, ktorá nezapadá do 
rýchlych spoločenských zmien. 
Generačná priepasť sa stále 
zväčšuje a to vyvoláva značné 
napätie. Zabúdajú však, že starí 
rodičia môžu byť veľmi užitoční! 
Malé darčeky a veľkorysé gestá 
z ich strany vyvolávajú pozitívnu 
reakciu. Rodinný život spríjemňujú 
skôr láskavé slová ako neustále 
sťažnosti! Keď starí rodičia venujú 

vnúčatám čas, učia ich zábavné 
hry a drobné užitočné práce, 
rozprávajú im životné príbehy 
alebo rodinné anekdoty – 
vytvárajú si tak podklad pre trvalé 
spomienky na seba, keď už tu 
nebudú.

Je dobré, keď láska a úcta 
k starším je prejavovaná 
neustále, nielen pri zvláštnych 
príležitostiach ako je „mesiac 
október.“ Nezabúdajme na 
jedno príslovie múdreho kráľa 
Šalamúna: „Korunou starcov sú 
ich vnukovia a krásou ich synov 
sú ich otcovia!“

Mária Homolová 
obyvateľka Zlatých Moraviec
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Archeologické poklady 
Zlatých Moraviec

ČO? – Výstava pod názvom Najnovšie archeologické výskumy v Zlatých 
Moravciach a okolí.

KDE? – Múzeum Zlaté Moravce (Migazziovský kaštieľ – Námestie 
Andreja Hlinku).

KEDY? – Výstava je otvorená na dobu neurčitú každý pracovný deň 
v čase od 8.00 do 16.00 h (obedná prestávka 11.30 – 12.00 h).

KTO? – Autor: PhDr. Jaroslava Ruttkayová, Technická spolupráca: Eva 
Čaprdová - Ponitrianske múzeum v Nitre, Archeologický ústav Slovenskej 
akadémie vied.

PREČO? – Rozšírite svoje vedomostné obzory ohľadne mesta Zlaté 
Moravce a jeho okolia a zároveň budete pohladení „duchom“ dávnej 
minulosti.

A ČO SPRIEVODNÉ SLOVO A PODROBNOSTI? – Tie vám s radosťou 
poskytnú a na všetky otázky odpovedia šikovné a usmievavé pracovníčky 
múzea Viera Tomová a Kornélia Nemešová.

Zlaté Moravce – Námestie Andreja Hlinku
V mesiacoch máj – jún 2003 uskutočnili pracovníci archeologického 

ústavu SAV v Nitre pod vedením M. Bielicha záchranný archeologický 
výskum pri rekonštrukcii námestia a ulice J. Kráľa. Počas výskumných 
prác objavili jeden praveký a dva novoveké sídliskové objekty, aj zvyšky 
cintorína z konca 17. storočia.

Stredoveká osada v Zlatých Moravciach
Na mieste dnešného OD Jednota v centre Zlatých Moraviec fungovala 

v stredoveku od 12. /13. storočia osada, ktorá v priebehu 16. storočia 
nadobudla mestský charakter. Lokalita sa rozprestiera na ľavobrežnej 
terase Žitavy. V roku 2001 tu pracovníci Archeologického ústavu SAV 
a Ponitrianskeho múzea v Nitre (M. Ruttkay, J. Ruttkayová) zrealizovali 
záchranný archeologický výskum na ploche 700 m². Preskúmalo sa 
bezmála 140 sídliskových objektov z vrcholného stredoveku a novoveku 
(12./13. stor. – 18. stor.).

Zlaté Moravce, nákupné centrum TESCO
Na pravej terase rieky Žitava v intraviláne mesta sa v máji 2008 

uskutočnil záchranný archeologický výskum, ktorý bol podmienený 
výstavbou nákupného centra Tesco. Plocha sa v minulosti využívala ako 
stavebný pozemok, stáli tu a chátrali budovy z konca 18. – 19. storočia. 
Počas výskumu Archeologického ústavu SAV (M. Ruttkay, M. Bielich) sa 
postupne identifi kovalo 19 sídliskových objektov z mladšej doby železnej 
(3. – 2. stor. pred Kristom, vrcholného stredoveku a novoveku.

Zlaté Moravce, Priemyselný park
V roku 2006 uskutočnil Archeologický ústav SAV spolu s Ponitrianskym 

múzeom v Nitre záchranný archeologický výskum v severnej časti 

Prerušenie distribúcie elektriny
Západoslovenská energetika, a. s., správa energetických zariadení Stred, ozna-
muje verejnosti prerušenie dodávky elektrickej energie z dôvodu vykonávania 
plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy

dňa 26. 11. a 27. 11. v čase od 7.30 do 15.30 h oba dni na ulici:

Chyzerovecká č. 44, 46

Hurbanova č. 1, 1/VE, 10, 11, 14, 17, 21, 5, 7, 8, 9

Kraskova č. 1, 1/VE, 10, 14, 16, 2/A, 3, 351, 6

dňa 28. 11. v čase od 7.00 do 15.30 h na ulici:

Bottova č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Chyzerovecká č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 25/

