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Slnečný rockový 
festival

Fanúškovia rocku sa 26. júna stretli na Migazziho nádvorí, v Parku Janka Kráľa na podujatí, ktoré zorgani-zovalo Mestské stredisko kultúry a športu pod názvom – Slnečný rockový festival. Každá z účinkujúcich kapiel mala na svoju prezentáciu hodinový priestor a päť ho-dín, od 17. do 22. h tešilo svojich prívržencov 5 hudob-ných skupín: INSIDE, KL – BAND so speváčkou Kristínou Mečko, FREEKIES, KALK a PRVÝ APRÍL.Kde je rock, nesmie chýbať dobré pivo a motorky. Ne-odmysliteľnou súčasťou spoločenských akcií v Zlatých Moravciach sú naši motorkári ZUBRY, ktorých prítom-nosť dodala i tomuto podujatiu tú správnu šťavu.Na pokojný priebeh dohliadala Mestská a štátna polícia.

Ľubomíra Rosinská

Poslanci rokovali v Chyzerovciach str. 2

Umelecká škola má nového riaditeľa str. 4

Benetton má desiaty titul majstra ligy str. 5

Posolstvo piesní Slovensku a svetu str. 7
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Počas siedmeho a ôsmeho za-
sadnutia Mestského zastupiteľstva 
primátorka Serafína Ostrihoňová 
znova svoju poslaneckú odme-
nu z Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja rozdelila po 50 € medzi 
24 ľudí. Finančnú pomoc dostali 
občianske združenia na podporu 
svojich kultúrnych aktivít, aj obča-
nia v hmotnej núdzi.

Mestské zastupiteľstvo 
v Zlatých Moravciach na svo-
jom 8. zasadnutí, ktoré sa ko-
nalo 25. júna v mestskej časti 
Chyzerovce prerokovalo na-
sledovné návrhy:

n MsZ schválilo poskytnutie 
jednorázovej finančnej pomo-
ci obyvateľom mesta Zlaté Mo-
ravce, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi 
z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
za nasledovných podmienok:
n o poskytnutie jednorazovej fi-

nančnej pomoci (JFP) je potrebné 
písomne požiadať. Žiadateľ, kto-
rým môže byť iba obyvateľ mesta 
Zlaté Moravce, uvedie v žiadosti 
meno, priezvisko, dátum naro-
denia a adresu trvalého bydliska, 
a tiež účel, na ktorý JFP požaduje
n o priznaní a výške JFP rozhodu-

je primátor mesta
n výška JFP je spravidla 33 €, 

pričom táto môže byť na zákla-
de rozhodnutia primátora mesta 
upravená v závislosti od účelu, na 
ktorý sa požaduje a okolností sa-
motného prípadu
n žiadateľ je povinný účel, na 

ktorý bola JFP poskytnutá, preu-
kázať a zdokladovať do 30 dní od 
použitia JFP

Zároveň zrušilo uznesenie č. 
22/2011 z 1. zasadnutia Mestské-
ho zastupiteľstva v Zlatých Mo-
ravciach zo dňa 27. januára 2011 
a VZN č. 2/2004 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi, sociálnej pôžičky a spoloč-
ného stravovania.
n MsZ schválilo spolufi-

nancovanie digitalizácie 
kina Tekov v Zlatých Mo-
ravciach použitím finančných 

prostriedkov z Rezervného fondu 
Mesta vo výške 9900€ a schvá-
lilo prevzatie pôžičky z Audio-
vizuálneho fondu do výšky  
53 820 €.
n MsZ schválilo podľa Dodat-

ku č. 4 k VZN č. 6/2011 - Zásady 
hospodárenia s majetkom Mesta 
Zlaté Moravce trvalé upustenie 
od vymáhania nedaňovej po-
hľadávky prevyšujúcej 2 000 € a jej 
odpísanie z účtovníctva  v celko-
vej výške 2 129,87 € vedenej 
voči dlžníkovi - BL INTERNATIO-
NAL, s.r.o., Hviezdoslavova 183, 
ZM (2009 / 2011 - nedoplatok za 
nájomné nebytových priestorov, 
2008 / 2011 - neuhradenie faktúr 
za spotrebu energií v prenajatých 
priestoroch)
n MsZ schválilo spôsob vyspo-

riadania záväzkov Mestského 
podniku Záhradnícke služ-
by za dodané a nezaplatené 
rakvy voči spoločnosti IMEXFIN 
s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpe-
né zo spoločnosti DREVAN s.r.o., 
Prešov a schválilo vysporiadanie 
týchto podlžností nasledovným 
spôsobom:
n Záhradnícke služby uhra-

dia spoločnosti IMEXFIN s.r.o., iba 
časť záväzkov – 24 917,54 € 
(celková výška neuhradených ne-
premlčaných záväzkov po lehote 
splatnosti).
n Premlčané záväzky vyplýva-

júce z faktúr, ktorých splatnosť 
nastala v období od 24. apríla 
2006 až do 10. februára 2011, 
okrem faktúr, ktoré boli čiastočne 

uhradené a neuplynula u nich 
nová štvorročná premlčacia doba, 
uhradené nebudú. Rozhodnutie 
o zvyšnej časti záväzkov vo výške 
65 553,53 € sa ponechá na ob-
čianske súdne konanie.

MsZ schválilo financovanie 
týchto dlhov z Rezervného fondu 
Mesta.
n MsZ schválilo zmenu rozpoč-

tu Mesta na rok 2015 pre Mest-
ské stredisko kultúry a športu na 
rutinnú a štandardnú údržbu vo 
výške 4 911 € (služby nadväzujú-
ce na knihovnícky systém a jeho 
zakúpenie vrátane obstarávacích 
nákladov)
n MsZ schválilo prevod mest-

ského bytu do osobného vlast-
níctva na Tekovskej ulici za kúpno-
-predajnú cenu 34 908, 91 €.
n MsZ schválilo spôsob prevo-

du časti mestského pozemku 
o výmere cca 100 m2 za pod-
mienok, že kupujúci dá vyhotoviť 
na svoje náklady geometrický 
plán na odčlenenie časti pozem-
ku, zrekonštruuje na vlastné 
náklady prístupovú cestu ku 
chodníku, samotný chodník 
popred jeho časť pozemku a vy-
tvorí spevnenú plochu pre zá-
sobovanie budovy zo zámkovej 
dlažby na odkupovanom pozem-
ku (30 €/m2).
n MsZ schválilo prenájom 

miestnosti o výmere 23,91 m² 
a ostatných prislúchajúcich ne-
bytových priestorov (chodba, 
kuchynka a toalety) o výmere 
43,66 m², ktoré sa nachádzajú 

v Dennom centre na Mojmírovej 
ulici za 1 € (výška nájomného za 
nebytové priestory, pozemky ale-
bo iné nehnuteľnosti pre subjekty 
vykonávajúce alebo zabezpečujú-
ce vzdelávanie, kultúru, osvetovú 
činnosť, záujmovú umeleckú čin-
nosť, telesnú kultúru alebo šport, 
majúce mimoriadny význam pre 
rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho 
obyvateľov)
n MsZ schválilo prenájom 

pozemku vo vlastníctve Mesta 
na dobu 15 rokov (1.8.2015 – 
31.7.2030) o celkovej výmere 433,5 
m2 vlastníkom bytov v byto-
vom dome na Ul. 1. Mája 29 – 
35. Uvedený pozemok – verejnú 
zeleň už 3 roky užívajú na zákla-
de nájomnej zmluvy a starajú sa 
o ňu na vlastné náklady. Pozemok 
si upravili, odplotili a vysadili živý 
plot.
n MsZ schválilo návrh Zmlu-

vy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien medzi spoloč-
nosťou QUEEN INVESTMENT ZM 
s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici 
a Mestom Zlaté Moravce. Jedná sa 
o vybudovanie inžinierskych 
sietí – vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky pre stavbu „Obchodná 
galéria - Zlaté Moravce“ od-
platne, za sumu určenú znaleckým 
posudkom a na dobu neurčitú.
n MsZ zobralo na vedomie in-

formáciu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra Mesta za rok 
2014 a návrh Plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra mesta 
na rok 2015.