BL, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 9

Pribinova č. 60, 62, 64, 66

Slavianska č. 1, 1/VE, 10, 11, 11/B, 12, 13, 13/B, 14, 15, 15/B, 17/BL, 17/ZA, 2, 3, 

3/B, 4, 4/OP, 5, 5/A, 6, 7, 8, 9, 9/B

T. Vansovej č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 8, 9

dňa 28. 11. v čase od 7.15 do 15.30 h na ulici:

Sládkovičova č. 111, 111/A, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 

139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 

90, 92

dňa 9. 12. v čase od 11.00 do 15.00 h na ulici:

Hoňovecká č. 7

Továrenská č. 10/PR, 51, 51/BL, 51/PR, 7/A, 7/BL, 7/VE, 8/A, 9/A

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie

nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV 

č. 3453) stavby a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce na 

Duklianskej ulici 1/A v Zlatých Moravciach:

stavby súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavenej na pozemku 

parcele KN registra „C“ číslo 1364/6 – nefunkčná „Výmenníková stanica VS3“ 

a pozemkov parcely KN registra „C“ číslo 1364/1 o výmere 1143 m² (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria), parcely KN registra „C“ číslo 1364/2 

o výmere 189 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) a parcely KN 

registra „C“ číslo 1364/6 o výmere 208 m² (druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria) pozemok pod „Výmenníkovou stanicou VS3“, nehnuteľnosti 

v súčasnosti nevyužívané.

Znenie súťažných podmienok je možné získať na Mestskom úrade v Zlatých 

Moravciach, oddelenie Výstavby a správy majetku mesta, kontaktná osoba 

Ing. Kmeť, 2. poschodie, č. dverí 55; na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce 

(pred vchodom do budovy MsÚ) alebo na internetovej stránke www.

zlatemoravce.eu (Mesto, Úradná tabuľa mesta, 2013, Iné informácie).

Ďalšie informácie môžete získať na tel. č. 037/6923928 alebo osobne na 

Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, oddelení Výstavby a správy majetku 

mesta, 2. poschodie, č. dverí 55, kde si môžete dohodnúť aj obhliadku 

predmetných nehnuteľností.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov – zmlúv končí dňa 13. 12. 2013 

o 13:00 h.

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta

katastra Zlatých Moraviec 
v mieste pripravovaného 
priemyselného parku. Dávnejšie 
známa archeologická lokalita 
sa rozkladá na pravobrežnej 
terasovitej vyvýšenine rieky Žitavy 
v polohe pri štadióne. Výskumy 
sa koncentrovali na priestor 
priemyselnej haly a príjazdovej 
cesty s rozlohou približne 1000 m². 
Dovedna sa preskúmalo 42 objektov z mladšej a neskorej doby kamennej, 
praveku a vrcholného stredoveku (11. – 12. stor.).

Tesárske Mlyňany, časť Tesáre
V roku 2005 sa severne od obce Tesáre v polohe Kopanice nad Šarinami 

v okrese Zlaté Moravce počas záchranného výskumu preskúmal 
sídliskový objekt z prelomu doby rímskej a sťahovania národov.

O tom, kde sa výskum vykonával, už prehľad máte, pokiaľ chcete vedieť, 
čo sa našlo na konkrétnych miestach, tak neváhajte, urobte si chvíľku čas 
a navštívte zlatomoravecké múzeum, kde sa určite dozviete viac.

Spracovala M. Petrovičová
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INFORMÁCIA 
o prenájme 

voľných nebytových priestorov

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 predpisov poskytne 
do priameho prenájmu

 nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti – budova 
na Ul. Viničná č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom 3283,
o celkovej výmere 366 m², účel využitia prenájmu priestorov: obchod, 
sklad, výrobné priestory

 nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti – budova 
na Ul. Hviezdoslavova 6, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1552, 
o celkovej výmere 58 m², účel využitia prenájmu priestorov: obchod, 
sklad

 nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti – budova 
na Ul. Viničná č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom 3283,
o celkovej výmere 572 m², účel využitia prenájmu priestorov: obchod, 
sklad, výrobné priestory

 nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti – budova 
na Ul. Viničná č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom 3283,
o celkovej výmere 310,60 m², účel využitia prenájmu priestorov: obchod, 
sklad, výrobné priestory

 nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí 
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce 
so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/, kancelária 
č. 303, č. 304, č. 305, č. 306, č. 307, č. 308, o celkovej výmere 22,34 m², 
účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,

 nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí 
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce 
so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/, kancelária 
č. 309a, č. 309 b, o celkovej výmere 22,81 m², účel využitia prenájmu 
priestorov: kancelária, sklad,

 nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí 
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce 
so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/, kancelária 
č. 310, o celkovej výmere 22,98 m², účel využitia prenájmu priestorov: 
kancelária, sklad,

 nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí 
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce 
so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/, kancelária 
č. 311, o celkovej výmere 22,66 m², účel využitia prenájmu priestorov: 
kancelária, sklad,

 nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí 
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce 
so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/, kancelária 
č. 312, č. 313, č. 314, č. 315, o celkovej výmere 22,34 m², účel využitia 
prenájmu priestorov: kancelária, sklad,

 nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí nehnuteľnosti
– budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so súpisným 
číslom 1330 /Administratívna budova/, kancelária č. 110, o celkovej 
výmere 44,13 m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,

 nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti
– budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so súpisným 
číslom 1330 /Administratívna budova/, kancelária č. 010, o celkovej 
výmere 118,80 m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, 

obchodné priestory,
 nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí nehnuteľnosti 

– budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so súpisným 
číslom 1330 /Administratívna budova/, kancelária č. 110, o celkovej 
výmere 44,13 m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,

 nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí 
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 64, Zlaté Moravce 
so súpisným číslom 2087 /„BUDOVA CENTRUM ŽITAVA“/, o celkovej 
výmere 73,90 m², účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, 
sklad, ostatné účely

 nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí 
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 64, Zlaté Moravce 
so súpisným číslom 2087 /„BUDOVA CENTRUM ŽITAVA“/, o celkovej 
výmere 75 m², účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, sklad, 
ostatné účely

 nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí 
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 64, Zlaté Moravce 
so súpisným číslom 2087 /„BUDOVA CENTRUM ŽITAVA“/, o celkovej 
výmere 13,14 m², účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, 
sklad, ostatné účely

 nebytové priestory nachádzajúce sa na poschodí nehnuteľnosti
– budova na Ul. Duklianska č. 2 A, Zlaté Moravce so súpisným číslom 
1572 /„Stredisko občianskej vybavenosti“/, o celkovej výmere 
84,84 m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, obchodné 
priestory,

 nebytové priestory nachádzajúce sa na poschodí nehnuteľnosti
– budova na Ul. Duklianska č. 2 B, Zlaté Moravce so súpisným číslom 
1572 /„Stredisko občianskej vybavenosti“/, o celkovej výmere 
35 m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, obchodné 
priestory,

 nebytové priestory nachádzajúce sa na poschodí nehnuteľnosti
– budova na Ul. Duklianska č. 2 B, Zlaté Moravce so súpisným číslom 
1572 /„Stredisko občianskej vybavenosti“/, o celkovej výmere 
35 m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, obchodné 
priestory,

 nebytové priestory nachádzajúce sa na poschodí nehnuteľnosti
– budova na Ul. Duklianska č. 2 B, Zlaté Moravce so súpisným číslom 
1572 /„Stredisko občianskej vybavenosti“/, o celkovej výmere 
18 m², účel využitia prenájmu priestorov: sklad,

 nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti – 
budova na Ul. Duklianska č. 2 B, Zlaté Moravce so súpisným číslom 
1572 /„Stredisko občianskej vybavenosti“/, o celkovej výmere 
44 m², účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, sklad

 nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti – 
budova na Ul. Rovňanova, Zlaté Moravce so súpisným číslom 2062 
/CVČ/, o celkovej výmere 73,36 m², účel využitia prenájmu priestorov: 
obchod, kancelária, sklad, výrobné priestory

 nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí nehnuteľnosti
– budova na Ul. Rovňanova, Zlaté Moravce so súpisným číslom 2062 
/CVČ/, o celkovej výmere 70,60 m², účel využitia prenájmu priestorov: 
obchod, kancelária, sklad

Lehota na predkladanie návrhov nájomných zmlúv končí dňa 30. 11. 2013 
o 13.00 h. Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nehnuteľností 
získate na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce www.
zlatemoravce.eu, /Mesto, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2013, INÉ INFORMÁCIE/, 
prípadne na č. telef. 037/6923922 (Oddelenie Výstavby a správy majetku 
mesta MsÚ Zlaté Moravce).

primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc.
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Pohotovosť lekární
18. – 24. 11. Lekáreň Dr. MAX, Hviezdoslavova 3, 

OC Tesco, počas pracovných dní v čase od 8.00 do 
21.00 h, víkend od 8.00 do 20.00 h.

25. 11. – 8. 12. Lekáreň U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 
24, počas pracovných dní v čase od 7.00 do 21.00 h, 
víkendy od 8.00 do 20.00 h.

9. – 15. 12. Lekáreň OLIVA, Bernolákova 5, počas 
pracovných dní v čase od 18.00 do 21.00 h, sobota 
14. 12. od 12.00 do 20.00 h, nedeľa 15. 12. od 8.00 do 
20.00 h.

Program Kina 
Tekov

19. – 20. 11. Ako za starých 
čias, USA

Partia starých kriminálnikov 
sa dáva znovu dokopy a chce si 
poriadne užiť. Val, Doc a Hirsch 
opäť vymetajú bary, kradnú 
autá a nesmú chýbať ani drogy, 
zbrane a krásne ženy. Doc má 
však tajomstvo, ktorému musia 
čeliť. Má zabiť svojho najlepšieho 
kamaráta a to nebude vôbec 
jednoduché.

Ut.: 17.00, st.: 18.00, vstupné 
2,20 €, MN do 12 r.

22. – 23. – 24. 11. Kliatba 
z temnôt, USA

V tomto napínavom horore si 
malé dievčatko Em kúpi na trhu 
tajomnú skrinku. Od tej chvíle sa 
s ňou začínajú diať zvláštne veci. 
Jej rodina odhalí, že skrinka bola 
vyrobená pre zlého démona, 
ktorý sa usadil v tele Emy, pretože 
ona tú skrinku otvorila.