Poslanci rokovali v Chyzerovciach
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n MsZ schválilo prenájom ne-
bytového priestoru (predajňa 
Sv. Michal v nemocničnej budo-
ve) na dobu určitú, do 30. júna 
2025.
n Schválilo návrh na uskutočne-

nie kontroly nakladania s majet-
kom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v Základnej ume-
leckej škole.
n Poslanci schválili zámer „Re-

konštrukcia Župného domu 
a jeho prenájom úspešnému 
investorovi vo verejnej ob-
chodnej súťaži vyhlásenej 
Mestom Zlaté Moravce“ a záro-
veň určili členov komisie na prípra-
vu podmienok za účelom výberu 
najvhodnejšieho návrhu investora 
na prenájom Župného domu, vrá-
tane jeho rekonštrukcie: Ing. Karol 

Švajčík, Mgr. Michal Cimmermann, 
JUDr. Alžbeta Esterková, Ing. Miro-
slav Šlosár, právnik Mesta, Ing. Pe-
ter Kmeť, MUDr. Oto Balco.
n MsZ zobralo na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra 
Mesta k prijatiu úveru z úverovej 
linky EBRD na podporu energe-
tickej efektívnosti v municipál-
nom sektore vo výške 700 000 
€ a schválilo prijatie úveru 
na financovanie rekonštruk-
cie budov vo vlastníctve Mesta 
schválených Mestským zastupi-
teľstvom spĺňajúcim podmienku 
energetickej úspornosti.
n MsZ zobralo na vedomie in-

formáciu o neuhradených záväz-
koch Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce za dodávku zemného 

plynu voči Slovenskému plyná-
renskému priemyslu, a.s., vo výške 
133 577, 58 €.
n MsZ prijalo návrh na zmenu 

rozpočtu pre Mestský podnik 
Technické služby na prevádz-
ku miestneho rozhlasu vo výške  
3500 €, prevádzku spoločnej 
správy a dielní podniku vo výške  
142 900 €.
n MsZ na návrh primátorky 

mesta Zlaté Moravce Ing. Se-
rafíny Ostrihoňovej dočasne 
poverilo za riaditeľa príspevkovej 
organizácie - Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc., 
doposiaľ povereného JUDr. Ing. 
Martina Cimráka s účinnosťou 
od 26. júna 2015 do vymenovania 
riaditeľa po úspešnom vykonaní 
výberového konania, ktoré bude 

vyhlásené na funkciu riaditeľa tej-
to príspevkovej organizácie do 25. 
decembra 2015.

Na základe návrhu primátorky 
mesta MsZ dočasne poverilo za 
rovnakých podmienok vedením 
mestských podnikov i ostatných 
doterajších riaditeľov.

Do 25. decembra bude aj naďa-
lej riaditeľom Technických služieb 
Branislav Varga. Peter Sendlai 
je poverený vedením Službytu 
a Mestské stredisko kultúry a špor-
tu bude viesť naďalej Simona 
Holubová.

Ľubomíra Rosinská

Dobrovoľné darovanie krvi stále 
patrí medzi pozdvihnutia hodný 
čin, ktorý by mal byť pre iných 
príkladom. Každá darovaná kvap-
ka krvi môže prispieť k záchrane 
toho najväčšieho a predsa kreh-
kého daru, ľudského života.

Mesto Zlaté Moravce zastúpe-
né Ing. Serafínou Ostrihoňovou, 
Mestské stredisko kultúry a špor-
tu v spolupráci s Národnou trans-
fúznou službou Nitra, Slovenským 
Červeným krížom a Motoklubom 
Zubry zorganizovalo 23. júna Pri-
mátorský deň kvapky krvi.

Svoju empatiu a chuť pomáhať 
prejavilo 45 darcov, medzi ktorý-
mi boli aj členovia známeho zlato-
moraveckého Motoklubu Zubry. 
V tento deň bolo uskutočnených 

významných 39 odberov. Osveta 
v oblasti darcovstva vzácnej čer-
venej tekutiny padá na úrodnú 
pôdu, o čom svedčí aj fakt, že tejto 
akcie sa zúčastnilo 6 prvodarcov.

Všetky odbery prebehli hladko 
vďaka fundovaným pracovníkom 
a dohliadajúcemu MUDr. Branisla-
vovi Šulovi.

Súbežne prebiehala na Ná-
mestí Andreja Hlinku sprievod-
ná akcia zameraná na výpomoc 
týkajúcu sa zdravotných služieb. 
V tomto prípade sa konkrétne 
jednalo o poskytnutie komplex-
nej analýzy ľudského tela. Všetci 
záujemcovia si tak mohli v stánku 
pod dohľadom Romana Borzu zo 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
(generálne riaditeľstvo, 

odd. marketingu) a jeho kolegov 
spraviť bezplatné meranie pome-
ru tuku, vody, svalov a minerálov 
v tele i viscerálneho (vnútroorgá-
nového) tuku. Zároveň im bolo 
poskytnuté vysvetlenie o vyho-
vujúcom optimálnom pomere 
a poradenstvo, čo majú robiť 
v prípade zisteného nepomeru. 
Základným a preventívnym od-
porúčaním zostáva dodržiavanie 
zdravého životného štýlu.

Mária Petrovičová

Primátorský deň kvapky krvi a zdravia
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Umelecká škola 

má nového 
riaditeľa

Po 13. rokoch pôsobenia Gejzu 
Hlavatého vo funkcii riaditeľa Zá-
kladnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach, bol s účinnosťou k 1. 
júlu 2015 vymenovaný jeho ná-
stupca Mgr. Tomáš Kečkéš.

Tomáš Kečkéš vyštudoval kon-
zervatórium s ukončením matu-
ritnej skúšky s absolutóriom a hu-
dobnú pedagogiku na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre. V ZUŠ 
pôsobí ako dlhoročný pedagóg 

a vyučuje hru na klavír a keyboard. 
Má desaťročné skúsenosti s pod-
nikaním v oblasti predaja hudob-
ných nástrojov a ozvučovacích 
zariadení.

„Som veľmi rada, že post riadi-
teľa patrí mladému človeku, ktorý 
má život pred sebou a ktorý určite 

príde s mladými myšlienkami, aby 
pomohol Základnej umeleckej 
škole, v ktorej pôsobí. Dúfam, že 
nádej, ktorú do Vás vkladám, 
bude korunovaná úspechom. 
Nech je Vaše pôsobenie v tejto 
škole tak osudové, aby Vám bolo 
povzbudením konania dobra tým, 

ktorí sú na Vašu pomoc odkáza-
ní. Žiakom, ich rodičom, učiteľom 
i nám, v meste... všetkým, ktorí 
Vám fandia a dôverujú. Tento me-
novací dekrét Vám právom patrí,“ 
vyjadrila sa pri menovaní nového 
riaditeľa Základnej umeleckej ško-
ly primátorka mesta Serafína Ostri-
hoňová. K prianiu, ako prejav úcty, 
odovzdala Tomášovi Kečkéšovi 
kyticu kvetov.

„Cením si Vašu dôveru pani pri-
mátorka a budem sa ju snažiť ne-
sklamať. Budem sa snažiť, aby sme 
s Mestom komunikovali, aby sme 
spolu dokázali veľké veci,“ zazneli 
slová vďaky za preukázanú dôveru 
zo strany riaditeľa.

Ľ. Rosinská

V mesiaci máj prebehla celo-
slovenská kampaň „Do práce na 
bicykli 2015“, do ktorej sa zapo-
jilo v 55 slovenských mestách 
takmer 3 000 účastníkov. V rámci 
vyhlásenej súťaže tak spontán-
ne prejavili záujem využívať na 
cestu do práce ekologický, eko-
nomický a zdraviu prospešný do-
pravný prostriedok, čím prispeli 
k zníženiu podielu individuálnej 
automobilovej dopravy v našich 
mestách a znížením emisií CO2, aj 

ku zvýšeniu kvality života v ňom. 
Do tejto kampane sa zapojilo aj 
Mesto Zlaté Moravce so svojími 
občanmi, dobrovoľníkmi, ktorí 
spoločne najazdili 1 252 640 km, 
čím zamedzili vzniku 313 160 kg 
CO2.

Zúčastnené tímy:
1) Zblúdilé šrapnelky – MsÚ 

Zlaté Moravce: Ivana Vaškovičo-
vá – manažér tímu, Eva Palušková, 
Jana Bošiaková, Eva Šimonová

2) Ventilček – MsÚ Zlaté 

Moravce: Marián Strnádek – ma-
nažér tímu, Iva Vácvalová, Monika 
Danišová

3) Benát – BenátCentrum, 
spol. s.r.o., Zlaté Moravce: 
Radmila Štrbová – manažér tímu, 
Iveta Krajčová, Martin Vican, Igor 
Štrba

4) ZUaKA – ERNOKOV Zlaté 
Moravce: Katarína Cúžiová – ma-
nažér tímu, Zuzana Mullerová

5) Slniečka – MŠ Slnečná, 
Zlaté Moravce: Eva Bieliková – 
manažér tímu,  Helena Jenisová, 
Rozália Brunclíková

Z 55 samospráv sa Mesto Zlaté 

Moravce umiestnilo na 36 mieste. 
Umiestnenie jednotlivých tímov 
podľa najazdených kilometrov:

1. miesto – ZUaKA - 409,00 km
2. miesto – Slniečka - 268,04 km
3. miesto – Zblúdilé šrapnelky - 

265,20 km
4. miesto – Benát - 186 km
5. miesto – Ventilček - 124,40 km
„Veľké ďakujem všetkým 

cyklodušiam a do skorého bi-
cyklovania v roku 2016“

koordinátorka projektu

Mgr. Eva Palušková

Malý futbal 
starších žiakov 
o Pohár primátorky 
Dňa 24. júna 2015 zorganizovalo 
CVČ v spolupráci s mestom Zlaté 
Moravce turnaj v malom futbale 
starších žiakov základných škôl 
o Pohár primátorky mesta Zlaté 
Moravce. Podujatia sa zúčastnilo 
12 základných škôl okresu Zlaté 
Moravce. Turnaj sa hral v športovej 
hale MSKŠ Zlaté Moravce systé-
mom každý s každým.