Pi., so., ne.: 17.00, vstupné 2,20 €, 
MN do 15 r.

26. – 27. 11. Dozvuky, PL
Veľmi silný a emotívny príbeh 

obyčajných ľudí sa odohráva 
v jednej malej poľskej dedinke. 
Bol inšpirovaný skutočnými 
udalosťami a zahrala si v ňom aj 
naša herečka Z. Fialová.

Ut.: 17.00, st.: 18.00, vstupné 
2,20 €, MN do 12 r.

29. – 30. 11. – 1. 12. Cesta za 
Vianočnou hviezdou, USA

Mimoriadne pútavý príbeh 
s ohromujúcou fi lmovou 
výpravou sa odohráva 
v prekrásnej zasneženej nórskej 
prírode. Nepremeškajte s vašimi 
deťmi túto úžasnú rozprávku, 
v ktorej sa odvážna dievčina 
Sonja rozhodla nájsť Vianočnú 
hviezdu a aj kráľovský palác.

Pi.: 17.00, so., ne.: 16.00, vstupné 
2,20 €, MP.

http://kinotekov.webs.com/

Program Kina

Spoločenská
 kronika
Narodili sa

13. 09. Teresa Mattová, (N) Nitra
17. 09. Jenifer Vargová, (N) Nitra
17. 09. Sebastian Varga, (N) Nitra
20. 09. Olívia Rosinová, (N) Topoľčany
25. 09. Laura Jankulárová, (N) Nitra
25. 09. Ricardo Kotlár, (N) Nitra
26. 09. Viktória Peceková, (N) Nitra
27. 09. Ema Dobiašová, (N) Nitra
04. 10. Frederik Bihari, (N) Nitra
06. 10. Marco Gduľa, (N) Bratislava
08. 10. Adrián Lakatoš, (N) Levice
09. 10. Ronaldo Stojka, (N) Nitra
17. 10. Ricardo Rafael, (N) Nitra
17. 10. Michal Žúbor, (N) Banská Bystrica
19. 10. Tadeáš Černý, (N) Banská Štiavnica
22. 10. Kristína Lipnická, (N) Levice
23. 10. Adam Ján Rakovský, (N) Levice

Povedali si áno

28. 09. Martin Ondrejka, Zlaté Moravce a Eva 
Kaplánová, Zlaté Moravce

05. 10. Michal Hosťovecký, Machulince a Veronika 
Krogmanová, Machulince

05. 10. Vladimír Ráno, Zlaté Moravce a Ivona 
Valkovičová, Zlaté Moravce

12. 10. Samuel Gašpar, Bratislava a Lucia Chrenová, 
Zlaté Moravce

19. 10. Peter Mihálov, Hronský Beňadik a Martina 
Švecová, Zlaté Moravce

26. 10. Ľuboš Furda, Žitavany a Katarína Chrenová, 
Žitavany

09. 11. Matej Holečka, Zlaté Moravce a Mária 
Havranová, Zlaté Moravce

Jubilanti

10. 11. Demeter Korista, Zlaté Moravce, 85 r.
11. 11. Helena Podhányiová, Zlaté Moravce, 85 r.
12. 11. Mária Kováčová, Zlaté Moravce, 80 r.
17. 11. Vladimír Herda, Zlaté Moravce, 80 r.
18. 11. Štefan Tonka, Zlaté Moravce, 80 r.
20. 11. Helena Godorová, Zlaté Moravce, 85 r.
20. 11. Ing. Karol Zemanovič, Zlaté Moravce, 80 r.
22. 11. Anna Herdová, Zlaté Moravce, 85 r.
22. 11. Pavlína Uhrinová, Zlaté Moravce, 80 r.
25. 11. Rozália Balážová, Zlaté Moravce, 90 r.
27. 11. Barbora Jenisová, Zlaté Moravce, 80 r.

Opustili nás

02. 10. Alžbeta Horňáková, 1946, Volkovce
02. 10. Mária Mihálová, 1928, Jedľové Kostoľany
03. 10. Apolónia Valachová, 1930, Zlatno
03. 10. Anna Kováčová, 1931, Žitavany
04. 10. Emilie Baleková, 1951, Zlaté Moravce
09. 10. Jozef Vaňo, 1947, Zlaté Moravce
10. 10. Mária Pernecká, 1922, Topoľčianky
11. 10. Jozef Fraňo, 1945, Volkovce
11. 10. Ján Marko, 1927, Nevidzany
12. 10. Mária Kováčová, 1923, Nitra – Chrenová
14. 10. Tibor Vaňo, 1953, Neverice
16. 10. Marta Blahová, 1933, Vráble
17. 10. Helena Pisárová, 1945, Zlaté Moravce
21. 10. Mária Pénerová, 1950, Zlaté Moravce
22. 10. Anna Koprdová, 1933, Slepčany
28. 10. Anna Kováčová, 1934, Skýcov
03. 11. Mária Čaládiková, 1926, Zlaté Moravce
03. 11. Alojzia Janesová, 1942, Čaradice
03. 11. Helena Očovská, 1938, Zlaté Moravce
03. 11. Marian Laktiš, 1947, Topoľčianky
07. 11. Helena Szegényová, 1926, Ladice
09. 11. Otília Kniebüglová, 1942, Topoľčianky
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Populárna ostravská speváčka 
Marie Rottrová v jednej zo 
svojich pesničiek spieva, že 
mráz spálil kvety, posekal ich 
mačetou. Nuž, mráz dokáže 
narobiť aj horšie veci. Poškodiť 
potrubia, radiátory, bloky 
motorov, vinič, ovocné stromy, 
poľnohospodárske, kultúry.