Výsledky finálových zápa-
sov: ZŠ Robotnícka, ZM – ZŠ Čer-
vený Hrádok 6:1, ZŠ Topoľčianky 
– ZŠ Mojmírova, ZM 4:2, ZŠ Robot-
nícka, ZM – ZŠ Topoľčianky 3:2, ZŠ 
Červený Hrádok – ZŠ Mojmírova, 
ZM 3:0, ZŠ Robotnícka, ZM – ZŠ 

Mojmírova, ZM 7:0, ZŠ Topoľčianky 
– ZŠ Červený Hrádok 5:1

Konečné poradie: 1. ZŠ Robot-
nícka, Zlaté Moravce, 2. ZŠ Topoľ-
čianky, 3. ZŠ Červený Hrádok, 4. 
ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce, 5. 
ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce, 6. ZŠ 
Beladice, 7. ZŠ Jedľové Kostoľany, 
8. ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce, 
9. ZŠ Žitavany, 10. ZŠ Sľažany, 11. ZŠ 
Obyce, 12. ZŠ Tekovské Nemce

Víťazom futbalového turnaja sa 
stalo a Pohár primátorky mesta 
Zlaté Moravce získalo družstvo 
starších žiakov ZŠ Robotnícka, Zla-
té Moravce. Poháre a diplomy zís-
kali aj ďalšie tri družstvá v poradí.

Mgr. Jozef Zatňanský

riaditeľ CVČ 

Do práce na bicykli
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Výhry 
na dostihoch koní

V nedeľu 12. júla 2015 sa priaz-
nivci turfu opäť stretli v Topoľ-
čiankach na programe druhého 
tohtoročného mítingu. Hlavným 
bodom programu bola Cena 
predsedu Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja (rovina II. 
kategórie, 1780 m) so zaujímavým 
obsadením súťažných koní. Víťa-
zom hlavných dostihov sa podľa 
predpokladu stala slovenská od-
chovankyňa Dancing Melody, kto-
rá so svojím džokejom Jaroslavom 
Línekom vybojovala v zápolení na 
predĺženú míľu pre svoj tím 3400 €. 
Odovzdávania cien sa osobne zú-
častnil nitriansky župan doc. Ing. 
Milan Belica, PhD.

Nádejnú premiantku Memoriálu 
Pavla Žikavského - Segoňu, do 
ktorej sa vkladala nádej na víťaz-
stvo nad prekážkami, vystriedala 
kobyla Rebeka s džokejom Jaku-
bom Spáčilom. V steeplechase 

na 3500 m získali prvenstvo a tým 
Cenu primátorky mesta Zlaté 
Moravce (1900 €), ktorú s čestný-
mi cenami odovzdala primátorka 
Ing. Serafína Ostrihoňová.

V divácky atraktívnych prekáž-
kových zápoleniach boli prefero-
vané takisto kobyly. Bratislavská 
víťazka Meny Bay a džokej Jaroslav 
Brečka si v prútenkárskej Cene 
Národného žrebčína – Topoľ-
čianky (3400 m) poradili s os-
mičkou súperov a domov si odniesli 
2200 €. Ceny v tejto kategórii odo-
vzdal riaditeľ Ing. Michal Horný.

V šprintérskom hendikepe tre-
tej kategórie na 1000 m vyhral 
Golden Grace s Petrom Hodá-
ňom a Cenu starostu obce 

Topoľčianky v hodnote 2400 € 
s čestnými cenami odovzdal sta-
rosta Juraj Mesko.

V prvom oddelení vytrvalecké-
ho zápolenia na 2400 m v štvrtej 
kategórii obhájila prvenstvo koby-
la z Jabloníc Exotic Beauty s Ada-
mom Eliášom a spoločne získali 
Cenu starostu obce Machulin-
ce - 1800 €. Čestné ceny odovzdal 
starosta Bohumil Bielik.

Ocenenia za dostih na predĺže-
nej míli odovzdala starostka Mgr. 
Martina Pružinská a víťazný pohár 
si prevzal jazdec Jozef Čekal, ktorý 
s koňom Alpine Suri porazil svo-
jich súperov v posledných sekun-
dách pred cieľom. Svojím víťaz-
stvom doslova rozvrátil priebežné 

poradie a zaslúžene vybojoval 
Cenu primátorky obce Žikava.

V druhom oddelení vytrvalecké-
ho zápolenia na rovine IV. kategó-
rie na 2400 m patrí za víťazstvo 
1800 € a Cena starostu obce Ži-
tavany kobyle Caduke a jazdcovi 
Lukášovi Matuskému. Čestné ceny 
v tejto kategórii odovzdal starosta 
Juraj Obert.

O zisk najcennejšej odmeny 
v míľovom zápolení v najnižšej, 
piatej kategórii na 1600 m bolo 
osem uchádzačov. Ako prvý dobe-
hol do cieľa Twist Dancer s Micha-
lom Abíkom a za Cenu starostu 
obce Hostie Petra Štepianského 
si domov odniesli 1300 €.

Z pohľadu na krásne kone si 
všetci prítomní odniesli krásne 
zážitky. Predajné stánky so suve-
nírmi, s občerstvením, s chladený-
mi nápojmi a adrenalínové stáv-
kovanie počas dostihov dopriali 
návštevníkom podujatia príjemné 
prežitie nedeľného popoludnia.

 
Ľubomíra Rosinská

Benetton má 
desiaty titul 
majstra ligy

Ako už býva zvykom, aj tento rok 
sa odovzdávali ocenenia najúspeš-
nejším mužstvám a najlepším hrá-
čom Zlatomoraveckej hokejbalovej 
ligy.

Víťazné poháre si ocenení hráči 
prevzali z rúk primátorky mesta 
Zlaté Moravce Serafíny Ostriho-
ňovej na Mestskom úrade 17. júla 
2015, za prítomnosti poslancov 
Mestského zastupiteľstva Pavla 
Dvonča a Michala Cimmerman-
na, ktorí sú s hokejbalom v našom 
meste úzko spätí.

Ukončenie 29. sezóny, do ktorej 
sa tentokrát zapojilo 11 súťažných 
tímov a 214 jednotlivcov, sa zavŕšilo 
jubilejným 10. titulom Majstra ligy. 
Víťazom sa znovu stalo mužstvo 
BENETTON.

Ma druhom mieste skončil tím 
Penguins a tretie miesto patrí Le-
mons – Corgons.

Najproduktívnejším hráčom Zla-
tomoraveckej hokejbalovej ligy je 
po základnej časti Marián Dekýš 
(58 b) z tímu Demons. Najproduk-
tívnejším hráčom play-off sa stal 
Peter Šťastný (27 b) z Benettonu.

Najlepším strelcom po základnej 
časti sa stal so svojimi 31 gólami 
Pavel Dvonč z Routiners a za 16 
gólov si ocenenia play-off prevza-
li dvaja hráči, Róbert Drienovský 
z Benettonu a Marko Kozolka z Le-
mons – Corgons.

Dve ocenenia najlepšieho bran-
kára po základnej časti a play-off 
si odniesol Juraj Béber z víťazného 

mužstva Benetton.
Počas stretnutia prejavila primá-

torka záujem dozvedieť sa viac 
o úspechoch, fungovaní a živote 
týchto športovcov a spýtala sa ich, 
v čom by im v prípade potreby do-
kázala byť nápomocnou.

Podľa slov prítomných zástupcov 
sa Zlatomoravecká hokejbalová 
liga aj vďaka vytvoreným pod-
mienkam za posledných päť rokov 
pozdvihla a patrí medzi najsilnejšie 
v okolí a najstaršie hokejbalové ligy 
na Slovensku. Funguje od roku 
1986 už 29 rokov.