Ešte je teplá jeseň, skutočný 

mráz takmer nebol. Ten náš, 
Branislav Mráz, tréner FC ViOn -u, 
páli jedného súpera za druhým. 

U súperov vzbudil veľký 
rešpekt. Mužstvo ViOn -u sa stalo 
čiernym koňom v Corgoň lige. 
Natrvalo sa s 27-mimi bodmi 
usadilo v hornej polovici tabuľky. 
Futbal v Zlatých Moravciach 
začal poriadne chutiť.

Tomu nášmu pánovi Mrázovi 
s ViOn -om za doposiaľ 
dosiahnuté výsledky patrí 
úprimná vďaka.

Za fanúšikov FC VION 
Vilo Matejov

Ani nepriazeň počasia negatívne 
neovplyvnila význam udalosti, ktorá sa 
odohrala 5. novembra o 10. h na Námestí 
Hrdinov. Jednalo sa o otvorenie nových 
cykloturistických trás v Zlatomoraveckom 
okrese. Pozvanie na udalosť, okrem primátora 
Zlatých Moraviec Petra Lednára, prijal poslanec 
NR SR Marián Kéry, predseda NSK Milan 
Belica, riaditeľka úradu NSK Helena Psotová, 
poslanec VÚC Vladimír Kľučiar, ved. odd. pre 
Cestovný ruch a RIS NSK Karol Jurica, predseda 
Slovenského cykloklubu Juraj Hlatký, starosta 
obce Topoľčianky Juraj Mesko a poslanci 
Mestského zastupiteľstva.

Juraj Hlatký vo svojom príhovore prejavil 
radosť z toho, že kraj sa stal v krajoch na 
Slovensku skokanom z hľadiska obnovy 
a budovania nových cykloturistických trás. 
Ďalej spomenul, že trasy v Zlatých Moravciach, 
ktoré boli zanedbané a zdevastované, sa 
zásadne zmodernizovali a zrenovovali vďaka 
Milanovi Belicovi, Helene Psotovej a Karolovi 
Juricovi, ktorým zároveň aj poďakoval. Podľa 

Milana Belicu je naozaj čo v Zlatých Moravciach 
a okolí obdivovať a to nielen pamätihodnosti, 
ale aj lesnatý porast, ktorým vedie veľa ciest 
a o to by podľa neho malo aj ísť, lebo cyklotrasy 
sú o spojení užitočného s príjemným.

S prísľubom starostlivosti o cyklotrasy 
spôsobom akým sa v minulosti starali o pešie 
trasy, vystúpil Tibor Hučka.
Ľudovít Chládek (Klub slovenských 

turistov, poslanec Mestského zastupiteľstva) 
spomenul, že pred 8 rokmi sa podarilo vytvoriť 
a vyznačkovať vyše 250 kilometrov cyklotrás, 
ktoré rokmi schátrali a zároveň boli zničené 
vandalmi. Avšak vďaka cykloklubu, VÚC, 
pochopeniu vedenia mesta a vedenia obcí, sa 
budú trasy, ktoré boli v priebehu posledných 
týždňov a mesiacov znovu vyznačené 
a vytvorené pre turistov a cykloturistov, aj 
naďalej zveľaďovať, rozširovať a udržiavať tak, 
aby boli pýchou nášho regiónu a sprístupňovali 
všetko bohatstvo, ktoré tu pre turistov môžeme 
ponúkať. Spolu sa teda podarilo vyznačkovať, 
vďaka Slovenskému cykloklubu a Klubu 

slovenských turistov v Zlatých Moravciach, 120 
kilometrov cykloturistických trás, na ktorých 
sa nachádza vyše 400 cykloznačiek označenia 
C, vyše 20 úplne nových cyklosmerovníkov 
s vyše 120 – timi cyklosmerovkami. V rámci 
prvej etapy prebiehajúcej tento rok sa zatiaľ 
vyznačilo 5 trás, niektoré iba čiastočne.

Po vystúpeniach pozvaných hostí sa 
pristúpilo k slávnostnému prestrihnutiu pásky, 
čím sa ofi ciálne cykloturistické trasy slávnostne 
odovzdali do užívania verejnosti. Po tomto 
akte sa uskutočnila prvá jazda účastníkov 
po cyklotrase do Topoľčianok, kde sa tiež 
slávnostne odovzdali cykloturistické trasy do 
užívania verejnosti.

Snáď za všetkých sa rozlúčila Tatiana 
Kováčová, ktorá prítomných slávnostným 
otvorením sprevádzala, slovami: “Športu 
zdar a bicyklovaniu zvlásť.“ Záverom patrí 
poďakovanie všetkým, ktorí sa na realizácii 
akýmkoľvek spôsobom podieľali.