Poslednú sezónu odohrali okrem 

domácich mužstiev aj hosťujúce 
tímy z Topoľčianok, Partizánskeho 
a Hliníka nad Hronom. Na to, aby 
bola táto súťaž jednou z najlepších 
v Nitrianskom kraji, je potrebné do-
tvoriť lepšie podmienky dobudo-
vaním ihriska na štandardné miery.

V odľahčenom vzájomnom roz-
hovore dala primátorka prítomným 
hokejbalistom prísľub, že s podpo-
rou poslancov MsZ urobí svoje ma-
ximum, aby sa táto športová aktivi-
ta posúvala ďalej dopredu.

Nová sezóna štartuje  
6. septembra.

Ľubomíra Rosinská
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Všetky školopovinné deti čaka-
jú na deň „D“, kedy im v školách 
poslednýkrát zazvoní na znak 
ukončenia školského roka. To 
môže znamenať len jedno: začia-
tok letných prázdnin plných sln-
ka, radosti, nových zážitkov a aj 
huncútstiev.

Deti v Prílepoch vítajú leto a dni 
voľna tradičným športovým pod-
ujatím „HURÁ, PRÁZDNINY“, ktoré 
sa tento rok konali 1. júla v parku 
pri Kultúrnom dome. Pekné popo-
ludnie pre prílepské deti pripravila 
a zorganizovala SSk Kolovrátok 
s členmi Obecného výboru. Na  
4. ročníku akcie prítomných, vráta-
ne zástupkyne primátorky Marty 
Balážovej, poslanca Mareka Ho-
luba, riaditeľky materskej školy 
Zuzany Šalingovej, učiteľky Márie 
Korchaníkovej, členov súboru Ko-
lovrátok a v neposlednom rade 

aj rodičov, srdečne privítala Irena 
Vencelová.

Marta Balážová dúfa, že takéto 
pekné akcie budú naďalej po-
kračovať a vo svojich slovách 
dala do popredia poďakovanie 
organizátorom, pričom deťom 
popriala, aby si prázdniny užili čo 
najpríjemnejšie.

Marek Holub pri zahájení hier 
prejavil radosť z počtu zúčastne-
ných a zároveň vyzval deti, aby si 
nielen prvý deň, ale aj celé prázd-
niny vychutnali plnými dúškami 
pri plnom zdraví a zároveň tento 
čas využili na načerpanie nových 
síl do ďalšieho školského roka.

S nadšením a iskierkami v očiach 
sa do športových aktivít pod do-
zorom dospelých ako prví pus-
tili najmenší. O prejavy radosti, 
džavot a smiech naozaj nebola 
núdza. Pri športovom zápolení 

starších detí sa prejavy obohatili 
o povzbudivé výkriky, ktoré boli 
podporou na ceste za víťazstvom.

Deti si mohli jednotlivé kategó-
rie, v ktorých súťažili, vybrať podľa 
svojej chuti a zapísať sa na há-
dzanie krúžkov na terč, hádzanie 
loptou do veľkého vreca, skákanie 
vo vreci, ťahanie lanom, jazdu na 
bicykloch alebo hádzanie šípkami 
na terč.

Po týchto súťažiach sa uskutoč-
nil očakávaný futbalový turnaj 
o Putovný pohár speváckej sku-
piny Kolovrátok. Svoje sily si zme-
rali Policajti s Banditmi, kde sa to 
po dosiahnutí remízy rozuzlilo až 
vďaka kopom z pokutovej značky 
a víťazný Putovný pohár si tento 
rok domov odniesli Banditi so skó-
re 2:0.

Počas celého popoludnia bolo 
postarané o pitný režim a o škvŕ-
kajúce žalúdky, či maškrtné ja-
zýčky. Priestorom rozvoniaval 
chutný guláš uvarený Jurajom 
Zelenkom, sladké palacinky 

pripravené s láskou členkami Ko-
lovrátku a oku neunikajúca torta 
od Zuzany Kabátovej.

V tento deň síce padli víťazné 
priečky jednotlivých kategórií, 
ktoré boli ocenené vecnými dar-
čekmi aj vďaka podpore primá-
torky Serafíny Ostrihoňovej, ale 
radosť, kamarátstvo, objatia, pod-
pora, prejavy spolupatričnosti, 
príjemné pocity a dobrá nálada 
sú vždy tými najväčšími darčekmi, 
či už pre deti alebo dospelých. 
Na záver možno skonštatovať, že 
víťazmi boli všetci a malá pozor-
nosť bola pripravená aj pre tých, 
ktorí nesúťažili, takže naprázdno 
neodišiel veru nik. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa na akcii ako-
koľvek podieľali a po dvoch mesia-
coch si spolu zakričíme Dovidenia, 
prázdniny, ale to má ešte čas.

Preto všetkým ešte raz želáme 
krásne leto a letné prázdniny 
plné tých najkrajších slnečných 
zážitkov.

Mária Petrovičová

Jedinečný turnaj 
v Moravciach

V sobotu 13. júna na tradičnom 
mieste v Oceán bare na Robot-
níckej ulici usporiadal Šípkarsky 
klub Zlaté Moravce jedinečný 
turnaj organizovaný na Sloven-
sku zmiešaných dvojíc žena-muž, 
o Pohár predsedu klubu. Nakoniec 
organizátorom zamiešalo karty 
netradične počasie, ktoré svojimi 
teplotami lákalo skôr k vode ako 
k šípkam. Aj napriek potvrdeným 
účastiam sa zišlo len 6 dvojíc, ale 
s veľmi vyrovnanou formou a ob-
rovskou chuťou zvíťaziť. Okrem 
domácich dvojíc sa ho zúčastnili 
aj hráči z Bratislavy, Novej Bane 

a Nitry. Vidno, že Šípkarsky klub 
v našom meste sa dostáva do 
povedomia slovenskej hráčskej 
základne. O tom, že dvojice boli 
veľmi vyrovnané, svedčia aj tesné 
výsledky v základnej skupine, kde 
hrali všetky dvojice medzi sebou 
a postup medzi štyroch najlep-
ších bol do poslednej šípky veľmi 
napínavý.

Konečné výsledky turnaja: 
1. miesto: Anita Knapová a Miro-
slav Klopan (Bratislava), 2. miesto: 
Zuzana a Peter Kazíkoví (Šípkarský 
klub Zlaté Moravce), 3. miesto: 
Henrieta Holá a Vladimír Rajnoha 
(Šípkarský klub Zlaté Moravce)

Ďalšie miesta obsadili Andrej 
Štrba a Majka Schneiderová (Nová 
Baňa), Ľuboš Slosjar (ŠK Zlaté 

HURÁ, PRÁZDNINY

Moravce) a Gabika Ivančíková (Nit-
ra), Ivka Pupáková (Zlaté Moravce) 
a Miroslav Štrba (Nová Baňa).

Šípkarský klub znovu zorgani-
zoval turnaj, ktorý si určite získa 

svojich priaznivcov a organizátori 
vytvorili novú tradíciu s príznakom 
jedinečnosti na Slovensku.

Henrieta
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Dňa 18. júla 2015 o dvanástej 
hodine na výnimočných, viac ako 
50. miestach Slovenska, zneli naše 
národné piesne. Účelom hromad-
ného kultúrneho podujatia, ktoré 
bolo vyhlásené Ministerstvom 
kultúry SR, je posolstvo piesní 
celému Slovensku a svetu, pra-
meniace z viery, že piesne znejúce 
na viacerých hradoch a vrcholoch 
hôr sa menia na duchovnú silu 
spájajúcu ľudí dobrej vôle, rôz-
nych vierovyznaní a obnažia náš 
vnútorný svet.

Piesne spievané oproti otvo-
renej krajine majú osobitné 

čaro a moc.
Toto celoslovenské podujatie sa 

začalo konať v roku 2013 pri prí-
ležitosti 1150. výročia príchodu 

Sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Mo-
ravu a je naším symbolickým pre-
javom vďakyvzdania týmto 
vierozvestom.

V zlatomoraveckom regióne ste 
sa pod hradom Hrušov mohli za-
počúvať do piesní speváckej sku-
piny Prílepčianka, ktorá funguje 
pod vedením Anny Michalkoc 
– Kudrejovej. Práve ona sa zaslúži-
la o to, aby sa aj náš kraj  svojimi 
aktivitami zaradil do širšieho spo-
ločenstva, neunikal pozornosti 
verejnosti a aby sa aj takýmto spô-
sobom vyzdvihlo jeho kultúrne 
bohatstvo,  krása slovenských ná-
rodných piesní a historickej perly, 
ktorou hrad Hrušov bez pochýb 
je.