Mária Petrovičová

Slávnostné otvorenie cykloturistických trás 
v Zlatomoraveckom okrese

Pod tým naším okienečkom.
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Slovenský pohár detí a mládeže 
v športovom lezení úspešne za nami

V sobotu 19. 10. 2013 sa na lezeckej stene v Zlatých Moravciach konali 
preteky v športovom lezení. Išlo o 3. a 4. kolo slovenského pohára detí 
a mládeže. Celkovo sa pretekov zúčastnilo až 78 detí z celého Slovenska 
(z Bratislavy, Trenčína, Handlovej, Modry, Košíc, Žiliny, Banskej Bystrice, 
Žiaru nad Hronom, Považskej Bystrice), dokonca niekoľko pretekárov 
z Maďarska aj Česka.

Pod jednou strechou telocvične ste mali prvýkrát možnosť vidieť všetky 
tri lezecké disciplíny – lezenie na obtiažnosť, bouldering a lezenie na 
rýchlosť. Každý sa snažil podať čo najlepší výkon a prekonať v prvom rade 
sám seba. O piatej hodine už bolo dobojované, deti do sýtosti vylezené, 
tak sme tento náročný lezecký deň ukončili vyhlásením výsledkov. V silnej 
konkurencii predviedli svoje lezecké schopnosti aj deti trénujúce pod 
naším vedením - Adamko Jakabčák, Aďo Meňhert, súrodenci Adamko 
Stolár a Sofi a Stolárová, súrodenci Lucka, Timko a Samko Dekrétovi, Marcel 
Meliška a Izabela Novosadová. Pre mnohých z nich to boli prvé lezecké 
preteky. Pekné 1.miesto si odniesol najmladší, iba 4-ročný Timko Dekrét 
a v lezení na rýchlosť si 1.miesto zaslúžene odniesla Izabela Novosadová. 
Dokopy sme v jeden deň rozdali neuveriteľných 60 medailí a diplomov 
pre prvých troch najlepších mladých lezcov a lezkyne v každej kategórii.

Chceme poďakovať pánovi primátorovi Ing. Petrovi Lednárovi, CSc, 
ktorý túto akciu poctil svojou návštevou. Touto cestou by sme tiež 
chceli poďakovať sponzorom, ktorí toto podujatie podporili, či už 
fi nančne alebo vecnými cenami, bez ktorých by preteky nebolo možné 
zorganizovať a to menovite:

Edelweiss, Petrolservis SVYP, Autopolis s.r. o, Rechtys s.r. o (tlač 
diplomov), Zlatníctvo a Šport (Marián Košút), Firma M -EFEKT
(Holečková Mária)
Ďalej by sme chceli poďakovať všetkým ľudom, ktorý nám organizačne 

akokoľvek pomohli v deň pretekov. Zorganizovať preteky takéhoto 
formátu je vždy náročné, preto si to veľmi vážime a práve vďaka nim sa 
mohlo takého podujatie v Zlatých Moravciach zorganizovať.

Mgr. Simona Korcová, Mgr. Lucia Korcová

Úspešný rok atlétok 
z Topoľčianok

Obe sú z Topoľčianok, obe si zamilovali atletiku - behy, a preto si vybrali 
štúdium na športovej škole. Nina Nováková a Veronika Zrastáková sú 
členkami momentálne najlepšieho dorasteneckého atletického oddielu 
na Slovensku - ŠK ŠOG Nitra. 

Tento rok, okrem individuálnych úspechov na Slovensku i v zahraničí, 
zaznamenali najväčší úspech so svojím družstvom na Školských 
majstrovstvách sveta Jean Humbert Cup v Karlových Varoch, kde 
v konkurencii 19 štátov získali výborné 7.miesto. 

Po minuloročnom získaní Majstrovského titulu SR družstiev, mali 
nedávno možnosť reprezentovať Slovensko v Portugalskej Leirii na 
Európskom pohári družstiev, kde skončili na 4. mieste. Tento rok opäť titul 
obhájili, takže aj v budúcom roku ich čaká úspešná reprezentácia.
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Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce 
v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ
Dňa 6. 11. 2013 zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia OÚ v Nitre 

MO v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ. Počet účastníkov: 37
Kategória žiaci ZŠ:
Finále:
ZŠ Žitavany – ZŠ Tesárske Mlyňany 4:0, ZŠ Tesárske Mlyňany – ZŠ 

Robotnícka, Zlaté Moravce 1:3, ZŠ Žitavany – ZŠ Robotnícka, Zlaté 
Moravce 3:1

1. ZŠ Žitavany, 2. ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce, 3. ZŠ Tesárske Mlyňany
Kategória žiačky ZŠ:
Finále:
ZŠ Žitavany – ZŠ Tesárske Mlyňany 1:3, ZŠ Červený Hrádok – ZŠ Tesárske 

Mlyňany 2:2, ZŠ Žitavany – ZŠ Červený Hrádok 2:2
1. ZŠ Tesárske Mlyňany, 2. ZŠ Červený Hrádok, 3. ZŠ Žitavany
Celkové vyhodnotenie MO v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ
Kategória žiaci ZŠ:
1. ZŠ Žitavany, 2. ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce, 3. ZŠ Tesárske Mlyňany, 

4. – 6. ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce, ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce, ZŠ 
Červený Hrádok, 7. – 8. ZŠ Jedľové Kostoľany, ZŠ Obyce

Kategória žiačky ZŠ:
1. ZŠ Tesárske Mlyňany, 2. ZŠ Červený Hrádok, 3. ZŠ ZŠ Žitavany, 4.-6. ZŠ 

Mojmírova, Zlaté Moravce, ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce, ZŠ Robotnícka, 
Zlaté Moravce, 7.-9. ZŠ Jedľové Kostoľany, ZŠ Obyce, ZŠ Prílepská 6, Zlaté 
Moravce

Na krajské majstrovstvá v bedmintone postupujú víťazi jednotlivých 
kategórií ZŠ.

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Energia a sila športu 
karate v našom meste

Telocvičňa Gymnázia Janka Kráľa sa 26. októbra zaplnila fanúšikmi, 
nadšencami a samotnými súťažiacimi rešpekt vzbudzujúceho športu 
karate, pre ktorý je typické biele kimono. Stalo sa tak pri príležitosti 
konania 1. kola pohára ZsZK všetkých vekových kategórií. Za organizáciou 
stojí Západoslovenský zväz karate so sídlom v Nových Zámkoch a za 
usporiadateľom Karate klub Bonsai, Zlaté Moravce. Otvorenia a zahájenia 
súťaže sa zúčastnila aj primátor Peter Lednár, ktorý sa k prítomným 
prihovoril spolu s prezidentom Západoslovenského zväzu karate Petrom 
Baďurom. Súťaže sa zúčastnilo spolu 14 klubov a 245 pretekárov – 
karatistov, ktorí sa predviedli v jednotlivých kategóriách v disciplíne KATA 
a KUMITE.

Za Karate klub Bonsai súťažilo 6 karatistov, z ktorých sa v kategórii 
KUMITE kadeti 14 – 15 rokov, - 52 kg, na 3. mieste umiestnil Martin Űrge 
a v kategórii KATA muži obhájil Lukáš Antal 3. miesto, obom dodatočne 
gratulujeme.

Všetkým, ktorí obsadili víťazné priečky, ako aj ostatným zúčastneným,  
želáme do budúcna veľa sily, energie, vytrvalosti a športových úspechov.

Netreba však zabúdať na cieľ umenia karate, ktorý vystihuje výrok 
japonského majstra Gichina Funakoshiho: „Cieľ umenia karate nie je 
vo víťazstve alebo v porážke, ale v zdokonaľovaní charakteru bojovníkov.“

M. Petrovičová
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Vyhodnotenie Večerný beh 
mestom Zlaté Moravce

Dňa 17. 10. 2013 zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s CVČ, 
MSKŠ, ZŠ Mojmírova a Mestskou políciou 38. ročník Večerného behu 
Zlatými Moravcami. Podujatia sa zúčastnilo 207 účastníkov rôznych 
vekových kategórií. Súťažiaci umiestnení na prvých troch miestach 
v jednotlivých kategóriách dostali diplomy a poháre.

Škola s najväčším počtom účastníkov bola ocenená pohárom primátora 
mesta Zlaté Moravce.

Výsledky:
Deti narodené v roku 2008 a ml.
Chlapci: 1. Tomáš Chrenko - MŠ Slniečko, 2. Artur Škula - MŠ Slniečko, 3. 

Daniel Bakyta - MŠ Slniečko
Dievčatá: 1. Lucia Hubocká - MŠ Slniečko, 2. Ella Kňažíková - MŠ Štúrova
ZŠ roč. 2005 – 2007
Žiaci: 1. Matej Merčiak - ZŠ Pribinova, ZM, 2. Maximillián Bodo - ZŠ 

Pribinova, ZM, 3. Samuel Košút - ZŠ Sv. Don Bosca, ZM
Žiačky: 1. Martina Novotová - ZŠ Mojmírova, ZM, 2. Petra Merčáková - ZŠ 

Pribinova, ZM, 3. Dária Muchová - ZŠ Mojmírova, ZM
ZŠ roč. 2003 – 2004
Žiaci: 1. Matej Drienovský - ZŠ, Obyce, 2. Tomáš Pitel - ZŠ, Jedľové 

Kostoľany, 3. Tomáš Zolder - ZŠ Sv. Don Bosca, ZM
Žiačky: 1. Sofi a Bónová - ZŠ Mojmírova, ZM, 2. Nina Mishková - ZŠ, 

Jedľové Kostoľany, 3. Michaela Jánová - ZŠ Pribinova, ZM
ZŠ roč. 2001 – 2002
Žiaci: 1. Lukáš Fernéza - ZŠ Červený Hrádok, 2. Mário Kača – ZŠ, Obyce, 

3. Tomáš Trubáčik - ZŠ Sľažany
Žiačky: 1. Ema Bogyová - ZŠ Mojmírova, ZM, 2. Viktória Kružlíková - ZŠ 

Pribinova, ZM, 3. Natália Lišková - ZŠ Mojmírova, ZM
ZŠ roč. 1998 – 2000

Žiaci: 1. Alexander Gajdoš - GJK ZM, 2. Martin Šmondrk - ZŠ, Jedľové 
Kostoľany, 3. Matúš Pavlov - ZŠ Mojmírova, ZM