Ľubomíra Rosinská

Lúčnica 
u nás

Dňa 8. júla 2015 sme boli sved-
kami fantastického vystúpenia fol-
klórneho súboru Lúčnica, ktorý sa 
do nášho mesta vrátil po desiatich 
rokoch. Vďaka jeho zakladateľovi 
profesorovi Štefanovi Nosáľovi je 
vyše 68 rokov neodmysliteľnou 
súčasťou slovenskej a celosveto-
vej scény.

Umelecké teleso, ktoré vo svete 
volajú „Rolling Stones folklóru“, 
predstavilo na amfiteátri v Zlatých 
Moravciach to najlepšie zo svoj-
ho repertoáru. V programe, ktorý 

videli státisíce divákov vo viac ako 
60 krajinách na 5 kontinentoch, sa 
predviedlo 70 tanečníkov, muzi-
kantov, speváčok a zabezpečujú-
ceho personálu.

Ani nepriaznivé počasie neza-
bránilo milovníkom slovenského 
folklóru vychutnať si umenie Lúč-
ničiarov. A hoci sa vystúpenie pre-
sunulo o hodinu neskôr, mestský 
amfiteáter sa zaplnil 630 ľuďmi, 
ktorí si ho naozaj od srdca užili 
a svojím potleskom patrične uctili.

Úvod patril naším najmenším 
folkloristom zo súboru Zlatňanka 
a k spestreniu podujatia v duchu 
slovenských tradícii prispel aj  
Zuškáčik z Tlmáč.

Ľ. Rosinská

Kultúrne leto 

v Hostiach
Súčasťou Hostianskeho kultúr-

neho leta je tradičné podujatie 
s názvom Festival dychovej hud-
by, ktorý sa tento rok s podporou 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, obce Hostie a Krajským 
osvetovým strediskom v Nitre ko-
nal už po 53-krát.

Dňa 12. júla 2015 sa na miestnom 
amfiteátri predviedlo šesť domá-
cich kapiel Žikavanka, Machulin-
čanka, Podhrušovan, Vozokanka, 

Skýcovanka a Hostianka. Spestre-
ním nedeľného popoludnia a ve-
čera bola ľudová muzika českej 
hosťujúcej dychovky z Moravské-
ho Slovácka „Straňanka ze Strání“, 
s ktorou si prítomní diváci nielen 
zaspievali, ale i zatancovali.

(Straňanka sa stala najúspešnej-
šou kapelou v Európe, pretože 
doteraz sa žiadnej kapele nepo-
darilo získať dve najprestížnejšie 
ocenenia, ktoré sa v Európe dy-
chovým hudbám udeľujú - titul 
absolútneho Majstra Európy a Zla-
tú krídlovku.)

Kultúrne leto 2015 v Hostiach 
sa zahájilo 8. ročníkom osláv 

Medzinárodného dňa detí – Polí-
cia poľovníci deťom a pokračovalo  
2. ročníkom Juniálesu, ôsmym roč-
níkom Folklórneho festivalu a sr-
dečne ste do miestneho amfiteát-
ra 8. augusta pozvaní na súťaž vo 

varení gulášu – Hostianska vareška 
a 15. augusta o 18.00 h na rockový 
festival – HOSTROCK, ktorý sa ten-
to rok bude konať už po tretíkrát.

 
Ľ. Rosinská

Posolstvo piesní Slovensku a svetu zaznelo aj z Hrušova
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Comenius Projekt “Meine 
Stadt – eine multikulturelle 
Heimat”

V rámci programu celoživotné-
ho vzdelávania - „Podprogramu 
Comenius“ získala SOŠ polytech-
nická v Zlatých Moravciach pre 
svojich žiakov multilaterálny eu-
rópsky projekt. Projekt bol vypra-
covaný pod názvom „Meine Stadt 
– eine multikulturelle Heimat“. 
Komunikačným jazykom projek-
tu bol nemecký jazyk. Po schvá-
lení tohto projektu národnou 
agentúrou SAAIC sa žiaci a uči-
telia školy postupne zúčastnili 
počas školských rokov 2013/2014 
a 2014/2015 na výmenných po-
bytoch v krajinách: Holandsko, 
Nemecko, Rakúsko, Taliansko 
a Belgicko. Projekt pripravila a vy-
pracovala učiteľka nemeckého 
jazyka Mgr. Zuzana Čižmáriková.

Hlavným cieľom projektu bolo 
pomôcť žiakom a učiteľom ško-
ly nadobudnúť vedomosti nie-
len v téme, na ktorú je projekt 
zameraný, ale tiež nadobudnúť 
schopnosti v oblasti tímovej prá-
ce, spoločenských vzťahov, plá-
novania a realizácie projektových 
aktivít a používania informačných 
a komunikačných technológií. 
Rovnako dôležitými cieľmi boli 
zlepšenie si jazykových zručností 

v nemeckom jazyku, spoznanie 
kultúrnej rôznorodosti Európy 
a vytvorenie medzinárodných 
priateľstiev, čím sa zvýšila motivá-
cia k štúdiu cudzieho jazyka.

Žiaci počas projektových 
stretnutí v nemčine predstavili 
seba a ich rodné krajiny na výsta-
ve fotografií. Robili filmy a mul-
timediálne prezentácie o ich 
rodných mestách, v ktorých boli 
znázornené miesta s multikul-
túrnym charakterom a zároveň 
v nich boli predstavené i organi-
zácie, ktoré sa zaoberajú multi-
kultúrnym spolužitím. Na danú 
tému pripravovali i mestských 
sprievodcov, ktorí boli spracovaní, 
vytlačení, zverejnení a následne 
i odovzdaní partnerským školám. 
Žiaci robili interview vo svojich 

mestách s ľuďmi rôznych kultúr. 
Nakoniec boli na Sicílii konfronto-
vaní s problematikou utečencov. 
Vďaka všetkým týmto činnostiam 
si žiaci zoptimalizovali IKT-vedo-
mosti. Školy navrhli svoju vlastnú 
projektovú webstránku, na ktorej 
predstavovali projekt, svoje skúse-
nosti a samotné výsledky projek-
tu. Učitelia si vymieňali skúsenosti 
v oblasti vzdelávania a zároveň 
pripravovali návrhy vyučovacích 
hodín, ktoré boli rozdelené k po-
užitiu na partnerských školách.

„Moje mesto – multikultúrna 
krajina“ bolo a je zároveň novou 
domovinou, novým domovom 
ľudí z iných krajín, ktorí tu zane-
chali svoje kultúrne dedičstvo. 
Ležalo nám na srdci, priblížiť na-
šej mládeži toto multikultúrne 

dedičstvo. Ukázali sme multikul-
túru v pozitívnom svetle cez oso-
by, ktoré okrem iného vybudovali 
a stále budujú aj verejné stavby 
(školy, divadlá, sakrálne stavby...), 
vytvorili umelecké diela a prispeli 
a stále prispievajú k zlepšeniu ich 
a našich životných podmienok. 
Pokúsili sme sa oživiť spomienky 
na ľudí, ako i poukázať na aspekty, 
ktoré svedčia o multikultúrnom 
charaktere našich miest. Za po-
moci projektu sme chceli medzi 
našimi žiakmi iniciovať rozvoj 
tolerancie.

SOŠ polytechnická si dlhodobo 
buduje povesť školy, v ktorej zo-
hráva medzinárodná spolupráca 
vo vzdelávaní významnú úlohu. 
Aj preto bolo veľkou motiváciou 
pre zúčastnených pedagógov 
získanie nových kontaktov, prí-
padne rozvinutie už existujúcej 
spolupráce, ako i hľadanie nových 
možností a tém budúcej spolu-
práce v programe ERASMUS+.

„Tento projekt bol financovaný 
s podporou Európskej Komisie. 
Táto publikácia reprezentuje vý-
lučne názor autora a Komisia ne-
zodpovedá za akékoľvek použitie 
informácií obsiahnutých v tejto 
publikácii.“

-red-

Veselá rozlúčka 
s Dúhou

Dňa 24. júna sa prírodný am-
fiteáter v areáli Materskej školy 
„Dúha“ na Žitavskom nábreží za-
plnil rodičmi a priateľmi škôlky, 

aby si všetci spoločne posledný-
krát vychutnali radosť z vystúpení 
svojich malých ratolestí. V tento 
deň sa konala slávnostná rozlúčka 
najstarších detí s ich milovanou 
škôlkou.

Po krásnych vystúpeniach sa 
pred obecenstvo postavilo 22 

predškolákov oblečených do sláv-
nostných talárov, aby si prevzali 
knižky a osvedčenia o absolvovaní 
predprimárneho vzdelávania.

V toto slnečné popoludnie 
zazneli poďakovania všetkým, 
ktorí svojou každodennou sta-
rostlivosťou a prácou vplývali na 

spokojnosť detí v tomto zariade-
ní. Programom nás od mikrofónu 
sprevádzala Tánička Kováčová 
a prítomným sa prihovorila riadi-
teľka Vierka Sýkorová, Regina Ki-
šová a Mária Rajtárová. Ich srdeč-
né slová v podobe poďakovaní 
a prianí budú v prítomných ešte 
dlho znieť pri spomienke na tento 
významný a nevšedný deň.

Najvrúcnejšie poďakovania pat-
rili riaditeľke Vierke Sýkorovej, zá-
stupkyni Anne Zelenkovej a uči-
teľkám: Martine Mankoveckej, 
Andrei Sládekovej, Gitke Buche-
ňovej, Erike Strákošovej a Eve Oro-
línovej za lásku, opateru a prípravu 
detí na vstup do základnej školy.

 

Ľubomíra Rosinská

Nové poznatky, skúsenosti a úspechy študentov vďaka projektu
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Na konci školského roku 2014 
/ 2015, ktorý sa po celý čas v Zá-
kladnej škole na Mojmírovej ulici, 
nieslo v duchu päťdesiatky, sa pri 
tejto príležitosti organizovalo ešte 
jedno hromadné podujatie, ktoré 
bolo zavŕšením tohtoročného ju-
bilea. Dňa 22. júna sa Športového 
dňa na Mestskom štadióne zú-
častnilo všetkých 412 žiakov školy, 
aby si medzi vytvorenými súťaž-
nými družstvami zmerali svoje sily 

v športových disciplínach. 
„Bola to nádherná akcia, ktorú 

ste pripravili a učiteľky to zvládli 
na jednotku s tromi hviezdičkami. 
Môžete ísť všetkým školám z okre-
su Zlaté Moravce príkladom.“ Po-
čas odovzdávania cien sa žiakom 
prihovorila zástupkyňa Nitrianske-
ho samosprávneho kraja PaedDr. 
Ľudmila Kováčová slovami, ktorý-
mi vyzdvihla nápad školy a úro-
veň priebehu tohto športového 

dopoludnia. Pochválila žiakov za 
ich výkony a zároveň im zapriala: 
„Presvedčili ste ma, že v tele zla-
tomoraveckých detí bude zdravý 
duch. Verím, že sa hýbať nepre-
stanete, že budete sršať elánom 
a energiou naďalej a želám, aby 
sa Vám darilo na ihriskách, v lavi-
ciach, doma, aj v celom živote.

Radosť detí z príjemne stráve-
ných chvíľ s ich spolužiakmi a pe-
dagógmi pomohlo k upevneniu 

vzájomných vzťahov a rovna-
ko prospelo i zdraviu všetkých 
zúčastnených.

Víťazi si hrdo odniesli krásne 
zlaté medaily, všetci žiaci i peda-
gógovia vďaka sponzorovi „Bauer 
Gear Motor Slovakia, s.r.o.“ mod-
ré tričká s logom školy „Spolu to 
zvládneme“ a spomienky, na ktoré 
sa nikdy nezabúda.

 
Ľubomíra Rosinská

Pirueťáci sa 
domov vrátili 
s medailami

„Máme dve prvé, dve druhé 
miesta, jedno tretie a dve 
štvrté špeciálne ocenenia! 
Aj tento rok odchádzam ako 
hrdá trénerka najlepších detí 
v Európe,“ ozvala sa hneď 
z príchodu šťastná z úspechov 
svojich zverencov Nikoleta 
Szegényová.

Po úspechoch na Majstrov-
stvách Slovenska vo výrazových 
tancoch v súťaži Showtime, v aprí-
li tohto roku v Leviciach, sa taneč-
ná skupina Piruett zúčastnila Maj-
strovstiev Európy na Balatone.

Víťazstvo v kategórii - Dance 
show pop, formácie – junior, zís-
kali mladí tanečníci za choreogra-
fiu „BOSS“. Ďalšie prvé miesto 
získalo Duo Emma Kľučiarová 
a Viktória Dubcová s ich tancom 
„Shake it Off“ v súťažnej kategó-
rii Dance show pop. Choreografia 
bola nápadom samotných víťa-
ziek, preto je radosť zo zlata o to 
väčšia.

Ocenenie za druhé miesto 
v kategórii Dance show pop – deti 
– formácia, patrí malým taneční-
kom za choreografiu „Sleeping 
Dolls“. Druhými najlepšími ta-
nečníkmi Európy sa stali v súťaž-
nej kategórii Hip – hop - skupiny, 
deti s tancom „LA-LA-LA“.

Deti s choreografiou „PRAVEK“ 
v kategórii - Javiskové výrazové 
tance – skupiny, získali tretie 
miesto.

Špeciálne ocenenia si z majstrov-
stiev odniesli deti za choreografie 
„HIP-HOP KIDS“ a „FANCY“ v ka-
tegórii Hip Hop – skupiny, kto-
rá mala najväčšiu konkurenciu 

v súťaži. Nakoľko dievčatá spolu 
tancujú len od decembra a svoje 
sily si zmerali s niekoľkoročnými 
tanečníkmi, ich výkon zhodno-
tila trénerka ako obdivuhodný 
a neskutočný.

„Bolo nám úplne super! Samo-
zrejme, že sa nič nezaobišlo bez 
komplikácií a stresu, ale všetko 
sme s nadhľadom zvládli a užívali 
si atmosféru plnými dúškami. Naj-
krajšie bolo, že všetci, ktorí sa Maj-
strovstiev Európy s nami zúčastnili, 
nám aj veľmi pomáhali.“ S veľkou 
radosťou a spokojnosťou zhrnu-
la priebeh a úspechy Pirueťákov 
na tohtoročných majstrovstvách 

trénerka, ktorú čakalo na záver vý-
jazdu prekvapenie v podobe kro-
niky plnej fotografií a šesťročných 
spomienok.

Za dojímavý zážitok, krásnu 
akciu, za podanie výkonov všet-
kým zainteresovaným a rovnako 
aj chlapcom z LT (LEN TANEC), 
ktorí pomáhali aj ako pedago-
gický dozor (vyhrali 1. miesto), 
patrí Nikolettine veľké, srdečné 
poďakovanie.

GRATULUJEME! TAK PREDSA STE 
NAJLEPŠÍ :)

Ľubomíra Rosinská

Ihrisko sa sfarbilo do modra
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Terénna sociálna práca v spolu-
práci s vystavovateľmi zorganizo-
vala v dňoch od 22. do 26. júna 
ďalšiu zo svojich aktivít, výstavu 
fotografií a obrazov „Zo života 
Rómov“ pod záštitou primátorky 
mesta Zlaté Moravce Ing. Serafíny 
Ostrihoňovej a pod gesciou te-
rénnej sociálnej pracovníčky Mgr. 
Zuzany Blahákovej.

Kurátorkou výstavy bola akade-
mická maliarka Věra Krumphan-
zlová (Praha). Prebieha v priesto-
roch Mestského strediska kultúry 
a športu a mohli sme na nej vidieť 
zdokumentovaný život Rómov 
nadväzujúci na prácu Mesta 
a umeleckú činnosť PaedDr. To-
máša Turzáka, PhD., Miloslava Tur-
záka a doc. PhDr. Mgr. Jaroslava 
Balvína, CSc.

Výstava sa otvorila za účasti zá-
stupkyne primátorky MVDr. Marty 
Balážovej, Zuzany Blahákovej, doc. 
Jaroslava Balvína, maliarov otca 
a syna Turzákových, poslancov 
MsZ, zamestnancov Mesta a všet-
kých, ktorí prejavili záujem vedieť 
o živote Rómov viac.

Pán Balvín sa v mene štvorice 
autorov vystavených diel poďa-
koval primátorke za spoluúčasť pri 
organizovaní jednej z troch akti-
vít, ktoré sa v Zlatých Moravciach 
mohli konať. Prvá bola v Základnej 
škole na Mojmírovej ulici, po ktorej 
sa na podnet primátorky Serafíny 
Ostrihoňovej konala druhá v Diva-
delnej sále MSKŠ pre väčšiu účasť 
prítomných hostí, oslovených 
občanov, študentov a žiakov škôl. 
„Osobne si myslím, že to bol za-
ujímavý nápad, pretože čím viac 
osvetových prednášok bude, tým 

všetko pôjde lepšie.“
Miloslav Turzák nám o svojich 

obrazoch prezradil, že pochádzajú 
zo stredného Spiša, historicky zná-
meho regiónu gotiky, multikultú-
ry a tradícií, v ktorom sa narodil 
a žije. Pri dvoch dielach je zachy-
tený život rómskej komunity, ktorá 
kedysi žila v osade - Letanovský 
mlyn pri Slovenskom raji a ktorej 
osadníci už v súčasnosti žijú v no-
vých bytových domoch. Na inom 
obraze sú schody k Mikle - očistné 
židovské kúpele. Používali ich ženy 
tejto komunity v rámci svojho ná-

boženského života a rovnako sú 
od Druhej svetovej vojny minulos-
ťou. Na druhej strane sú preto za-
ujímavé, že v užívaní existujúcich 
domov, obydlí a tradičných čin-
ností v spojení s bežným životom 
Židov, vystriedala jednu komunitu 
druhá, rómska. O to vzácnejšie sú 
obrazy a fotografie, na ktorých je 
zvečnené niečo, čo dnes už nie je, 
alebo existuje v inej forme. Ďalší 
obraz zachytáva kočovný život 
Rómov.