Žiačky: 1. Alexandra Škulová - ZŠ Pribinova, ZM, 2. Martina Bednárová - 
ZŠ Pribinova, ZM, 3. Natália Mesková - ZŠ, Obyce

Dorastenci a dorastenky roč. 1997 – 1994
Chlapci: 1. Andrej Žemberi - SOŠT 1. mája 22, ZM, 2. Arpád Kovács - 

SOŠT 1. mája 22, ZM, 3. Oliver Kaločai - ZŠ, Jedľové Kostoľany
Dievčatá: 1. Denisa Danková - Gymnázium Párovská, Nitra, 2. Viktória 

Kabátová - SOŠOaS, ZM
Muži 1993 – 1973: 1. Michal Valkovič, 2. Matej Páleník, 3. Mário Ondriáš
Ženy 1993 a st.: 1. Soňa Krnáčová, 2. Dana Sýkorová, 3. Eva Trubáčiková
Veteráni 1972 a st.: 1. Peter Dunčič, 2. Peter Studený, 3. Peter 

Urbanovič
Pohár primátora mesta získala ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce.

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ
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Dňa 19. septembra 2013 sa konal 
Druhý ročník turnaja o Pohár 
primátora vo volejbale, ktorého 
usporiadateľom v spolupráci 
s Mestom Zlaté Moravce boli 
členovia Volejbalového klubu 
v Zlatých Moravciach Jakub 
Ďuriš, Veronika Rajnohová 
a Peter Janík. Zúčastnilo sa ho 
35 družstiev z celého Slovenska 
a hralo sa v piatich telocvičniach 
(Gymnázium J. Kráľa, Stredná 
odborná škola polytechnická, 
Stredná škola obchodu a služieb, 
Obchodná akadémia, ZŠ – 
Robotnícka ul.) od ôsmej hodiny 
rána do desiatej hodiny večer.

Na treťom mieste sa umiestnil 
tím „Hit“ z Trnavy, druhé miesto 
patrilo Nitre, tímu „Spikes“ 
a zaslúžene si najväčší pohár 

odniesli hráči tímu „Strašne 
dobre“ do Banskej Bystrice. Za 
najlepšieho hráča bol vyhlásený 
Juraj Kolenička z víťazného tímu, 
najlepšou hráčkou sa stala Beata 
Krištofi čová z družstva, ktoré sa 
umiestnilo na druhom mieste.

Turnaj otváral a ceny za naše 
mesto odovzdával primátor Peter 
Lednár so slovami: „Ďakujem 
všetkým, ktorí ste prišli medzi 
nás do Zlatých Moraviec, boli ste 
skvelí, a viem to preto, lebo som 
bývalý volejbalista a som jeden 
z vás. Preto môžem povedať, že 
ste boli „bohovskí“ a skvelí. Bol 
som s vami od rána v priebehu 
celého dňa, počas ktorého sa mi 
len potvrdilo, že volejbal je jedna 
kultúrna, fantastická vec, ktorú 
hrajú inteligentní a šikovní ľudia. 

Celoslovenský volejbalový turnaj 
o Pohár primátora

Som rád, že ste sa tu u nás stretli, 
boli ste fantastickí a rád vás tu 
uvítam aj budúci rok. Ďakujem.“

Vyjadrenie organizátorov 
záverom dňa bolo rovnako plné 
nadšenia: „Turnaj dopadol veľmi 
dobre, tímy sa tešia, ďakovali 
nám, takže dúfam, že prídu aj 
na budúci rok. Kapacitu už ďalej 
nebudeme zvyšovať, zistili sme, 
že už toto bolo naše maximum 
- 35 tímov. Takže dúfam, že sa 
uvidíme aj na budúci rok na 
treťom ročníku. Chceli by sme 
poďakovať predovšetkým pánovi 
primátorovi, pretože bez jeho 
pomoci by sme to asi len ťažko 
zvládli, rovnako všetkým hráčom 
a sponzorom (Pizzatime, Super 
Taxi, Menzi -muck, Hotel Eminent, 
Spies hecker, Vinárske závody 

Topoľčianky, Benát Centrum, 
Ubytovňa Calex, Pemida, Rechtys), 
ktorí nám tiež veľmi pomohli.

Aké dojmy si z celoslovenskej 
akcie z nášho mesta odniesli 
hostia, nám prezradil zástupca 
víťazného tímu Ľudovít Legerský: 
„Páčilo sa nám tu „strašne“ :)), 
pretože sa voláme „Strašne dobre“. 
Naše dojmy sú úžasné, volejbalisti 
sú fantastickí, skvelá organizácia, 
úžasní ľudia, jednoducho 
fantastické. Ak nás pozvú, prídeme 
veľmi radi znovu. Chodíme po 
viacerých turnajoch a tento bol 
jeden z tých najlepších, skutočne 
vynikajúci. Ďakujeme, bolo nám 
strašne dobre :))“

Ľubomíra Rosinská