Od doc. Balvína sme sa dozve-
deli, že mnoho Rómov pochádza 
zo zmiešaných rodín Rómov a Ži-
dov a že na Slovensku mali k sebe 

veľmi blízko. Kočovníci, ktorých 
zachytáva maľba Miloslava Turzá-
ka, boli Olašskí Rómovia. Niektorí 
z nich kočovali až do roku 1958, 
keď im štát nariadil kone utra-
tiť, z vozov odmontovať kolesá 
a tým sa ich kočovanie skončilo. 
V Zlatých Moravciach žijú Olašskí 
Rómovia v mestskej časti Chy-
zerovce, ktorých život má veľmi 
dobre podchytený terénna soci-
álna pracovníčka Zuzana Blaháko-
vá, o čom svedčia aj jej fotografie 
a výsledky práce s týmito ľuďmi.

Prítomným svoje umenie pred-
stavil ďalší maliar - Tomáš Turzák. 
Popri svojej vedeckej a pedago-
gickej činnosti maľuje a ako sám 

povedal, týmto spôsobom vyva-
žuje svoje umelecké a publikačné 
aktivity. To, čo vystavuje, je podľa 
jeho slov trošku špecifické a vy-
myká sa charakteru jeho práce, 
pre ktorú sú typické expresívne 
krajiny. Hlási sa k impresionistom s  
expresívnymi ťahmi a tieto výtvar-
né diela boli v spolupráci s doc. 
Balvínom a otcom Miloslavom 
Turzákom špeciálne pripravené 
pre dve, na seba nadväzujúce vý-
stavy. Tá prvá sa konala v Poľsku 
a v Zlatých Moravciach pokračuje. 
„Na chvíľu som odišiel od mojich 
klasických motívov a zameral som 
sa na vyobrazenie charakterových 

portrétov štyroch Rómov mojimi 
očami,“ prezradil T. Turzák.

Výstava fotografií je z väčšej časti 
prierezom 20-ročnej činnosti Jaro-
slava Balvína. Mnohé z nich zachy-
távajú život Rómov v nadväznosti 
na rómsku princeznú, ktorá mu 
život tejto komunity pomohla 
spoznať hlbšie a dostať sa bližšie 
do jej jednotlivých vrstiev. Keď sa 
Jaroslava Balvína spýtate, prečo 
fotografuje Rómov, odpovie bez 
zaváhania: „Pretože ich mám rád. 
Každý národ má svoj príbeh, svoj 
osud a svoju dušu. Aj oni sú nor-
málni ľudia. Majú svoje špecifiká, 
ktoré je potrebné občas rešpekto-
vať. Keď ich rešpektovať nechce-

me, prestávame si s týmito ľuďmi 
rozumieť. Aj Rómovia majú svoju 
tvár a hovoria, že pod košeľou je 
každý nahý. Všetci sme ľudia.“

V závere slávnostného ceremo-
niálu otvorenia výstavy sa všetky 
zúčastnené strany srdečne poďa-
kovali za ústretovosť a poskytnu-
tý priestor. Prejav vďaky Zuzany 
Blahákovej patril hosťom, vystavo-
vateľom, ako aj poslancovi Mest-
ského zastupiteľstva Ing. Karolovi 
Švajčíkovi za technickú pomoc 
s prípravou výstavy.

Ľubomíra Rosinská

Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Morav-
ce dosiahla v prvom polroku 2015 
zisk v sume 11 591,- eur. Pod pozi-
tívny výsledok sa podpísali najmä 
kroky vedenia nemocnice a vyššia 
efektívnosť nastavených proce-
sov. Riaditeľ nemocnice Martin 
Cimrák uviedol, že sa podarilo 

naplniť cieľ vyrovnaného hospo-
dárenia a to aj napriek zvýšeniu 
platov zdravotníkov. Je potrebné 
však dodať, že na časť mzdových 
nákladov prispieva Mesto Zlaté 
Moravce ako zriaďovateľ nemoc-
nice. V ďalšom období sa nemoc-
nica bude sústrediť na stabilizáciu 
a postupné znižovanie svojich 

záväzkov. Popritom budú prebie-
hať investície do rekonštrukcie 
technického zázemia, čo prinesie 
ďalšie úspory najmä v nákladoch 
na energie.

Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Morav-
ce, ktorej zriaďovateľom je Mesto 
Zlaté Moravce, disponuje na 3 

lôžkových oddeleniach 95 lôžka-
mi, 3 nelôžkovými oddeleniami 
a 12 špecializovanými ambulan-
ciami poskytujúcimi zdravotnú 
starostlivosť širokému regiónu so  
45 tis. obyvateľmi. 

K 31. 12. 2014 mala nemocnica 
199 zamestnancov.

-red-

Nazrite do života Rómov

Aktuálny stav nemocnice - vyrovnané hospodárenie
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Poďakovanie
Prostredníctvom týchto riad-

kov chcem vyjadriť úprimné 
poďakovanie všetkým, ktorí sa 
pravidelne a príkladne starajú 
o zdravie mojej mamičky Kata-
ríny Kováčovej. Veľké ďakujem 
vyjadrujem námestníčke riadite-
ľa pre ošetrovateľskú zdravotnú 
starostlivosť Mgr. Marte Rebovej, 
ktorá svoje sestry a ošetrova-
teľky vedie k tomu, aby okrem 
liekov dávali svojim pacientom 
aj niečo navyše – milý úsmev 
a vľúdne slovo. Toto do bodky 
spĺňa vrchná sestra Mgr. Edita 
Grzybová, ktorá svoj tím k to-
muto vedie a je to na oddelení 

aj cítiť. Ďalej primárovi Chirurgic-
kého oddelenia MUDr. Jozefovi 
Hanzelovi, nielen za jeho odbor-
nosť a profesionalitu, ale aj za 
ľudskosť a ústretovosť. To všet-
ko pomáha mojej mamičke pri 
pravidelnej hospitalizácii, ktorú 
musí kvôli svojej diagnóze absol-
vovať v Mestskej nemocnici prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zla-
tých Moravciach. Svoje poďako-
vanie vyjadrujem aj MUDr. Márii 
Končálovej, primárke Interného 
oddelenia, ktorej personál sa tiež 
podieľa na zlepšení zdravotného 
stavu mamičky.

Vyslovujeme veľké ďakujem. 
Tatiana Kováčová s rodinou.

Narodili sa
jún:
Andrej Bolla, (N) Nitra
Natália Demová, (N) Poprad
Linda Poliaková, (N) Nitra
Peter Rafael, (N) Nitra
Ricardo Rafael, (N) Nitra
júl:
Benita Beľová, (N) Nitra
Maximilián Čičo, (N) Nitra
Jasmin Kotlárová, (N) Nitra
Sofia Chloe Pániková, (N) Levice

Povedali si áno
26. 06. Bc. Miloslav Mráz, Žitava-

ny a Monika Pročková, Žitavany
27. 06. Jaroslav Novák, Zlaté Mo-

ravce a Martina Mravíková, Zlaté 
Moravce

11. 07. Juraj Varga, Žitavany a Rad-
ka Lošonciová, Zlaté Moravce

Jubilanti
júl:
Elena Zimanová, Zlaté Moravce, 80 r.
Jozef Marcinka, Zlaté Moravce, 85 r.
Mgr. Oľga Gábrišová, Zlaté Moravce, 
85 r.
Mária Chnapková, Zlaté Moravce, 
95 r.

Opustili nás

18. 06. Jozef Pavlovič, 1948, Zlaté 
Moravce

19. 06. Ján Lopušek, 1933, Zlaté 
Moravce21. 06. Helena Krpalová, 
1934, Zlaté Moravce

21. 06. Ján Strapko, 1947, Sľažany
21. 06. Štefánia Žikavská, 1925, 

Skýcov
25. 06. Ľudmila Martincová, 1947, 

Zlaté Moravce
27. 06. Jozef Tonka, 1944, Zlaté 

Moravce
29. 06. Ján Benček, 1942, Žitavany
30. 06. Anna Králiková, 1938, 

Topoľčianky
02. 07. Jozef Katula, 1922, 

Neverice
03. 07. Estera Kičková, 1936, Vies-

ka nad Žitavou
05. 07. Pavel Báťa, 1952, Beladice
05. 07. Ján Forgáč, 1952, Tekovské 

Nemce
07. 07. Mária Babocká, 1924, Te-

sárske Mlyňany

08. 07. Anna Baranovská, 1932, 
Zlaté Moravce

08. 07. Jozef Martinec, 1935, 
Volkovce

10. 07. Ľudovít Eliaš, 1950, Zlaté 
Moravce

11. 07. Margita Bednárová, 1934, 
Malé Vozokany

11. 07. Mária Dubajová, 1927, 
Žikava

11. 07. Alžbeta Mentelová, 1939, 
Vráble

11. 07. Anton Pienčák, 1959, Zlaté 
Moravce

12. 07. Helena Herková, 1922,  
Zlaté Moravce

Spomienka

Vezmi ma k sebe, Bože, 
syn tvoj vykúpil svet. 

A ja pod krížom tvojím 
spočinúť budem smieť.

Dňa 10. apríla tohto roku uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý Erik Švec  
a súčasne sme si 12. júla pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho drahého Jozefa Šveca.

Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

bakteriálne, vírusové
a mykotické kožné ochorenia

alopécie

pohlavné ochorenia

liečba akné

rosacea kožné alergie

diagnostika znamienok

Dermatovenerologická ambulancia
pre deti a dospelých

MUDr. Helena Kováčová

Námestie Andreja Hlinku 28

953 01 Zlaté Moravce

tel.: 0911 344 977 
zmluvný partner

Predaj, kúpa
 
n Predám 3 – izbový obývateľný 
dom so záhradou v Pustom Cho-
tári č. 584 – všetky inžinierske 
siete. Kontakt: 0903 063 621

07/020/2015/PČ, 06/012/2015 – 18210/DZ

Pohotovosť lekární

01. 08. - 31. 08. Lekáreň Dr. 
MAX, OC Tesco, Hviezdo-
slavova 3, Zlaté Moravce, 
denne od 8.00 h do 20.00 h,  
kontakt: 0901 961 090

S poločenská  kronika

07/021/2015/PČ, 07/016/2015 – 19764/DZ
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M Pozvánky
X 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra si pripomenieme vý-

stavou v podobe známok a pohľadníc zo zbierky Ing. Jána Maniačeka 
st. - Ľudovít Velislav Štúr, ktorá bude otvorená do 31. júla v pobočke Po-
nitrianskeho múzea v Nitre – v mestskom múzeu v Zlatých Moravciach.

X Občianske združenie Kolovrátok a Obecný výbor mestskej časti Prí-
lepy Vás 1. augusta o 15.30 h srdečne pozývajú na 4. ročník Folklór-
nych slávností „VITAJTE SUSEDIA“ v Prílepoch. V programe vystúpia 
folkloristi: Kolovrátok z Prílep, Chyzerovčanka z Chyzeroviec, Chočanka 
z Choče , Trnky z Chyzeroviec, Babička zo Zlatých Moraviec, Duo Roman-
ka a Lukáš z Chyzeroviec a Čaračan z Čaradíc.

X Futbalový zápas FC ViOn Zlaté Moravce – Trenčín – 1. augusta 
o 19.00 h na štadióne FC ViOn Zlaté Moravce.

X Kultúrne leto v Topoľčiankach sa uskutoční na nádvorí Zám-
ku Topoľčianky, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch DKS:  
2. augusta – DH PODHRUŠOVAN, dychová hudba z Topoľčianok,  
9. augusta – DUO SONET (poznáte zo Šláger TV), 16. augusta – FSk TO-
POĽNICA a hosť FSk ČARAČAN, folklórne skupiny z Topoľčianok a Čaradíc,  
23. augusta – FS INOVEC a hosť FS z CHORVÁTSKA, folklórne súbory zo 
Zlatých Moraviec a Chorvátska – z mesta Čepin, 30. augusta – ANDA-
LUCIA, tanečný umelecký súbor v rytme „flamenco“. Všetky vystúpenia 
so začiatkom o 17.00 h.

Zároveň môžete každú nedeľu počas kultúrneho leta navštíviť Náro-
dopisné múzeum v Topoľčiankach v čase od 15.00 h do 17.00 h.

Počas celého mesiaca august ste srdečne pozvaní na výstavu obra-
zov slovenského výtvarného umelca Jozefa Srnu ml. do priesto-
rov DKS Topoľčianky počas pracovných dní v čase od 9.00 h do 15.30 h 
a v nedeľu od 15.00 h do 17.00 h.

X Hostianske kultúrne leto 2015 (miestny amfiteáter):  
8. augusta – Súťaž vo varení gulášu Hostianska vareška (7. ročník),  
15. augusta o 18.00 h – Hostrock (3. ročník).

X Dňa 21. augusta o 17.00 h v amfiteátri v Zlatých Moravciach vystú-
pi kráľovná českej dychovky Moravanka Jána Slabáka. Vstupné: 7 €. 
Predpredaj vstupeniek: kancelária Mestského strediska kultúry a športu, 
tel. č.: 037/6426422

X Obec Martin nad Žitavou a folklórna skupina Pelúsok Vás srdečne 
pozývajú na 4. ročník Folklórnych slávností pri Pelúsku v Marti-
ne nad Žitavou na miestnom ihrisku dňa 22. augusta o 15.00 h. Na 
slávnostiach vystúpia folkloristi z nášho okolia: Vrštek z Hostí, Požitavan 
zo Žitavian, Turňa z Jedľových Kostolian, Drumbľa zo Zlatých Moraviec, 

Duo Romanka a Lukáš z Chyzeroviec, Pelúsok z Martina nad Žitavou. Ako 
vzácny hudobný hosť sa nám predstaví folklórny súbor Vatra z Tlmáč. 
Príďte sa pozrieť na náš spoločný folklór, ktorý je naším dedičstvom, na 
to ako sa oň staráme a zachovávame ho pre ďalšie generácie. Pre všet-
kých je pripravené občerstvenie a chutný guláš.

X Pozývame Vás na 9. ročník súťaže malotraktorov domácej 
a fabrickej výroby VARICUP 2015. Akcia sa uskutoční 22. augusta 
na ihrisku pri ZŠ v Tesárskych Mlyňanoch. Registrácia súťažiacich začína 
o 13.00 h so začiatkom súťaže o 14.00 h. Štartovné je 5 €. Čaká Vás ob-
čerstvenie, bohatá tombola a zábava s hudbou do neskorých nočných 
hodín. Info: info@varicup.sk, www.varicup.sk

X Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach Vás pozýva na pri-
jímacie pohovory do hudobného, výtvarného, tanečného a li-
terárno – dramatického odboru, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 
24. augusta do 11. septembra v priestoroch ZUŠ v Zlatých Morav-
ciach (Janka Kráľa 4). Kontakt: 037/6423558, 037/6426211, e-mail: zuszm@
zuszm.sk

Komu nepotečie teplá voda?
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o. Vám týmto oznamuje, 

že podľa Zákona 657/2004 § 26 ods. 1. písm. a) z dôvodu opravy sekun-
dárneho rozvodu TÚV, prerušuje dodávku TÚV odberateľom:

n V dňoch od 17. 8. 2015 do 19. 8. 2015
Stredisko CTZ OST: Duklianska 2, Duklianska 4, Hviezdoslavova 73, 

Mojmírova 1 - 5, Mojmírova 7 - 11, SOV Duklianska 2A, 2B
Stredisko VS4: Školská 3, 5, 7, 1. mája 33 - 35, Školská 2 - 12, 1. mája 43, 

Kalinčiakova 3
Stredisko VS6: 1. mája 9 - 11, 1. mája 1 - 3, 1. mája 13 - 15, 1. mája 5 - 7, 

Duklianska 11 - 17
Stredisko VS5: 1. mája 26 - 28, Duklianska 6 - 8, Duklianska 3 - 9
n V dňoch od 17. 8. 2015 do 30. 8. 2015
Stredisko VS4: Mojmírova 13 - 15, Mojmírova 17 - 19, Mládeže 8 - 9,
10 - 11, 12 - 13

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o.

Hviezdoslavova 84, Zlaté Moravce

K R Á LO V N A  Č E S K É  D E C H O V KY
DIE KÖNIGIN DER BLASMUSIK
THE QUEEN OF BRASS BANDS

Vyrobila FERMATA, a.s.     CD Moravanky objednávejte na eshop.fermata.cz


